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Gastos com a Mobilidade no Brasil 2012
205,5 bilhões de reais:

162,9 bilhões Transporte Individual
42,9 bilhões Transporte Coletivo

Custos Totais
TC- 21%
TI 79%



50 MILHÕES EM 50 ANOS- PROMESSA NOVOS 50 MILHÕES EM 15 ANOS
2007





Revista Trip junho 2012

FEIRA DE SANTANA-BA
28º lugar

0,32 carros por pessoa
SALVADOR-BA

32º lugar 
0,26 carros por pessoa



SUBSÍDIOS AOS AUTOMÓVEIS
Dinheiro no bolso dos donos de automóveis
IPI- 10,5 bilhões desde 2009
Gasolina Barata: 22 bilhões desde 2003
CONSTRUIRIA :
1.500KM  Corredor de ônibus

300 Km de VLT 
150 Km de Metrô



Conselho das Cidades
RECURSOS PARA SISTEMAS ESTRUTURAIS 

AÇÔES CONCIDADES















• PAC 1 (2007) – R$ 5,8 bilhões
– Recursos para grandes obras (metrôs) sob 

responsabilidade do Governo Federal (CBTU)
• Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Salvador
• Copa (2010) – 53 empreendimentos de VLT, 

BRT e corredores de ônibus – R$ 7,9 bilhões
• PAC 2 (2011) – R$ 50,7 bilhões

– Grandes Cidades – 51 municípios – R$ 42,1 
bilhões

– Médias Cidades – 59 municípios – R$ 8,6 bilhões
• BNDES e Pró-transporte – 8 municípios – R$ 30,6 

bilhões
• PAC PACTO DA MOBILIDADE- 50 bilhões

PACs da Mobilidade
Investimentos  Transporte Estrutural de 143 bilhões



Comitê de Transporte,Trânsito e Mobilidade Urbana do ConCidades- GT do Pacto da Mobilidade- GT Sistema Metroferroviário- GT Difusão da Lei de Mobilidade; Capacitação de Planos de Mobilidade e Observatório da Mobilidade- GT da Paz no Transito- Década de redução de mortos e feridos no Transito- GT do Comitê de Assuntos Federativos- CAF para Tratar das Propostas do Pacto da Mobilidade

Ações da SEMOB- Secretaria Nacional de Transporte, Transito e Mobilidade-Difusão da Lei de Mobilidade- Seminários em Cidades-Capacitação de Planos de Mobilidade Urbana- Curso presencial e em elaboração Curso a distancia-Dois Comandos Mobilidade: SEMOB (CBTU e TRENSURB)  e DENATRAN; 



Medidas de Paz no Trânsito
-Quadro da Chacina do Trânsito -43 mil mortos e 200 mil portadores de deficiência/ano-Comitê de Mobilização da Saúde e Paz no Transito-Política Nacional de Trânsito-Programa Nacional de Trânsito- Propostas do Comitê de Mobilização da Saúde e Paz no Trânsito-Democratização da Aplicação dos recursos das multas: FUNSET/IPVA mais de 5 bilhões contigenciados

Barateamento das Tarifas
- Vitorias :- Isenção de PIS CONFINS -4,5% e desoneração da Folha (ameaçado pelas medidas recentes da  Presidenta Dilma) -2,5%-Luta pelo Projeto do REITUP- redução de mais 15%Manifestações de rua contra aumentos das tarifas: Passe Livre e Tarifa ZeroControle social
- Conselho das Cidades-Conselhos Estaduais e Municipais- Lei e Pacto da Mobilidade



Mobilidade para todos
Lei das Diretrizes da Política Nacional da 

Mobilidade Urbana ( Lei nº 12.587)
ESTATUTO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL



