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ANEXO I 
AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 389/CIM-AMREC/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO 

Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana dos municípios de Treviso, Balneário Rincão, Siderópolis, Nova Veneza, 
Lauro Muller, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Urussanga e Orleans associados ao Consórcio Intermunicipal Multifinalitário 
(CIM-AMREC). 

 

2. OBJETIVO 

Definir as diretrizes e investimentos necessários para a composição dos Planos de Ação e Investimento que comporão o Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana dos respectivos municípios conforme disposições da Lei Federal 12.587/2012. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A execução do planejamento urbano no Brasil nos últimos anos passou em termos legais por um significativo processo de 
crescimento. A partir da promulgação do Estatuto da Cidade, lei federal 10.257/2001, que tornou obrigatória a elaboração dos 
planos diretores municipais para um considerável número de cidades no País, uma série de legislações complementares previu 
a também obrigatoriedade de construção de planos urbanísticos setoriais. 

Recentemente e de forma complementar às legislações supracitadas foi promulgada a lei federal 12.587/2012 que institui a 
Política Nacional de Mobilidade Urbana e tornou obrigatória a elaboração do Planos Locais de Mobilidade Urbana para 
municípios com mais de 20 mil habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas.  

No caso de Santa Catarina, 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.  

A obrigação legal visa promover um esforço especial por parte dos gestores públicos para assegurar o acesso universal à 
cidade com tratamento adequado para as questões ligadas aos deslocamentos e a acessibilidade. 

Os principais dados vinculados a mobilidade urbana dos municípios que integram o presente Termo de Referência estão 
descritos na tabela abaixo: 

Dados Gerais 

 

Município População 
População 
Urbana (%) 

População 
Rural (%) 

Frota de Veículos Principal Atividade Econômica 

Treviso 3.929 48% 52% 2.993 Indústria 

Balneário Rinção 12.760 * * 5.170 Serviços 

Siderópolis 14.007 77% 23% 10.241 Indústria 

Nova Veneza 15.166  67% 33% 10.984 Serviços 

Lauro Muller 15.244 77% 23% 13.611 Serviços 

Cocal do Sul 16.684 84% 16% 13.476 Indústria 

Morro da Fumaça 17.796 86% 14% 17.743 Indústria 

Urussanga 21.268 56% 44% 18.139 Indústria 

Orleans 22.912 75% 25% 19.332 Serviços 
Fonte: IBGE 

*Dados não disponíveis 

O presente Termo de Referência tem como objetivo central, tendo em vista que os municípios não tem em seus quadros profissionais 
especializados e com disponibilidade de tempo para o desenvolvimento das atividades de elaboração do Plano, especificar as etapas 
de trabalho, metodologia, produtos a serem entregues e a equipe técnica mínima necessária para contratação de empresa 
especializada com a finalidade de elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana dos municípios associados ao CIM-AMREC 
relacionados no presente documento. 
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4. CONTEÚDO GERAL, DIMENSÕES TÉCNICAS E METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA 

O Plano deverá ser elaborado em conformidade com a metodologia da 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.  

4.1. Conteúdo Geral 

Este item deverá ser desdobrado em apresentação, histórico da cidade e características do município conforme segue: 

4.2. Apresentação do Plano 

A apresentação do Plano deverá no mínimo conter informações sobre os seguintes aspectos:  

a) Base legal: Política de Mobilidade Urbana, Plano Diretor e legislações municipais pertinentes à temática; 

b) Processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (período de elaboração, parcerias e audiências públicas 
realizadas). 

4.3. Dimensões Técnicas do Plano de Mobilidade Urbana 

As dimensões técnicas do Plano de Mobilidade Urbana devem ser desenvolvidas em consonância com o art. 24 da Lei nº 
12.587/12 relacionadas na sequência: 

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 

Este tópico deve tratar da implantação, requalificação ou ampliação das seguintes infraestruturas: vias e logradouros públicos 
(incluindo calçadas, travessias, pavimentação eciclovias); 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. 
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h) Áreas de Estacionamento 

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. 

4.4. Metodologia de Elaboração do Plano 

4.4.1. Coordenação dos Trabalhos 

A coordenação dos trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana será exercida por um Grupo de 
Trabalho (GT) composto por dirigentes, técnicos municipais e representantes da comunidade a ser nomeado através de 
Portaria pelo Prefeito Municipal. 

Caberá ao GT validar os dados do Diagnóstico a ser elaborado pela equipe técnica da Contratada para fundamentar a 
elaboração do plano, bem como debater e aprovar os respectivos objetivos, metas e ações, para na sequência submeter o 
conteúdo ao Prefeito Municipal e Audiência Pública. 

4.4.2. Elaboração das Dimensões Técnicas do Plano de Mobilidade Urbana 

As dimensões técnicas do Plano de Mobilidade Urbana deverão ser desenvolvidas em conformidades com a metodologia 
abaixo descrita. 

