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Institui  a  política  pública  Estadual  de
Mobilidade Urbana Sustentável  no âmbito do
Estado e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável do Estado com o objetivo de
promover a integração dos modais de transporte e a melhoria dos sistemas de acessibilidade e mobilidade
dos cidadãos, em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.

Art. 2º A Política Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável do Estado de Mato Grosso reger-se-á pelos
seguintes princípios:

I – priorização do pedestre, do transporte não motorizado e do transporte coletivo;

II – eficiência e eficácia na prestação dos serviços prestados à população;

III – acessibilidade universal;

IV – promoção da qualidade de vida;

V – proteção ambiental;

VI – justiça social;

VII – equidade de direitos e;

VIII – gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade
Urbana.

Parágrafo único: A Política Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável deverá privilegiar a integração dos
diferentes modais de transportes.

Art. 3º A Política Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável possui os seguintes objetivos:
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I – reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;

II – promover o acesso aos salários básicos e equipamentos e sociais;

III – proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à
mobilidade;

IV – promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos
dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades;

V – consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento
da mobilidade urbana e;

VI – diminuir os congestionamentos nas cidades.

Art. 4º A Política Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável do Estado tem a finalidade de aprimorar a
relação custo/benefício dos serviços essenciais de transporte urbano, público, privado, motorizados ou não,
à disposição da sociedade.

 

§ 1º A política tarifária do transporte público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes:

I – promoção da equidade no acesso aos serviços;

II – melhoria da eficiência e da eficácia na prestação de serviços;

III – instrumentalização da política de ocupação equilibrada da cidade, de acordo com os planos diretores
municipal, regional e metropolitano;

IV – contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação dos serviços;

V – simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do
processo de revisão;

VI – modicidade da tarifa para o usuário;

VII – integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das redes de transporte público e
privado nas cidades;

VIII – articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos por meio de consórcios públicos,
e;

IX – estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de
transporte público coletivo.

§ 2º A tarifa deverá atender aos princípios elencados no art. 2º.

§ 3º Os municípios deverão divulgar, de forma sistemática e periódica, os impactos dos benefícios tarifários
concedidos no valor das tarifas dos serviços de transporte público coletivo.

§ 4º O poder público poderá implementar os dispositivos necessários para o efetivo controle social dos
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serviços de transporte público coletivo.

 

Art. 5º A Política Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável estará orientada, para sua efetivação, pelas
seguintes diretrizes:

I – acessibilidade universal;

II – desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;

III – equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;

IV – eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;

V – gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade
Urbana;

VI – segurança nos deslocamentos das pessoas;

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;

IX – implementação de equipamentos de segurança e tecnologias disponíveis que visem à eficiência,
eficácia e efetividade na circulação urbana;

X – integração dos diferentes modelos de mobilidade, como carro, bicicleta, transporte coletivo e a pé;

XI – priorização da mobilidade do pedestre;

XII – incentivo ao ciclismo, por meio de ciclo-faixas, ciclovias e ciclorrotas e suas integrações;

XIII – acesso a todas as informações sobre diferentes modelos de transporte com a integração do sistema de
bilhetagem eletrônica;

XIV – incentivo à vida útil do automóvel com a política pública de descarte de automóveis;

XV – incentivo às políticas de restrição ao uso do automóvel individual e de uso privado;

XVI – incentivos à carona solidária;

XVII – controle social e regulação efetiva; e

XVIII – erradicação da tração animal para transporte de cargas.

Parágrafo único: Dentre as exceções a que se refere este artigo, estão os transportes de valores, cuja
aplicabilidade legal, no que se refere ao livre trânsito e parada livre, não encontra consonância com os
dispositivos desta Lei, não sendo, também, acolhida pela Lei Federal nº 12.587/12.