Lei da Mobilidade Urbana ( Lei nº 12.587)
Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana
Aprovada no Congresso em 2011, sancionada com 
vetos pela presidente Dilma Rousseff em 
3 /1/ 2012, e entrou em vigor no dia 13 de abril. 
Está fundamentada nos seguintes PRINCÍPIOS:
VII - justa distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes do uso dos diferentes modos e 
serviços;
VIII - equidade no uso do espaço público 
de circulação, vias e logradouros 



LEI DA MOBILIDADE URBANA 
A Política Nacional de Mobilidade Urbana é 
orientada pelas seguintes DIRETRIZES:
II - prioridade dos modos de transportes não 
motorizados sobre os motorizados e dos 
serviços de transporte público coletivo 
sobre o transporte individual motorizado;
III - integração entre os modos e serviços de 
transporte urbano;
Gratuidades –Os Municípios terão que divulgar os 
impactos das gratuidades no valor das tarifas do 
transporte público.



DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS
Participação da sociedade civil no planejamento, 
fiscalização e avaliação , destacando:
I - órgãos colegiados com a participação de 
representantes do Poder Executivo, da sociedade 
civil e dos operadores dos serviços;
III - audiências e consultas públicas; 
IV - comunicação, de avaliação da satisfação dos 
cidadãos  e dos usuários e de prestação de contas 
públicas.



Lei da Mobilidade UrbanaPor uma Política e Ações de Disciplinamento dos automóveis 



LEI DA MOBILIDADE E O USO DOS AUTOMÓVEIS
Os entes federativos poderão utilizar os seguintes 
instrumentos de gestão :
I - restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou 
temporário, de veículos motorizados em locais e horários 
predeterminados; (Rodízios e Pedágios urbanos)
III - aplicação de tributos sobre modos e serviços de 
transporte urbano pela utilização da infra-instrutora urbana, 
vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infra-
instrutora urbana destinada ao transporte público coletivo e 
ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio 
público da tarifa de transporte público 
(todas as receitas de estacionamentos, pedágios e outros 
tributos devem ser aplicados exclusivamente em Transporte 
coletivo e não motorizado)



IV - dedicação de espaço exclusivo nas vias 
públicas para os serviços de transporte 
público coletivo e modos de transporte não 
motorizados; (FAIXAS EXCLUSIVAS E  
CICLOVIAS E AREAS DE PEDESTRE)
V - estabelecimento da política de 
estacionamentos de uso público e privado, 
com e sem pagamento pela sua utilização, 
como parte integrante da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana;



PACTO NACIONAL DA MOBILIDADE URBANAe os PACs da MOBILIDADE



Art. 1º– Propõe a redução de no mínimo 50% das tarifas 
pagas pelos usuários do transporte público
• Desoneração dos tributos sobre o transporte público e seus 
insumos, mediante a aprovação do REITUP;
• Redução em 75% no preço da energia elétrica e eliminação 
da tarifa horosazonal no transporte público;
• Redução de 50% do preço do Diesel para o transporte 
público;
• Criação de fontes extratarifárias para custeio das 
gratuidades sociais nas passagens;
• Priorização do transporte coletivo no transito, com a 
adoção de faixas exclusivas, com fiscalização; 
• Racionalização e integração das redes de transporte 
público.

PACTO NACIONAL DA MOBILIDADE URBANA



Art. 2º – Criação dos Fundos Nacional, Estaduais e MunicipaisArt. 3º – Linhas de financiamento especiais e contínuas deverão garantir os investimentos públicos e privados no setor.•Aplicação de 100% da CIDE sobre a gasolina para o transporte público urbano•2% do OGU por 10 anos•Utilização dos recursos arrecadados do IPVA, com a taxação de estacionamentos dos pólos geradores de trafego, sobre o uso e ocupação do solo urbano (Estatuto da Cidade) e dos pedágios urbanos nas grandes cidades;



Art. 4º – O Controle social será exercido: pelo Conselho
Nacional das Cidades e nos âmbitos estaduais e municipaispelos seus respectivos Conselhos das Cidades.Deverá ser implementado um Observatório comparticipação dos entes federados,contemplando Banco deDados, Monitoramento de Projetos, Transparência dosCustos e Contratos, para apoio aos Conselhos das Cidades esimilares, que atuarem no controle social.Art. 5º – A gestão pública deverá ser estruturada ecapacitada nas diversas esferas de Governo, de acordo coma Política Nacional de Mobilidade Urbana para garantir oplanejamento, projeto, execução e implantação dosprogramas de investimento em mobilidade urbana.



