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APRESENTAÇÃO

O presente relatório, se trata de proposta de Plano de Trabalho para o Processo
de Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana dos municípios de Treviso,
Balneário Rincão, Siderópolis, Nova Veneza, Lauro Muller, Cocal do Sul, Morro
da Fumaça, Urussanga e Orleans, associados à Associação dos Municípios da
Região Carbonífera – AMREC, no Estado de Santa Catarina.
A intenção desse planejamento é estabelecer de forma clara e objetiva as etapas
a serem cumpridas, a determinação de prazo para a realização dos eventos, os
formatos de entrega dos produtos e os recursos humanos e materiais
necessários para finalização de cada produto, estabelecendo, assim, maior
fluidez e transparência do trabalho. Todo o planejamento aqui proposto vai de
encontro e visa complementar o termo de referência constante no edital do
pregão presencial nº 389/2019, do processo licitatório no qual a empresa Alto
Uruguai foi selecionada para condução dos trabalhos.
Um Planejamento Executivo adequado tem capacidade de servir como uma
ferramenta gerencial para a equipe da consultoria contratada, para a contratante,
gestores municipais e grupos de trabalho, durante todo o processo. A partir dele
será possível que os grupos de trabalho percebam, com clareza, o que, como e
quando deverá ser executado que se propõe, bem como saber ao certo o
resultado esperado ao final dos 06 (seis) meses de trabalho.
Esse Plano de Trabalho será apresentado para apreciação da fiscalização do
contrato pela CIM- AMREC e aos Grupos de Trabalho. E por mais detalhado e
conciso que seja o Plano de Trabalho, este não deve constituir uma barreira para
adaptações e alterações da metodologia para melhoria da qualidade do trabalho.
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1. INTRODUÇÃO

A partir da década de 1950, o padrão de deslocamentos da população brasileira
passou por uma transformação, resultado do crescimento acelerado observado
nos grandes centros urbanos em decorrência do processo de industrialização do
País. Em um curto período de tempo, o Brasil deixou de ser rural para tornar-se
predominantemente urbano.
Segundo o censo do IBGE de 2010, mais de 80% da população brasileira vive
em cidades. A Organização das Nações Unidas – ONU prevê ainda que em 2030
a população urbana brasileira passará para 91%. A taxa de urbanização
brasileira é superior à de países mais desenvolvidos. No mundo, este valor
recentemente ultrapassou os 50%, segundo o World Factbook 2010 (CIA, 2010).
Os demais países integrantes do bloco “BRICS” também possuem percentual de
urbanização inferior ao do Brasil.
Segundo o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade
Urbana (2015), entre várias outras referências nacionais e internacionais, o
modelo de desenvolvimento urbano brasileiro não induz o crescimento com
equidade e sustentabilidade. Os locais de trabalho e lazer se concentram nas
zonas mais centrais enquanto a maior parte da população reside em áreas
distantes. Além disso, há uma valorização maior dos terrenos em áreas mais
desenvolvidas, o que obriga a população pobre a ocupar áreas cada vez mais
distantes, desprovidas de infraestrutura. A dispersão territorial das cidades faz
com que a quantidade e a distância dos deslocamentos diários sejam elevadas,
o que torna a população altamente dependente dos sistemas de transporte.
Os ônibus urbanos são os responsáveis pela maior parte das viagens, mas, sem
infraestrutura adequada e prioridade nas vias, dentre outros fatores, ficam
sujeitos aos congestionamentos. A falta de qualidade do transporte público
coletivo, por sua vez, faz crescer a migração dos usuários para o transporte
individual motorizado (automóveis e motos), alimentando um ciclo negativo para
o transporte público, já que essa migração afeta o preço e a qualidade do
transporte coletivo direta e indiretamente.
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Ademais, durante anos os investimentos em mobilidade urbana privilegiaram o
transporte individual, com obras de ampliação do sistema viário, construção de
pontes, túneis e viadutos.
Ainda segundo o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de
Mobilidade Urbana (2015), o modelo de transporte individualista gera diversas
externalidades negativas. Os acidentes de trânsito são responsáveis pela morte
de 43 mil pessoas por ano, segundo dados do Ministério da Saúde, sendo os
motociclistas as principais vítimas. O aumento dos tempos de viagem também é
interferência negativa, principalmente nos grandes centros urbanos. Segundo
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad, nos últimos vinte
anos o tempo de viagem dos trabalhadores subiu 12%. Estudos do Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA indicam que os deslocamentos casatrabalho demoram em média 42,8 minutos na cidade de São Paulo. As poluições
atmosférica e sonora também são consideradas perniciosas aos sistemas de
mobilidade. Investir na eficiência dos sistemas de transporte coletivo permite a
redução de emissão de poluentes, ruídos e de impactos ambientais.
Para alcançar a mobilidade urbana sustentável, minimizar os fatores externos
prejudiciais e tornar as cidades socialmente inclusivas, são necessárias
mudanças estruturais, de longo prazo, com planejamento e com vistas ao
sistema como um todo, envolvendo todos os segmentos da sociedade e todas
as esferas de governo. É preciso adotar uma política que oriente e coordene
esforços, planos, ações e investimentos, para garantir à sociedade brasileira o
direito à cidade, com equidade social, maior eficiência administrativa, ampliação
da cidadania e sustentabilidade ambiental.
Fica cada vez mais evidente a necessidade de adequado planejamento do
sistema de mobilidade das cidades, e da priorização do transporte público e do
transporte não motorizado. A adequada mobilidade urbana é um fator essencial
para as atividades humanas, pleno desenvolvimento econômico e garantia de
qualidade de vida de uma cidade, além do papel decisivo na inclusão social, com
garantia do acesso universal à cidade e seus serviços.
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A partir de 2001 com a implementação do Estatuto da Cidade pela Lei Federal
n. 10257, o planejamento regional através do Plano Diretor passa a ser
obrigatório para grande parte dos municípios brasileiros. Além do Plano diretor,
diversas legislações complementares preveem a obrigatoriedade da elaboração
de planos urbanísticos setoriais.
A Lei Federal 12 587/2012 institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana,
estabelecendo princípios e objetivos para a desenvolvimento dos Planos de
Mobilidade Urbana. Entre outras, são abordadas questões ligadas aos
deslocamentos nas cidades, como a acessibilidade universal, o incentivo a
utilização do transporte público não motorizado e preservação do meio ambiente
natural com o controle da emissão de poluentes.
No caso de Santa Catarina, conforme Termo de Referência do Pregão
Presencial 389/2019 com a edição das Leis Complementares nº 495/2010,
523/2010, 571/2012, 580/2012 e 640/2015 que estabelecem a criação de 11
regiões metropolitanas, todos os municípios devem elaborar seus Planos de
Mobilidade Urbana.
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1.1 Objetivos
O Plano de Mobilidade Urbano - PlanMob tem como objetivo principal promover
o acesso à toda a população às oportunidades que a cidade oferece, com
condições adequadas ao exercício da mobilidade populacional e da logística de
circulação de bens e serviços. Os produtos gerados destinam-se aos técnicos e
gestores do planejamento urbano e de transportes, e visa, além de esclarecer o
tema, contribuir para que o poder público local aprimore sua capacidade de
gestão dentro dos limites de sua competência. Deverão ser traçadas diretrizes e
ações para a gestão da mobilidade e ações de capacitação para os agentes
públicos.
O Plano de Mobilidade Urbana tem, portanto, como objetivos específicos:
•