Art. 6º O Plano Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável é o instrumento de efetivação da Política
Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes
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das Leis Federal e Estadual, bem como:

I – os serviços de transporte público coletivo;

II – a circulação viária;

III – as infraestruturas 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;

VI – a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;

VII – os polos geradores de viagens;

VIII – as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;

IX – as áreas e os horários de acesso e circulação restrita ou controlada;

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 Sustentável
em prazo não superior a 10 (dez) ano.

§ 1º Em municípios com população superior a 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais obrigados,
na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado o Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável, integrado e compatível com os respectivos planos diretores ou neles inserido.

§ 2º Nos municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável deverá ter foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana
destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente.

§ 3º O Plano Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável deverá ser integrado ao plano diretor municipal,
existente ou em elaboração, no prazo máximo de 3 (três) anos da vigência desta Lei.

Art. 7º O planejamento público e dos sistemas de mobilidade urbana são instrumentos obrigatórios para a
Política Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável, devendo existir em harmonia com os planos diretores
municipais, com o atingimento dos mesmos critérios de interesse público e justiça social emanados dos
princípios e diretrizes já delineados.

Parágrafo único: O Poder Público Municipal poderá adotar elementos de consulta popular para o
planejamento orçamentário das obras viárias, segundo os termos desta Lei.

Art. 8º O Poder Público Municipal poderá promover círculos de debates regionais visando à integração dos
interesses das diversas comunidades em relação à mobilidade intermunicipal.

Art. 9º A participação da sociedade civil no planejamento, na fiscalização, na avaliação e no controle da
Política Estadual de Mobilidade Urbana Sustentável será assegurada pelos seguintes instrumentos:

I – órgãos colegiados com representantes do Poder Executivo municipal, da sociedade civil e dos
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prestadores de serviços;

II – audiências públicas, círculos de debates, seminários; e

III – processos sistemáticos de avaliação do nível de satisfação dos cidadãos usuários dos serviços de
transporte público, coletivo, privado ou individual, motorizados ou não, bem como considerações sobre obras
viárias, sinalização e comunicação.

Art. 10º O Estado poderá dar prioridade às empresas de produção de veículos de transporte público e/ou de
suas peças, manutenção e demais insumos, exceto combustível, nas políticas e programas de fomento e/ou
redução de impostos, incluindo programas de renovação de frota e substituição do transporte individual pelo
coletivo.

Art. 11º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Desde meados do século passado, o padrão de mobilidade da população brasileira vem passando por fortes
modificações, reflexo principalmente do intenso e acelerado processo de urbanização ocorrido no país neste
período e do crescimento das viagens urbanas motorizadas.

Com o aumento do transporte individual motorizado, as condições de mobilidade da população vêm se
degradando, principalmente em função do crescimento dos acidentes de trânsito com vítimas, dos
congestionamentos urbanos e também dos poluentes veiculares.

Além do congestionamento, outros fatores que estão envolvidos no deslocamento do cidadão são a
acessibilidade igualitária, os espaços para bicicletas, o transporte coletivo de qualidade e a utilização de
outros modais de transportes.

Dessa forma, surge a necessidade de políticas públicas de mobilidade urbana integradas com as diversas
áreas de planejamento urbano, que busquem soluções efetivas para as condições de deslocamento, não
apenas para remediar problemas atuais, mas que possam ser reproduzidas futuramente e que surtam efeitos
a médio e longo prazo, permitindo o desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável das
cidades. Até porque, a sustentabilidade está relacionada ao bem estar social e proteção dos recursos
naturais e os sistemas ecológicos.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU1, instituída pela Lei n. 12.587/2012, depois de 24 anos da
promulgação da Constituição Federal, cumpre o papel de orientar, instituir diretrizes para a legislação local e
regulamentar a política de mobilidade urbana da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana.

Também conhecida com a Lei da Mobilidade Urbana, traz consigo a constatação do fim de um modelo que
demonstrou ser insuficiente para tratar da necessidade de deslocamento, que apresenta cada vez mais
complexidade e grande impacto no planejamento urbano.