Art. 7º - Os 50 bilhões de reais de recursos novos 
anunciados para o PACTO NACIONAL DA MOBILIDADE 
URBANA deverão ser aplicados :
I - Na qualificação dos órgãos gestores, operadores e 
sociedade civil para a elaboração dos planos de 
mobilidade urbana, 
II- No planejamento, implantação e operação de 
sistemas de transportes públicos  e modais não 
motorizados nos âmbitos federal, estaduais e 
municipais;
III- Na estruturação do governo federal para apoiar e 
capacitar a implantação dos projetos dos Programas de 
Aceleração do Crescimento -PACs, voltados aos 
transportes públicos e não  motorizados ,com 
assessoramento técnico aos municípios;



Art. 7º - Os 50 bilhões de reais de recursos novos 
anunciados para o PACTO NACIONAL DA 
MOBILIDADE URBANA deverão ser aplicados :
IV – Na qualificação das redes convencionais e vias 
de trafego dos transportes públicos, com aumento 
de velocidade comercial,implantação de um sistema 
de informação aos usuários, construção de abrigos 
e veículos de transporte coletivo de qualidade e com 
acessibilidade universal;
V – Na implantação de programas de investimentos 
em acessibilidade universal, calçadas, ciclo faixas e 
ciclovias;
VI – Aplicação em sistemas estruturais de média e alta 
capacidade, consolidando a rede de transporte público.



QUADRO DO KMs DE EXTENSÃO DAS VIAS COM 
PRIORIDADE PARA O TRANSPORTE PÚBLICO
Cidades com mais de 60 mil habitantes-2011
Tipo de tratamento                 Extensão      Nº de Municípios
Faixa Exclusiva                            217,2                          15
Pista Exclusiva                             191,5                            6
Via Segregada                                   2,0                            1
TOTAL                                 410,5                 22
% do comprimento das vias           0.12
% do comprimento das vias usadas TP          0,60
Fonte Eduardo Vasconcelos
São Paulo com os quase 380 km de faixas exclusivas  quase 
que dobrou o numero de quilômetros com prioridade ao TP
Em 2015 o numero pode ser mais de 1000 km que significa:
% do comprimento das vias                              0.30
% do comprimento das vias usadas TP           1,40



DEFENDER VIAS EXCLUSIVAS EM TODAS AS CIDADES COM 
MAIS DE 100 MIL HABITANTES COM IMPLANTAÇÃO DE 
ABRIGOS COM COMUNICAÇÃO COM OS USUÁRIOS , 
VEICULOS PADRON E FAIXAS EXCLUSIVAS
• Proibição de estacionamentos em TODAS as vias que trafegam 
transportes públicos. MUDANÇA DO CTB

• Criação de uma FAMILIA ônibus padron de qualidade com linhas de 
financiamentos vantajosas ou com recursos do Governo
• Implantação de faixas exclusivas em todos os corredores de ônibus 
fiscalizadas eletronicamente PARA ATINGIR 10 MIL QUILOMETROS
•Pavimentação das vias que circulam o transporte público
•Abrigos em todos os pontos de ônibus com informação qualificada
•Realocar  10% de todo os recursos do Governo Federal para Mobilidade :
Transportes Público, Calçadas e Ciclovias e Qualificação dos Órgãos 
gestores para Planejar/ Projetar/ Implantar/ e Operar os Transportes 
PúbicosUma revolução na qualidade da Mobilidade com 
15 dos 150 Bilhôes existentes para investimentos