Estabelecer, de acordo com a legislação, um Plano que oriente as ações
do Município no campo das políticas urbanas associadas, ampliando a
mobilidade da população em condições qualificadas e adequadas e a
diminuindo os índices de imobilidade, principalmente na população de
baixa renda, reduzindo as desigualdades e promovendo a inclusão social.

•

Subsidiar a Administração na tomada de decisões, em curto prazo, para
os problemas de circulação de pessoas e veículos na cidade;

•

Diminuição

da

necessidade

de

longas

viagens,

proporcionados

deslocamentos mais eficientes, com o fortalecimento das centralidades
nas regiões;
•

Subsidiar a Administração em relação às necessidades de formulação de
ajustes do novo modelo de delegação do serviço público de transporte
coletivo.

1.2 Fundamentos Legais do Planejamento Urbano
A Política de Mobilidade Urbana Nacional estabelece diretrizes instituídas pela
Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, tem como objetivo a contribuição
para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições
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que permitam a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de
desenvolvimento urbano.
Nesta Lei, no artigo 24, S1, dispõe a obrigatoriedade da elaboração do Plano
Diretor de Mobilidade Urbana, para os municípios que possuem mais que 20.000
(vinte mil) habitantes, integrado e compatível com os respectivos planos
diretores, e ainda, no artigo 6º, com as políticas de desenvolvimento urbano e
respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e
gestão do uso do solo. O artigo 5º da Política Nacional de Mobilidade Urbana
apresenta fundamentados os seguintes princípios:
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 de serviço;
VIII - Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;
IX - Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.
O artigo 6º ainda sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada
pelas seguintes diretrizes:
I-

Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas
políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento
e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;

II -

Prioridade dos modos de transporte 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;
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IV -

Integração dos custos ambientais, sociais e econômicos dos
deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;

V-

Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e o uso de
energias renováveis e menos poluentes;

VI -

Priorização

de

projetos

de

transporte

público

coletivo

estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano
integrado; e
VII -

Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de
fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional.

Entre as principais bases teóricas brasileiras para a elaboração do Plano de
Mobilidade Urbana estão o Caderno de Referência para Elaboração do Plano
de Mobilidade Urbana (2015) e quanto a metodologia a ser adotada, a principal
referencia neste trabalho será a 2ª Edição da Cartilha de Apoio à Elaboração
de Planos de Mobilidade Urbana Para Municípios com Até 100 mil
Habitantes editada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (2019).
Destarte, toda a metodologia aqui apresentada tem como referência a cartilha
mencionada no que tange metodologia e conteúdos básicos do Plano.
Além das referidas referencias teóricas, a fundamentação legal deste trabalho
considera:
•

Lei Federal nº 12.587/2012 – Institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana;

•

Lei Federal nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro;

•

Leis do Estado de Santa Catarina nº 495/2010, 523/2010, 571/2012,
580/2012 e 640/2015;

•

Resoluções CONTRAN relacionadas a sinalização vertical e horizontal.

•

Resolução CONAMA nº 369/2006 – Dispõe sobre os casos excepcionais,
de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de
Preservação Permanente – APP;

•

Resolução CONAMA nº 303/2002 – Dispõe sobre parâmetros, definições
e limites de Áreas de Preservação Permanente;
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•

Lei Federal nº 6.766/1979 – Parcelamento do Solo Urbano;

•

Lei Federal nº 12.651/2012– Código Florestal;

•

Leis municipais do Plano Diretor, de Uso e Ocupação do Solo e
regulamentos do Sistema Municipal de Transporte e Trânsito.

O Plano de Mobilidade Urbana deverá ainda ser concebido como parte de um
processo de planejamento que permita sua atualização sempre que necessário,
sendo compatível também com o constante nos seguintes instrumentos:
• O Plano Diretor dos Municípios que o possuem;
• Lei de Uso e Ocupação do Solo;
• Código de Obras e Código de Posturas.
• O Plano Plurianual (PPA), cuja duração deve estabelecer-se até o primeiro
ano do mandato subsequente, fixando objetivos, diretrizes e metas para os
investimentos;
• A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), compreendendo as metas e
prioridades que orientarão a elaboração do orçamento anual;
• A Lei do Orçamento Anual (LOA), compreendendo o orçamento fiscal e o
orçamento de investimento das empresas em que o Município detenha maior
parte do capital social.
• A Lei Orgânica do Município;
• Os Planos Setoriais e Projetos existentes em cada município;
• O Plano de Desenvolvimento Regional em que os Municípios se inserem;
• A Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal;
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2.