Metodologia de Elaboração das Dimensões 
Técnicas

 

 
Todas as dimensões técnicas do Plano deverão ser formadas por diagóstico, objetivos, metas e ações. Para a melhor 
organização dos trabalhos, o diagnóstico deve ser realizado no início dos trabahos conforme o cronograma de atividades 
previsto no item 7 (sete) do presente Termo de Referência. 

Os conceitos vinculados às etapas da metodologia de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana estão abaixo descritos: 

a) Diagnóstico 

Trata-se da verificação do estado atual da mobilidade urbana no Município, etapa importante para definição dos objetivos. É 
indispensável à comprovação da efetividade das ações e monitoramento da implementação do Plano de Mobilidade Urbana. 

O diagnóstico da mobilidade urbana tem também a função de levantar e sistematizar um conjunto de dados e informações, por 
meio dos quais, torna-se possível obter uma fotografia da situação das condições de deslocamento na cidade e planejar as 
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alternativas para a política local de mobilidade. 

O objetivo da elaboração de um diagnóstico da mobilidade urbana dacidade é identificar claramente os problemas enfrentados 
pelas pessoas para acessar as oportunidades que a cidade oferece e as suas causas. 

b) Objetivos 

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 do Plano Diretor Municipal podem ser utilizadas como objetivos para o Plano de 
Mobilidade Urbana. Esta deve ser a principal fonte de informação para definição destes, porém, não a única. As diretrizes 
também podem ser estabelecidas com base 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. 

c) Metas 

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. 

d) Ações 

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. 

5. 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. 

 

6. EQUIPE TÉCNICA 

Para o desenvolvimento dos trabalhos, a Contratada deverá disponibilizar ao menos um (01) profissional de cada uma das 
áreas abaixo: 

 Administração Pública 

 Arquitetura e Urbanismo 

 Advogado 

 

7. PRAZO E CRONOGRAMA FÍSICO 

O prazo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana será de 6 (seis) meses e deverá seguir o cronograma físico abaixo: 

Cronograma Físico 

Atividades 
Meses 

01 02 03 04 05 06 

Composição do Grupo de Trabalho (GT)             

Capacitação do Grupo de Trabalho (GT)             

Elaboração do diagnóstico com visita de campo e dados técnicos             

Desenvolvimento dos objetivos, metas e ações do Plano de Mobilidade Urbana       
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Redação da primeira versão do Plano de Mobilidade Urbana             

Apresentação do Plano de Mobilidade Urbana em Audiência Pública             

Redação da versão final do Plano e Minuta do Projeto de Lei             

Apresentação do Plano de Mobilidade Urbana à Câmara de Vereadores             
 

8. PRODUTOS ENTREGÁVEIS  

A Contratada deverá promover as seguintes entregas ao longo dos trabalhos da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana: 

 Produto 01: Capacitação dos membros do Grupo de Trabalho (8 horas); 

 Produto 02: Documento com o Diagnóstico do estado atual da mobilidade urbana do município; 

 Produto 03: Documento contendo a primeira versão do Plano de Mobilidade Urbana; 

 Produto 04: Documento contendo a versão final do Plano de Mobilidade Urbana e Minuta de Projeto de Lei. 

A Capacitação deverá ser ministrada por um técnico da Contratada e com conteúdos relativos à Política Nacional de 
Mobilidade Urbana e metodologia de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O conteúdo deverá ser 
apresentado antecipadamente ao Coordenador GT para avaliação e aprovação. 

 

9. INVESTIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

O valor estimado do serviço é de R$483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil reais), tem como referência o investimento 
por Município, conforme tabela abaixo: 

Item Município Valor 
01 Treviso 34.500,00 
02 Balneário Rinção 51.750,00 
03 Siderópolis 51.750,00 
04 Nova Veneza 51.750,00 
05 Lauro Muller 51.750,00 
06 Cocal do Sul 51.750,00 
07 Morro da Fumaça 51.750,00 
08 Urussanga 69.000,00 
09 Orleans 69.000,00 
 
O CIM-AMREC pagará ao Contratado em conformidade com a entrega dos Produtos nos seguintes termos: 

 Produto 01 – O equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 

 Produto 02 – O equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato; 

 Produto 03 – O equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato; 

 Produto 04 – O equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato. 

Os pagamentos estão condicionados a aprovação dos produtos e os valores serão pagos até 5 (cinco) dias após as 
respectivas entregas.  

 

10. LOCAL DA EXECUÇÃO 

Os serviços para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana dos municípios associados ao CIM-AMREC deverão ser 
prestados na sede do Consórcio, sede da Prefeitura e sede da Contratada, em conformidade com a natureza das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 