Art. 8º–Apoiar a PEC 90/2011, que define otransporte público como direito social.Art. 10º– O processo da construção do PACTONACIONAL DA MOBILIDADE URBANA é aprimeira parte do PLANO NACIONAL DEMOBILIDADE URBANA, que vai ser construídopelo Conselho Nacional das Cidades



LEI DA MOBILIDADE URBANA
GOVERNOS DEVEM  PRIORIZAR  EM SUAS AÇÕES DE  

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL



ESTADO DA ARTE DA MOBILIDADE ACESSÍVEL
As leis Nº. 10.048/00 e Nº. 10.098/00, e o Decreto 
presidencial Nº. 5296/04, além da promulgação do 
decreto legislativo que aprova o texto da Convenção 
da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência e de seu 
Protocolo Facultativo são instrumentos, para o 
Ministério Público e a sociedade exigirem que o 
transporte público, as calçadas, o acesso a prédios 
públicos, shoppings, terminais, pontos de parada 
etc. sejam acessíveis em um prazo de 10 
anos,logo concluído no ano de 2014. 

AÇÕES PÚBLICAS PRÓ LEI DA MOBILIDADE



LEI DO BARATEAMENTO DAS TARIFAS 
PLC 310/2009- REITUP -Regime Especial de Incentivo Transporte 

REDUÇÃO DE 15% NAS TARIFAS
COMPROMISSO DA UNIÃO• Redução a Zero do PIS e COFINS incidentes sobre o transporte público urbano e metropolitano : CONQUISTADO• Redução a Zero da CIDE incidente sobre o óleo diesel e  energia elétrica, utilizado no transporte público urbano e metropolitano.• Substituição da contribuição social do transporte público urbano incidente sobre a folha de pagamento pela incidência no faturamento das operadoras, 3, 5 %-CONQUISTADO E AMEAÇADO

AÇÕES PÚBLICAS PRÓ LEI DA MOBILIDADE

Frente Par lamentardo Transpor tePúblico

Fr ente Par lamentardo Tr anspor tePúblico



LEI DO BARATEAMENTO DAS TARIFAS-
PLC 310/2009- REITUP -Regime Especial de Incentivo Transporte 

COMPROMISSO DOS ESTADOS
Redução, isenção ou não incidência do ICMS sobre óleo 
diesel, chassis, carrocerias, veículos, pneus e câmaras de ar 
utilizados no transp. coletivo urbano e metropolitano.

COMPROMISSO DOS MUNICÍPIOS
Redução, isenção ou não incidência do ISS e das taxas de 
fiscalização ou gerenciamento, incidentes sobre o serviço de 
transporte publico coletivo urbano.
EXIGENCIAS PARA PARTICIPAR
- Implantação do regime de bilhete único ou de sistema de transporte público 
estruturado  com integração física ou tarifária; 
- Instalação de Conselho de Transportes, com participação da sociedade civil;

AÇÕES PÚBLICAS PRÓ LEI DA MOBILIDADE
Fr ente Par lamentardo Tr anspor tePúblico

Frente Par lamentardo Tr anspor tePúblico



Lei da Mobilidade UrbanaDesafio : Construir e implantar Planos de Mobilidade Sustentáveis 



“LEI DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL”
Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o 
instrumento de efetivação da Política e contemplar os 
princípios os objetivos e as diretrizes desta Lei: 
I - os serviços de transporte público coletivo;

II - a circulação viária;
III - as infra-estruturas do sistema de mobilidade 
urbana;
IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência 
e restrição de mobilidade;
V - a integração dos modos de transporte público e 
destes com os privados e os não motorizados;



Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana
VI - a operação e o disciplinamento do transporte de 
carga na infra-instrutora viária;
VII - os pólos geradores de viagens;
VIII - as áreas de estacionamentos públicos e 
privados, gratuitos ou onerosos;
IX - as áreas e horários de acesso e circulação 
restrita ou controlada- (rodizios e pedágios); 
X - os mecanismos e instrumentos de 
financiamento do transporte público coletivo e da 
infraestrutura de mobilidade urbana; e 
XI - a sistemática de avaliação, revisão e 
atualização periódica do Plano de Mobilidade 
Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos. 