METODOLOGIA GERAL DE ELABORAÇÃO

A Metodologia é um instrumento que visa determinar estratégias e mecanismos
que viabilizam a melhor forma de execução de trabalhos propostos, neste caso,
para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Este Plano de Trabalho
implica na tomada de um conjunto de decisões e uma necessidade de promover
uma sequência de atividades para possibilitar a produção de propostas que
atendam as expectativas de todos os municípios.
A metodologia adotada está referenciada na 2ª Edição da Cartilha de Apoio à
Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Para Municípios com Até 100
mil Habitantes editada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
Em relação à técnica, são apresentadas as metodologias para o planejamento
de transporte: fundamentos e levantamentos de dados quantitativos, emprego
de meios de representação de atributos e relações espaciais (mapas, desenhos,
esquemas ilustrativos), uso de métodos de previsão de demanda (modelos de
transporte), instrumentos de desempenho de redes de transporte com base nos
indicadores de desempenho econômico e social.
Em relação a abordagem social, são utilizados métodos que permitam:
discussão com a sociedade; compreensão dos pensamentos das pessoas,
entidades e setores econômicos sobre a mobilidade no município; discussão
sobre a receptividade e aprovação de novas medidas futuras; como também
poderá ser proposto indicadores quantitativos e qualitativos de variáveis de
análise.
A figura a seguir apresenta a forma esquematizada do processo da metodologia
geral para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, conforme Caderno de
Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana (2015):
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Figura 1 - Esquematização da metodologia geral - Elaboração do Plano de Mobilidade.

Fonte: Caderno de Referência PlanMob, 2015.

De formal geral, a metodologia de todo o processo do Plano se divide em:
1. Preparação: mobilização inicial, análises preliminares, tomada de decisão,
mapeamento dos atores, comunicação e participação social e estruturas de
gestão e participação.
2. Definição do escopo: construção da visão; objetivos e área de intervenção;
metas, prioridades e horizontes.
3. Procedimentos gerenciais: Cooperação para elaboração, termo de referência
e licitação, plano de trabalho e cronograma.
13
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4. Elaboração: caracterização e diagnóstico, cenários e avaliação de impactos,
formulação e avaliação de propostas, programa de ação, indicadores de
desempenho e consolidação do Plano.
5. Aprovação: Verificação da qualidade, audiência pública final e instituição do
Plano.
6.

Implementação:

Cooperação

para

implementação,

detalhamento

e

implantação de estudos e projetos, e monitoramento das ações.
7. Avaliação e revisão: Avaliação das propostas e ações, e revisão e atualização
periódicas.
A partir do exposto, neste momento o trabalho perpassa pela etapa de
procedimentos gerenciais, uma vez que foi elaborado um escopo definido por
Termo de Referência, realizada licitação e nesse momento é redigido o plano de
trabalho para pactuação de um cronograma detalhado entre todos os envolvidos.

2.1 Participação e Mobilização Social
A participação social se trata de garantir a participação e contribuição dos
cidadãos no planejamento da mobilidade, bem como na fiscalização da gestão
desse planejamento após sua conclusão.
O direito da população à participação no Planejamento está assegurado pela
Constituição Federal desde 1988, bem como pelo Estatuto da Cidade desde
2001 e pela própria Política Nacional de Mobilidade Urbana – Lei Federal 12.587
de 2012.
O processo de construção do Plano de Mobilidade visa garantir transparência
em todo o processo, facilitando e estimulando a participação social. Dessa forma,
ao lingo da descrição das etapas de trabalho, serão descritas as metodologias
de participação social em cada uma delas.
A mobilização se dará através de recursos publicitários e convites para
participar dos eventos, como da capacitação, reuniões, oficina e audiências
públicas.
14
Fevereiro de 2020

PLANO DE TRABALHO
CONTRATO 012/2020 CIM - AMREC
Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana

A publicidade do processo de elaboração do Plano Municipal de
Mobilidade Urbana dar-se-á da seguinte maneira:
▪ Fixação de cartazes, elaborados pela consultoria Alto Uruguai e
aprovado pelo GT, em todos os órgãos, entidades e associações
comunitárias do município, contendo divulgação e chamada para
participar da elaboração do Plano;
▪ Criação de um portal exclusivo para assuntos dos planos de
mobilidade urbana, onde constará agenda atualizada, biblioteca de
referências, biblioteca de produtos elaborados, fórum de discussões e
formulários de pesquisas de opinião pública para complementar as
leituras comunitárias para o diagnóstico.
▪ Entrevistas e matérias vinculadas em rádio quando do início/término
de cada fase.

Figura 2 - Portal Online criado pela empresa Alto Uruguai, para facilitar transparência e participação do
processo.

Fonte: http://mobilidade-amrec.altouruguai.eng.br/
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Figura 3 - Criação de Identidade Visual para o trabalho, visando facilitar comunicação sobre os planos de
mobilidade urbana e ampliar engajamento da participação social no processo.

Fonte: Elaborado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidade.

2.2 Apresentação dos Produtos
A parte textual (relatórios) deverá ser digitalizada através do programa
Microsoft® Word para Windows 2000 ou superior, impressa em papel formato
A4, com capa contendo a indicação do conteúdo e a referência do Governo do
Municipal. Os desenhos e fotos constantes nos relatórios deverão ser produzidos
em meio digital ou obtidos em scanner de alta resolução, para uma melhor
qualidade de impressão.
O material cartográfico (mapas) deverá ser produzido com todos os níveis de
informação individualizados e identificados pelo nome do tema, e impresso em
cores. Sempre que elaborado, o material correspondente a questionários,
entrevistas e coleta de informações quando consistirem em formulação de base
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de dados deverá ser entregue em Microsoft® Access ou Excel for Windows 2000
ou superior.
Os conteúdos deverão ser tão objetivos quanto possível, sem prejuízo da boa
compreensão de cada produto apresentado, tendo em vista a construção do
plano de mobilidade enquanto plano urbanístico autoaplicável, assim como seus
instrumentos complementares.
As apresentações que serão referência para a condução das audiências
públicas, workshops e demais reuniões devem ser elaboradas com o máximo de
recursos gráficos possíveis, como mapas, figuras, esquemas, croquis, etc. Essas
apresentações devem ser aprovadas pelo contratante com antecedência.
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3.