A mobilidade nas cidades é fator preponderante na qualidade de vida dos cidadãos. O modelo de circulação
de pessoas e cargas dentro do território urbano interfere no desenvolvimento econômico do País, pois dele
dependem a logística de distribuição de produtos, a saúde e a produtividade de sua população, dentre outros.

As proposições da PNMU orientam no sentido de fomentar o planejamento urbano, sem perder de vista que
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todos os atores são fundamentais ao processo e beneficiários de uma cidade mais humana e acessível aos
cidadãos, indistintamente.

Todas as esferas do Poder Público têm hoje como grande desafio integrar as políticas urbanas que por
décadas foram tratadas de forma setorizada e segmentada. A qualidade do deslocamento depende de que o
sistema urbano tenha seus elementos urbanos integrados e planejados de forma a minimizar os
deslocamentos, otimizando tempo e espaço a fim de promover a economicidade e um padrão de vida urbano
satisfatório.

É marcante na PNMU o resgate do uso do solo urbano por meio da mobilidade urbana sustentável, ou seja,
ambiental, econômica e socialmente sustentável. Assim, a Lei da Mobilidade Urbana privilegia o transporte
não motorizado em detrimento do motorizado e o público coletivo em detrimento do individual motorizado (art.
6, II).

O cidadão, ao se locomover a pé ou por meio de bicicleta, interage muito mais com o espaço urbano, além
de colaborar para redução da emissão de gases na atmosfera e serem estes os meios mais baratos de
locomoção, pois representam menor custo para os usuários, para o meio ambiente e para a sociedade.

Da mesma forma, a utilização de transporte público coletivo reduz a ocupação do espaço das vias com muito
mais pessoas transportadas em relação à área pública utilizada do que se fossem transportadas por veículos
motorizados individuais. Também neste caso, o primeiro reduz emissões de gases na atmosfera com custos
individual e coletivo menores.

A PNMU traz, reiteradamente, previsões de equidade, participação social e qualidade dos serviços. Para
discutir a utilização isonômica do Sistema de Mobilidade Urbana pelos cidadãos, é necessário que sejam
revistas as políticas de custeio para compensar as isenções tarifárias, não só considerando usuários do
transporte público, mas toda a sociedade, beneficiários diretos e indiretos do transporte público, cidadãos
que não se utilizam deste tipo de transporte, pedestres, ciclistas e usuários de veículo privado, individual e
coletivo, cada qual impactando e sofrendo impacto do sistema de diferentes formas.

Outra medida imprescindível para estabelcer a equidade é garantir o acesso de todos os cidadãos ao
Sistema de Mobilidade Urbana, em particular dos que possuem mobilidade reduzida. Esse direito abrange
tanto os que se utilizam de transporte público quanto os que se locomovem nos passeios, calçadas e
travessias.

A participação social é imprescindível em todo o processo. Não há diagnóstico que demonstre mais
claramente a realidade do que aquele feito pelos setores da sociedade envolvidos diretamente. A PNMU
prevê a participação da sociedade no planejamento. Reitera a necessidade de transparência, inclusive no
cálculo da planilha tarifária, além de descrever o direito dos usuários do transporte público como forma de
induzir o cumprimento das premissas legais pelos prestadores de serviço.

Em síntese, essa política tem, entre seus objetivos, princípios e diretrizes: a prioridade nos modos coletivos e
não motorizados de transporte; a integração com a política de desenvolvimento urbano; e a melhoria na
acessibilidade e na mobilidade urbana.

Este projeto e sua justificativa advêm por similaridade da Lei nº 14.960, de 14/12/2016, aprovado no estado
do Rio Grande do Sul.

Em face do exposto e pela relevância do tema, ante o interesse de toda a sociedade matogrossense em
poder locomover-se com qualidade e segurança, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação
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deste Projeto de Lei.

 

 

____________

Fonte:

1 http://planodiretor.mprs.mp.br/arquivos/planmob.pdf

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Julho de 2021

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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