LEI DA MOBILIDADE URBANA SUSENTÁVEL
Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana
1o Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil)

habitantes deverá ser elaborado o Plano de 
Mobilidade Urbana;
§ 2o Nos Municípios sem sistema de transporte 
público coletivo ou individual, deverá ter o foco no 
transporte não motorizado;
Municípios terão o prazo máximo de 3 (três) anos 
de sua vigência para elaborá-lo: abril  de 2015. 
Findo o prazo, ficam impedidos de receber 
recursos orçamentários federais



LEI DA MOBILIDADE URBANA
SONHOS DE UMA ERA PÓS AUTOMÓVEL











O Automóvel visto pelo artista plástico



177 carros =240 pessoas e cabem 3 ônibus



Corredor de ônibus da Terceira Perimetral de Porto Alegre –
Qualidade dos transporte. Domingos é usado pelas bicicletas



Bogotá das Bicicletas - Colômbia





Ruas nos morros- Valparaiso- Chile







QUANDO NA RUA O CARRO É  SEGREGADO















Jornada “na Cidade , sem meu carro” 
Os europeus, devido ao uso desordenado dos automóveis, 
idealizaram a jornada na França em  La Rochelle, em 1997.
• 1998- 35 cidades francesas;
• 1999, 186 cidades francesas e italianas;
• 2000 a União Européia instituiu a Jornada Internacional "Na 

Cidade, sem meu Carro", reunindo 760 cidades. 
• 2001 são 1683, das quais 1050 realizaram 

integralmente a Jornada (843 da União Européia 
envolvendo 14 países e 207 cidades de 18 países não 
membros), além de 633 cidades que se associaram à 
Jornada, mas não assinaram o compromisso, entre as 
quais estão 11 cidades brasileiras.



JORNADA “NA CIDADE SEM MEU CARRO”
IMAGENS INTERNACIONAIS



RUAVIVA – Instituto da Mobilidade Sustentável é a entidade 
nacional que representa o Brasil na coordenação internacional 
desde o lançamento 2001 da Jornada Brasileira “Na Cidade 
Sem Meu Carro”, que se realiza todo dia 22 de Setembro 
estando agora trabalhando para a realização da 15 Jornada  em 
2015, tendo MDT-Movimento Nacional pelo Direito ao 
Transporte, o Fórum Nacional da Reforma Urbana e a ANTP –
Associação Nacional de Transportes Públicos como parceiras 
TOTAL DE CIDADES BRASILEIRAS PARATICIPANTES DA 
JORNADA

2001   2002  2003  2004  2005  2006.....2014
11       17      24      33      40      51         36





JORNADA “NA CIDADE SEM MEU 
CARRO”

CARROS FICAM SEM VAGAS



Medição parcial da qualidade do ar









Carro sustentável ou cidadão: não ameaça seres humanos, não polui, não tem lei seca,e ainda faz uma criança feliz. SP 1953



Agradeço a atenção!
Urbanista da Mobilidade Nazareno Stanislau Affonso

Presidente do Instituto da Mobilidade Sustentável - RUAVIVACoordenador Nacional do MDT- Movimento Nacional pela Direito ao Transporte Público de Qualidade para TodosCoordenador do Escritório da ANTP em BrasíliaConselheiro das Cidades pela ANTP desde 2003
Instituto da Mobilidade Sustentável-RUAVIVARua Bueno Brandão,307-Floresta Belo Horizonte(61) 8117.8928/(31)32240906-nazarenosa@uol.com.brwww.ruaviva.org.brwww.mdt.org.brwww.antp.org.br; 