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

Neste item serão descritas todas as etapas necessárias para a elaboração do
Plano de Mobilidade Urbana, com descrição dos objetivos da etapa, metodologia
de realização, recursos humanos necessários, prazos para execução e
resultados esperados.
Ao todo são 4 etapas durante a elaboração do Plano. Toda etapa contará com
dados e discussões técnicas entre a equipe de consultoria e grupo de trabalho,
fiscalização do contrato e comunidade local.
Tendo em vista as recomendações do Governo Federal, em especial a 2ª Edição
da Cartilha de Apoio à Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Para
Municípios

com Até 100 mil Habitantes editada pelo Ministério

do

Desenvolvimento Regional e o Termo de Referência que rege a elaboração
deste trabalho, as etapas serão desenvolvidas conforme o descrito nos
subtítulos a seguir.

Figura 4 - Distribuição geral das 4 etapas do trabalho e a forma de participação e mobilização social
esperada para cada uma delas.
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3.1

1ª ETAPA - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO DE

TRABALHO
O objetivo dessa etapa é alinhar todos os envolvidos no processo, sendo estes
os membros da equipe de consultoria, a contratante, os gestores municipais e
grupos sociais. Outro objetivo deste momento do trabalho é dar ampla
divulgação do trabalho que se inicia, identificar e organizar atores sociais locais
visando formação de um grupo de trabalho participativo para acompanhar todo
o processo de elaboração do Plano de Mobilidade urbana.
Destarte, espera-se alinhamento do cronograma executivo, ampla divulgação,
garantia de transparência do processo objetivando que tal transparência se
perpetue para depois de sua aprovação.
Para fortalecer o grupo de trabalho serão ministradas 8 horas de capacitação,
tal capacitação será subsídio para nivelamento de todos os membros do grupo
de trabalho de forma que sua participação seja ativa em todo processo ou
mesmo depois da aprovação do plano.
A capacitação do grupo de trabalho objetiva o nivelamento de conhecimento
entre todos os envolvidos. A composição do grupo deve ser heterogênea para
atendimento da Lei Federal 12.587/2012, portanto, os seus membros podem não
ter nenhum conhecimento dos princípios, objetivos e diretrizes da mobilidade
urbana do Brasil que fundamentam a elaboração de plano municipais de
mobilidade urbana.
Este encontro será preparado para nivelar conhecimentos sobre:
•
•
•

Conteúdo da Lei Federal 12.587/2012, sobretudo o que concerne ao
Plano Local de Mobilidade Urbana;
Papel do Núcleo Gestor; e
Metodologia e cronograma a serem utilizados na elaboração do Plano de
Mobilidade.

Porém, durante a capacitação, se os membros do núcleo sentirem necessidade
de elucidação de algum conteúdo adicional, tal conteúdo pode ser elucidado
pelos técnicos da empresa de consultoria.
ATIVIDADES ESPERADAS NESSA ETAPA
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Para alcançar os objetivos da etapa são previstas as seguintes atividades, desde
o início do trabalho até a conclusão da 1ª etapa:
1. Elaboração de um Plano de Trabalho para os 06 meses e 04 etapas de
trabalho;
2. Reunião inicial de pactuação do plano de trabalho.
3. Análise dos atores locais para formação do Grupo de Trabalho, a ser
realizada em conjunto com os gestores locais;
4. Formalização da formação do Grupo de Trabalho e registro do processo
de formação e composição do mesmo;
5. Capacitação do Grupo de Trabalho e registro da capacitação em
relatório.

Figura 5 - Atividades esperadas para a primeira etapa do trabalho.

PRAZO PARA AS ATIVIDADES DESSA ETAPA
1. Elaboração do Plano de Trabalho para os 06 meses e 04 etapas de
trabalho (1ª SEMANA);
2. Reunião inicial de pactuação do planejamento de trabalho entre
contratada e contratante (1ª SEMANA)
3. Análise dos atores locais para formação do Grupo de Trabalho (2ª
SEMANA)
4. Formalização da formação do Grupo de Trabalho e registro do processo
de formação do mesmo; (3ª SEMANA)
5. Capacitação do Grupo de Trabalho e registro da mesma (4ª SEMANA)
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O prazo total da etapa é de 1 mês a contar do início do trabalho, dessa forma,
NA SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE MARÇO a etapa estará concluída e
documentada no PRODUTO 1.
CONTEÚDO DO PRODUTO FINAL (PRODUTO 01)
O Produto Final da Etapa 1 será composto de, no mínimo, os seguintes
conteúdos:
•
•
•
•

Planejamento do trabalho;
Registro da reunião inicial;
Registro da formação do Grupo de Trabalho e detalhamentos com
justificativas de sua composição;
Registro da Capacitação do Grupo de Trabalho;

Estima-se conclusão e entrega do PRODUTO 01 para a segunda semana do
mês de março de 2020.
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3.2

2ª ETAPA - DIAGNÓSTICO

O objetivo do diagnóstico é levantar em campo, na base de dados da Prefeitura
Municipal, e em indicadores nacionais, regionais e estaduais e em oficinas com
a comunidade, as condições da organização atual da mobilidade urbana. Para
verificação técnica do sistema atual, os levantamentos serão agrupados por
temáticas, visando facilitar depois a proposição de diretrizes no plano de ação.
As temáticas a serem trabalhadas, em conformidade ao Termo de Referência e
ao Caderno de Referência do Governo Federal, serão:
a) Serviço de Transporte Coletivo
Neste item deverá ser tratada apenas a operação do serviço de transporte
público coletivo. A infraestrutura física referente a este serviço deve ser
abordada no item “c” (Infraestruturas do sistema de mobilidade urbana), a
política tarifária no item “j” (mecanismos e instrumentos de financiamento
do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana) e a
acessibilidade da frota no item “d” (acessibilidade para pessoas com
deficiência e restrição de mobilidade). Outros serviços como transporte
escolar, transporte turístico e fretamento devem ser abordados no tópico
“b” (circulação viária).
Observação: Nos casos em que o município não possui serviço de
transporte público coletivo e não pretenda implantá-lo durante a vigência
do plano, não se faz necessária a definição de objetivos, metas e ações
estratégicas neste tema.
b) Circulação Viária
Este tema deve abordar questões relacionadas à gestão da circulação
viária de todos os modos de transporte e os demais serviços de transporte
urbano, excluindo o serviço de transporte público coletivo. Devem ser
tratadas as ações de trânsito, excluindo-se a infraestrutura, e também os
serviços como táxi, mototáxi e transporte escolar.
c) Infraestrutura do Sistema de Mobilidade Urbana
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Este tópico deve tratar da implantação, requalificação ou ampliação das
seguintes infraestruturas: vias e logradouros públicos (incluindo calçadas,
travessias, pavimentação e ciclovias); terminais, estações e pontos de
embarque e desembarque; sinalização viária e de trânsito; e instrumentos
de controle e fiscalização.
d) Acessibilidade para Pessoas com Deficiência
Deve tratar da acessibilidade universal na infraestrutura de mobilidade
urbana e nos veículos dos serviços de transporte urbano, quando for o
caso.
e) Integração dos Modos de Transporte Público e destes com os Privados
e não motorizados
Este item deve tratar da integração física, operacional ou tarifária entre o
serviço de transporte público local e o intermunicipal, e também da
integração física com os meios de transporte não motorizados.
Caso o município não possua nem o serviço de transporte público coletivo
e nem de bicicletas públicas e não pretenda implantá-los durante a vigência
do plano, não se faz necessária a definição de objetivos, metas e ações
estratégicas para este tema.
f) Transporte de Cargas
Este tópico deverá tratar da regulamentação, gestão e infraestruturas
voltadas ao disciplinamento do transporte de cargas no município.
g) Polos Geradores de Viagens
Este tema deverá tratar de obras de infraestrutura ou do uso de
instrumentos de gestão da mobilidade urbana no entorno ou incluídas em
equipamentos

sociais,

empreendimentos

comerciais

ou

conjuntos

habitacionais com potencial de atrair ou gerar grande número de viagens
diárias.
h) Áreas de Estacionamento

23
Fevereiro de 2020

PLANO DE TRABALHO
CONTRATO 012/2020 CIM - AMREC
Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana

O tópico terá que tratar da regulamentação, gestão e infraestruturas
voltadas ao disciplinamento da política do uso de áreas de estacionamento
públicos e privados.
i) Áreas e Horários de Acesso e Circulação Restrita ou Controlada Esta
parte do plano deverá abordar o uso de diversos instrumentos de gestão
como o fechamento de vias, de forma permanente ou temporária. Porém,
caso existam, medidas como pedágio urbano, rodízio de veículos ou
restrição de acesso a vias em razão de elevado índice poluição sonora ou
de emissão de poluentes, estes também devem ser abordados.
j) Mecanismos e Instrumento de Financiamento do Transporte Público
Coletivo e da Infraestrutura de Mobilidade Urbana Este tópico do Plano
deve tratar das fontes de recursos, possíveis ou garantidas, para a
implantação das ações descritas nos itens anteriores. Também pode ser
abordada a questão tarifária do serviço de transporte público coletivo,
quando for o caso.

Pretende-se concluir esta etapa com amplo entendimento da realidade atual
quanto à organização de seu sistema de mobilidade urbana, entendendo lacunas
e potencialidades a serem consideradas no plano. Quanto a lacunas e
potencialidades, estas podem ser tanto físicas como relacionadas à gestão do
planejamento. Todos esses fatores serão considerados.
Importante nesse momento é garantir que essa leitura da realidade local esteja
bem exposta por meio de imagens gráficas (mapas, gráficos) e linguagem de
fácil entendimento (tabelas, textos de fácil compreensão) para que qualquer
munícipe, gestor ou técnico que tenha acesso ao diagnóstico consiga
compreender o que foi analisado e as conclusões resultantes. Se trata de um
produto que servirá como fundamentação para propostas posteriores.
Para levantamento de todas as informações necessárias, 4 frentes de pesquisas
serão iniciadas assim que iniciada a etapa, são essas frentes de pesquisa:
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▪
▪
▪
▪

Levantamento em Campo;
Levantamento na base de dados municipais;
Oficinas locais com a População; e
Levantamento de indicadores nacionais, regionais e estaduais.

Todos os dados serão analisados gerando análises em mapas, gráficos tabelas,
textos e mapas, sendo as análises compiladas em um relatório denominado
“DIAGNÓSTICO”.
Esse levantamento se iniciará ainda nas primeiras semanas, de forma que a
equipe da consultoria tenha material para iniciar as análises enquanto são
organizadas e executadas a formação e capacitação do grupo de trabalho.
Quando estiverem sendo finalizadas atividades de formação e capacitação
deverão ser programadas e agendadas com ampla antecedência as pesquisas
em campo e oficinas com população.
Uma vez levantados todos os dados de todas as fontes (campo, indicadores,
prefeitura e pesquisas com a população) será compilado o diagnóstico seguindo
os eixos temáticos e metodologia descrita acima neste relatório, simultâneo a
isso será preparado o SIG – Sistema de Informações Geográficas do transporte
coletivo. Esse diagnóstico organizado permitirá a projeção de cenários para
subsidiar propostas futuras, tais projeções serão realizadas por meio de
softwares de parametrização de dados.
Por último será gerado relatório final da etapa contendo todo o diagnóstico de
leitura técnica da situação da mobilidade urbana.
Este relatório será entregue em meio digital (PDF), meio físico (impresso) e junto
a ele será entregue um CD-ROM contendo o SIG (Sistema de Informações
Geográficas), este SIG estará em formato editável georreferenciado, permitindo
que seja aberto em diversos softwares de desenho (AutoCAD ou similares),
geoprocessamento (QGIs, Arc GIS, TransCAD ou similares) ou Google Earth.
LEITURA COMUNITÁRIA
O diagnóstico deve prever participação social para sua construção, evitando uma
leitura tão somente tecnicista. Por isso são previstas oficinas de transferência de
conhecimento entre profissionais da consultoria Alto Uruguai e população local.
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O objetivo da leitura comunitária é ajustar, com a comunidade diretamente
afetada pela política municipal de mobilidade urbana, o diagnóstico técnico
obtido pela equipe até então. O objetivo é ouvir a população quanto aos eixos
temáticos de análise, ou seja, entender as percepções e demandas locais quanto
a circulação de pedestres, ciclistas, transporte coletivo, racionalização do uso do
solo e adequações do sistema viário.
As reuniões serão realizadas em cada município, onde serão formando grupos
da área urbana e da área rural que terão como recortes espaciais a região e o
município, nos quais serão abordados os aspectos pertinentes ao Plano
Municipal

de

Mobilidade

Urbana,

quais

sejam:

histórico,

ambiental,

socioeconômico, infraestrutura, Habitação, serviços públicos e Infraestrutura
Social. Os atores envolvidos serão as entidades, associações e pessoas
representativas da comunidade.
O recorte temporal terá a finalidade de fornecer subsídios referentes ao passado
(causas), ao presente (Que cidade temos hoje?) ao futuro (Que cidade queremos
ter? Onde se quer chegar com o PMMU?) dos diversos aspectos abordados
referentes a mobilidade.

Nesta leitura buscar-se-á identificar convergências de

opiniões que subsidiarão a formatação do cenário mais provável para o
município.
As metodologias utilizadas serão as técnicas da visualização móvel, método ue
será aplicada nas reuniões.
ATIVIDADES ESPERADAS NA 2° ETAPA – DIAGNÓSTICO
1. Elaboração e entrega de checklist de informações para coleta de dados
com as Prefeituras;
2. Coleta de dados em meio digital e físico junto ao banco de dado dos
municípios e da AMREC
3. Levantamento de indicadores em banco de dados em nível nacional e
estadual;
4. Levantamentos, medições e contagens em campo conforme orientações
do Caderno de Referencia para Elaboração de Planos de Mobilidade
Urbana, do Governo Federal publicada em 2015.
5. Agendamento e ampla divulgação de oficinas comunitárias locais para
apresentação dos dados observados no diagnóstico técnico e
complementação dos mesmos com participação social, conforme
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orientações do Caderno de Referência para Elaboração de Planos de
Mobilidade Urbana, do Governo Federal publicada em 2015.
6. Composição de um diagnóstico mesclando todas as informações
levantadas, incluindo os resultados das oficinas comunitárias;

Figura 6 - Atividades esperadas para a segunda etapa do trabalho.

PRAZO PARA AS ATIVIDADES DESSA ETAPA
O prazo total da etapa é de 2 meses a contar do fim da 1ª etapa, dessa forma,
por volta da primeira quinzena do mês de MAIO/2020 a etapa estará concluída
e documentada no PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO.
CONTEÚDO DO PRODUTO FINAL (PRODUTO 02)
O Produto Final da Etapa 2 - Diagnóstico será composto de, no mínimo, os
seguintes conteúdos:
a.
Situação atual e Prognóstico dos Serviço de Transporte Coletivo
b.
Situação atual e Prognóstico da Circulação Viária
c.
Situação atual e Prognóstico da Infraestrutura do Sistema de
Mobilidade Urbana
d.
Situação atual e Prognóstico da Acessibilidade para Pessoas com
Deficiência
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e.
Situação atual e Prognóstico da Integração dos Modos de
Transporte Público e destes com os Privados e não motorizados
f. Situação atual e Prognóstico do Transporte de Cargas
g.
Situação atual e Prognóstico da alocação e logística de acesso
aos Polos Geradores de Viagens
h.
Situação atual e Prognóstico das Áreas de Estacionamento
i. Situação atual e Prognóstico da Áreas e Horários de Acesso e
Circulação Restrita ou Controlada poluição sonora ou de emissão de
poluentes;
j. Mecanismos e Instrumentos de Financiamento do Transporte Público
Coletivo e da Infraestrutura de Mobilidade Urbana.
k.
Relatório da preparação e divulgação das oficinas locais de
construção do diagnóstico.

Estima-se conclusão e entrega do PRODUTO 02 - DIAGNÓSTICO para a
segunda semana do mês de MAIO de 2020.
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3ª ETAPA – PLANO DE MOBILIDADE URBANA – VERSÃO

3.3

PRELIMINAR
O objetivo desta etapa é alcançar o plano de mobilidade urbana, com definição
de diretrizes, metas e ações a curto médio e longo prazo totalmente embasado
pelo diagnóstico técnico e comunitário. Nenhuma proposta elencada estará
carente de subsídios, estarão as propostas devidamente justificados pelos
relatórios das etapas anteriores.
Esta etapa consiste em:
a) Definição do Plano de Ação com apontamento das diretrizes gerais que
nortearão

a

implementação

de

ações

de

mobilidade

no

município,

contemplando:
•
•
•
•
•
•
•
•

diretrizes e instrumentos para a difusão dos conceitos de mobilidade;
diretrizes para avaliação dos impactos ambientais e urbanísticos dos
sistemas de transporte;
diretrizes e normas gerais para o planejamento integrado da gestão
urbana e de transporte;
diretrizes normas gerais e modelo para a participação da população no
planejamento e acompanhamento da gestão do transporte;
diretrizes para a execução continuada dos instrumentos de planejamento;
diretrizes e meios para a acessibilidade universal no ambiente físico de
circulação, e no serviço de transporte;
diretrizes e meios para a difusão dos conceitos de circulação em
condições seguras e humanizadas;
diretrizes e modelo de gestão pública da política de mobilidade urbana.

Para organização geral do trabalho e em atendimento ao termo de Referencia,
os mesmos eixos utilizados para composição do diagnóstico (etapa 2) serão
utilizados para apresentação dos Objetivos, Metas e Ações, estando todos os
objetivos metas e ações relacionados ao fator diagnosticado que o subsidia.
Os objetivos devem representar a visão de futuro para o Município. Eles devem
conter a descrição de onde se quer chegar ou o que se tenta alcançar com o
Plano de Mobilidade Urbana. As diretrizes específicas de mobilidade urbana
devem estar de acordo com os Planos Diretores dos munícipios que os
possuírem. Esta deve ser a principal fonte de informação para definição destes,
porém, não a única. As diretrizes também podem ser estabelecidas com base
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em outras legislações municipais pertinentes ao tema, tais como zoneamento
urbano, parcelamento do solo, perímetro urbano, meio ambiente, lei de uso e
ocupação do solo, código de obras, etc.
As metas constituem a ligação entre o diagnóstico e o objetivo que se pretende
alcançar. Devem ter um horizonte temporal claro e a possibilidade de serem
medidas. Metas contribuem para o atingimento dos objetivos, estabelecem as
etapas e os prazos para realização destes.
Uma meta, para ser atingida, pode necessitar de várias ações estratégicas. Elas
devem ser específicas para a realidade do município e descritas de forma clara
e objetiva no plano. Cada meta estabelecida pode ser composta por uma ou mais
ações estratégicas. Os objetivos, metas e ações estratégicas devem estar
interligados, ou seja, as ações estratégicas devem contribuir para o alcance das
metas e estas, por sua vez, devem propiciar o atingimento dos objetivos.
Além dos objetivos, metas e ações, será elaborada a sistemática de avaliação,
revisão e atualização periódica. A sistemática de avaliação, revisão e atualização
periódica do plano deverá prever pelo menos os seguintes procedimentos:
a. Fixação da periodicidade para atualização do plano não superior a 10
anos;
b. Definição do órgão responsável pelo acompanhamento da implantação
do plano;
c. Instituição de um banco de dados permanente sobre mobilidade
urbana;
d. Realização de processos periódicos de consulta à sociedade;
e. Instituição do Plano de Mobilidade Urbana.
É necessário que o plano de mobilidade elaborado esteja, igualmente em
linguagem de fácil compreensão, sendo este disponibilizado por meio físico e/ou
digital para ampla consulta popular, em conformidade à Política Nacional de
Mobilidade Urbana – Lei Federal 12.587/2012. O Plano de mobilidade ficará
disponível para que a população tenha prévio conhecimento antes de realização
da audiência pública para expor seu conteúdo. Espera-se do grupo de trabalho
auxílio na divulgação do conteúdo produzido e elucidação de dúvidas que a
população possa ter a respeito do material.
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Para ampla participação das comunidades locais no estabelecimento do Plano
de Mobilidade Urbana, serão realizadas oficinas locais de apresentação da
versão preliminar do Plano. Muito anterior à execução da audiência pública, será
feita preparação da metodologia, programação completa, elaboração da
apresentação gráfica a ser utilizada para palestra, preparo de materiais de
divulgação, seguindo a identidade visual e mídias estabelecidas no plano de
mobilização social, bem como qualquer outro material necessário para
entendimento, preparação e condução do evento. Todo esse material deverá ser
elaborado pela consultoria e enviado com antecedência para O Grupo de
Trabalho - GT, visando conhecimento e aprovação para agendamento oficial da
audiência pública. Ou seja, toda a programação será elaborada com
antecedência de 15 dias corridos.
Pretende-se chegar ao final da etapa com um relatório que detalhe a preparação
da audiência, execução e registros de sua execução.

ATIVIDADES ESPERADAS NESSA ETAPA
1. Redação final do Plano de Mobilidade Urbana incluindo registros e
respostas às participações comunitárias na versão preliminar.
2. Reuniões técnicas de definição de objetivos, metas e ações conforme
realidade local.
3. Ampla disponibilização da versão preliminar do Plano de Mobilidade
urbana à população para consulta pública;
4. Divulgação das oficinas locais de apresentação do Plano, com
antecedência de 15 dias de sua realização
5. Audiência de aprovação da versão Final do Plano de Mobilidade Urbana
incluindo a Minuta do Projeto de Lei. Sendo a audiência registrada em
relatório com fotos, vídeos, atas e listas de presença.
6. Relatório final do Plano, contendo os registros das consultas públicas
realizadas.
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Figura 7 - Atividades esperadas para a terceira etapa do trabalho.

PRAZO PARA AS ATIVIDADES DESSA ETAPA
O prazo total da etapa é de 2 meses a contar do fim da 2ª etapa, dessa forma,
na primeira quinzena do mês de julho, a etapa estará concluída e documentada
no PRODUTO 3 – PLANO DE MOBILIDADE URBANA – VERSÃO
PRELIMINAR.

CONTEÚDO DO PRODUTO FINAL (PRODUTO 03)
O Produto Final da Etapa 3 – Plano de Mobilidade Urbana – versão preliminar
será composto de, no mínimo, os seguintes conteúdos:
l. Diagnóstico, Metas e Objetivos para o Serviço de Transporte Coletivo
m.
Situação atual e Prognóstico da Circulação Viária
n.
Diagnóstico, Metas e Objetivos para Infraestrutura do Sistema de
Mobilidade Urbana
o.
Diagnóstico, Metas e Objetivos para da Acessibilidade para
Pessoas com Deficiência
p.
Diagnóstico, Metas e Objetivos para Integração dos Modos de
Transporte Público e destes com os Privados e não motorizados
q.
Diagnóstico, Metas e Objetivos para o Transporte de Cargas
r.
Diagnóstico, Metas e Objetivos para alocação e logística de
acesso aos Polos Geradores de Viagens
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s.
Diagnóstico, Metas e Objetivos para Áreas de Estacionamento
t. Diagnóstico, Metas e Objetivos para da Áreas e Horários de Acesso e
Circulação Restrita ou Controlada poluição sonora ou de emissão de
poluentes;
u.
Mecanismos e Instrumentos de Financiamento do Transporte
Público Coletivo e da Infraestrutura de Mobilidade Urbana.
v.
Relatório do processo de construção das propostas do plano,
incluindo descrição e registros das consultas on-line e oficinas locais de
definição das ações.

Estima-se conclusão e entrega do PRODUTO 03 – PLANO DE MOBILIDADE
URBANA – VERSÃO PRELIMINAR para a segunda semana do mês de julho
de 2020.
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3.4

4ª ETAPA – PLANO DE MOBILIDADE URBANA – VERSÃO FINAL

O objetivo desta etapa é concluir os trabalhos e formatar uma minuta de projeto
de lei para validação das propostas do plano de mobilidade urbana. Junto à
minuta do projeto de lei será entregue relatório final compilado do processo com
registro de todas as etapas executadas.
A partir dos documentos aprovados, contendo a versão aprovada em Audiência
Pública, será apresentado pela empresa de consultoria o Plano de Mobilidade
do município, disciplinando: os princípios e diretrizes, os objetivos, o plano de
metas, os programas, projetos e ações e demais mecanismos complementares
para sua execução.
Nesta etapa é prevista reunião técnica final de consolidação do plano de ação e
da minuta do projeto de lei. Em seguida a compilação do produto final,
apresentação do mesmo em audiência pública e relatório final de todo o
processo incluindo audiência pública e versão final da minuta do projeto de lei
aprovada em audiência.
Nesta etapa é importante a ampla divulgação da finalização do processo e de
que o projeto de lei será encaminhado à câmara de vereadores, garantindo que
o núcleo gestor acompanhe a votação deste projeto na câmara e que sejam
garantidas as implementações de todas as ações construídas de forma técnica
e participativa.
ATIVIDADES ESPERADAS NESSA ETAPA
1. Redação final do Plano de Mobilidade Urbana incluindo registros e
respostas às participações comunitárias na versão preliminar.
2. Disponibilização do Plano para ampla consulta pública e divulgação de
data para a audiência pública final, com 15 dias de antecedência.
3. Audiência de aprovação da versão Final do Plano de Mobilidade Urbana
incluindo a Minuta do Projeto de Lei.
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Figura 8 - Atividades esperadas para a quarta etapa do trabalho.

PRAZO PARA AS ATIVIDADES DESSA ETAPA
O prazo total da etapa é de 1 mês a contar do fim da 3ª etapa, dessa forma, na
segunda semana do mês de agosto/2020 a etapa estará concluída e
documentada no PRODUTO 4 – PLANO DE MOBILIDADE URBANA – VERSÃO
FINAL.
CONTEÚDO DO PRODUTO FINAL (PRODUTO 02)
O Produto Final da Etapa 4 – Plano de Mobilidade Urbana – versão FINAL, será
composto de, no mínimo, os seguintes conteúdos:
a. Diagnóstico, Metas e Objetivos para o Serviço de Transporte
Coletivo
b. Situação atual e Prognóstico da Circulação Viária
c. Diagnóstico, Metas e Objetivos para Infraestrutura do
Sistema de Mobilidade Urbana
d. Diagnóstico, Metas e Objetivos para da Acessibilidade para
Pessoas com Deficiência
e. Diagnóstico, Metas e Objetivos para Integração dos Modos
de Transporte Público e destes com os Privados e não
motorizados
f. Diagnóstico, Metas e Objetivos para o Transporte de Cargas
g. Diagnóstico, Metas e Objetivos para alocação e logística de
acesso aos Polos Geradores de Viagens
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h. Diagnóstico, Metas e Objetivos para Áreas de
Estacionamento
i. Diagnóstico, Metas e Objetivos para da Áreas e Horários de
Acesso e Circulação Restrita ou Controlada poluição sonora
ou de emissão de poluentes;
j. Mecanismos e Instrumentos de Financiamento do
Transporte Público Coletivo e da Infraestrutura de
Mobilidade Urbana
k. Minuta do Projeto de Lei.
l. Relatório final de todo o processo de elaboração do Plano
de Mobilidade Urbana.

Estima-se conclusão e entrega do PRODUTO 04 – PLANO DE MOBILIDADE
URBANA – VERSÃO FINAL para a SEGUNDA SEANA DO MÊS DE AGOSTO,
A ÚLTIMA SEMANA DO TRABALHO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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4.

CRONOGRAMA EXECUTIVO - CONTRATO Nº 012/2020 SIM - AMREC

fev/20
ATIVIDADE

1

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO DE TRABALHO

SUB ATIVIDADES

1.1

Elaboração do Plano de Trabalho

1.2

Reunião Inicial de pactuação do planejamento executivo

1.3

Formação do GT

1.4

Capacitação do GT
PRODUTO 1

2

DIAGNÓSTICO

2.1

Levantamento de indicadores e dados das Prefeituras

2.2

Pesquisas e levantamentos in loco

2.3

Oficinas de Leitura Comunitária

2.4

georreferenciamento dos dados e formação do diagnóstico do estado atual da
mobilidade urbana nos municípios
PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO

3

3.1

Pactuação dos objetivos, metas e ações do Plano de Mobilidade Urbana

3.2

Reuniões técnicas de pactuação dos objetivos, metas e ações

3.3

Consulta Pública online da versão inicial do Plano de Mobilidade Urbana

S1

S2

S3

S4

S5

abr/20
S6

S7

S8

S9

mai/20
S10

S11

S12

S13

jun/20
S14

S15

S16

S17

jul/20
S18

S19

S20

S21

ago/20
S22

S23 S24

P1

P2

PLANO DE MOBILIDADE URBANA - VERSÃO INICIAL

PRODUTO 3 - PLANO DE MOBILIDADE URBANA

4

INÍCIO
12/02

mar/20

4.1

Redação final do Plano de Mobilidade Urbana incluindo registros e respostas
às participações comunitárias na versão preliminar.

4.2

Audiência de aprovação da versão Final do Plano de Mobilidade Urbana
incluindo a Minuta do Projeto de Lei.

VERSÃO FINAL DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

PRODUTO 4 - VERSÃO FINAL

P3

P4
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5.

EQUIPE TÉCNICA

Quanto à equipe técnica da consultoria, essa conta com profissionais
multidisciplinares, todos com experiência em elaboração de ao menos 30
planejamentos e com especializações, mestrado ou doutorado em áreas de
acordo com o objeto deste trabalho. Entre os profissionais da equipe técnica
da empresa Alto Uruguai constam:
•

arquitetos e urbanistas com especializações diversas,

•

engenheiro civil,

•

engenheiros ambientais especialistas em geoprocessamento,

•

assistente social,

•

advogado,

•

administradora.

•

demais componentes da equipe de apoio.

Dependendo da etapa do trabalho, cada profissional pode ser mais solicitado
do que outros, devido sua experiência e formação. O quadro a seguir expõe
o planejamento inicial de alocação dos profissionais conforme as etapas de
trabalho. Os coordenadores estarão ativos no trabalho do começo ao fim do
mesmo.

ETAPA

Arquiteto e
Urbanista
COORDENAÇÃO

Arquiteto e
Urbanista Especialista
em Gestão
Urbana

Engenheiro
Civil

Engenheiros
Ambientais

Assistente
Social

Administradora

Advogado

1
2
3
4
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