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1 INTRODUÇÃO 

As Políticas públicas territoriais brasileiras passaram por significativos avanços nos campos 

normativo e teórico, durante as duas últimas décadas, compondo um quadro renovado que 

favorece a ampliação do ordenamento e do desenvolvimento territorial, bem como a ampliação 

dos investimentos públicos no setor. Desta forma, amplia-se a possibilidade para planejamento 

e construção de cidades mais justas, salubres, adequadas e acessíveis, através da gestão pública 

territorial planejada.  

Este novo conjunto normativo tem como base fundamental o Estatuto das Cidades, lei nº 

10.257/2001, que regulamentou a Política Urbana brasileira e estabeleceu importantes 

referências relacionadas ao planejamento participativo e à função social da propriedade. Para o 

tema da mobilidade, assume fundamental relevância a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

implementada pela Lei Federal nº 12.587/2012, que estabelece como princípio o planejamento 

e a promoção das políticas de transporte e de circulação, integradas à política de 

desenvolvimento urbano, objetivando a promoção do acesso universal e democrático ao espaço 

urbano. Isto significa afirmar que as estratégias relacionadas ao planejamento da política pública 

de mobilidade deverão necessariamente incidir na base dos processos de produção e 

ordenamento do espaço urbano e rural, ampliando o acesso democrático e igualitário à cidade, 

seus serviços, infraestruturas e os diversos usos, à toda população do município.  

O Plano de Trabalho, a seguir apresentado, tem previsão de execução de 6 meses (180 dias) para 

elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMOB) de Andradas/MG, prevendo a 

execução das seguintes etapas e produtos: (A) Plano de Ação Imediata de Trânsito (PAIT); (B) 

Rede de Linhas do Transporte Escolar e; (C) Plano de Mobilidade. Todo o processo será 

acompanhado através da publicação de Relatórios Mensais de Andamento e divulgado 

publicamente através da pagina do PMOB Andradas na internet.  

Durante todas as etapas, estão previstas atividades de coordenação executiva com o Grupo 

Gestor do trabalho, na Prefeitura Municipal,  acompanhada da participação da sociedade local, 

ficando previstas, ao menos, as seguintes atividades: quadro Reuniões de Coordenação; quatro 

reuniões do Grupo Gestor do Plano de Mobilidade Urbana; duas atividades de campo para 

levantamento de dados; uma rodada de Consulta Pública e Pesquisa de Dados Primários, 

visando abranger todo o território do município; quatro Audiências Públicas; além da constante 

manutenção de canal digital aberto (pagina na internet) para transparência, consulta e 

manifestação pública. 

Ao final do processo, Andradas contará com importante documento para planejamento e gestão 

da mobilidade, favorecendo a maior democratização e o livre acesso à cidade. 
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2 OBJETIVOS 

Em consonância com a legislação federal (Lei nº 12.587/2022), o Plano de Mobilidade Urbana 

(PMOB) de Andradas/MG deve contemplar os seguintes objetivos principais: 

 

 Promover o adequado planejamento e o ordenamento territorial do munícipio, visando 

a garantia dos direitos sociais básicos aos munícipes, com destaque para o Direito à 

Cidade; 

 Garantir o acesso das pessoas com deficiência ou restrição de mobilidade à cidade e aos 

serviços urbanos;  

 Promover e ampliar a equidade no uso do espaço público de circulação, vias e 

logradouros;  

 Garantir a segurança nos deslocamentos de pessoas; 

 Promover a diminuição da necessidade de viagens motorizadas; 

 Promover a redução dos impactos ambientais da mobilidade urbana; 

 Promover a eficiência e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;  

 Garantir a equidade ao acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo 
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3 CRONOGRAMA 

O trabalho tem previsão de execução entre novembro de 2022 e maio de 2023, conforme 

cronograma. 
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4 PRODUTOS  

O presente Plano de Trabalho prevê as seguintes etapas e produtos: 

 A. Plano de Ação Imediata do Trânsito (PAIT) 

o Produto A1: Levantamento de Dados 

o Produto A2: Análise e Diagnóstico 

o Produto A3: Elaboração de Propostas 

o Produto A4: Formatação de Produtos - PAIT 

 B. Rede de Linhas do Transporte Escolar 

o Produto B1: Estudo e identificação das rotas  

o Produto B2: Análise e execução do novo traçado das rotas / Construção do novo 

modelo do serviço  

o Produto B3: Elaboração do Termo de Referência para licitação / Elaboração da 

Minuta do Edital de Licitação 

o Produto B4: Assessoria técnica do processo licitatório 

 C. Plano de Mobilidade Urbana (PMOB) 

o Produto C1: Levantamento de Dados 

o Produto C2: Análise e Diagnóstico 

o Produto C3: Elaboração de Propostas 

o Produto C4: Formatação de Produtos - PMOB 

 Relatórios de andamento 

o Plano de Trabalho 

o Relatórios Mensais 

o Relatório Final 

O prazo de execução deste plano, conforme cronograma apresentado anteriormente, é de 6 

meses (180 dias). As medições do trabalho se darão através da entrega dos relatórios mensais 

de andamento. 
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5 PLANO DE TRABALHO 

O Plano de Trabalho consiste no presente relatório, contendo o detalhamento das atividades 

necessárias para elaboração do Plano de Mobilidade (PMOB), incluídos os estudos do Plano de 

Ação Imediata de Tráfego (PAIT) e da Rede de Linhas do Transporte Escolar (RLTE), com definição 

das reuniões técnicas previstas, as atividades de consulta popular e participação, bem como as 

atividades de vistoria de campo, todas organizadas conjuntamente, em um mesmo cronograma 

de execução.  

 Em síntese, o Plano de Trabalho abrange: 

 Definição detalhada das ações necessárias, bem como seu cronograma, incluindo as 

atividades:  

o 1. Rotina de Reuniões de Coordenação com o Poder Executivo Municipal;  

o 2. Rotina de Reuniões do Grupo Gestor; 

o 3. Processos de Consulta Pública e Oficinas Participativas;  

o 4. Atividades de Campo; 

o 5. Audiência Pública.   

 Formatação de mecanismos de divulgação e comunicação para a disseminação e o 

acesso às informações sobre os trabalhos desenvolvidos, através de página específica 

do projeto; 

 Construção de canal de comunicação permanente e questionário para recebimento de 

críticas e sugestões da população. 
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5.1 PLANEJAMENTO DO TRABALHO COM SOLICITAÇÃO DE DADOS 

Para inicio dos trabalhos é realizada reunião de apresentação da consultoria seguida da 

solicitação inicial de dados à Prefeitura Municipal. Também neste inicio de trabalho, serão 

apresentadas as fases do projeto, os produtos previstos e  o cronograma geral. Devem ser 

detalhados ainda os eventos públicos previstos, com ênfase nas atividades de mobilização social 

e nos processos participativos. 

5.1.1 1ª Reunião de Coordenação: início dos trabalhos (RC1)1  

Atividade realizada nas primeiras semanas do projeto prevê o contato inicial da consultoria e 

sua equipe, com apresentação de trabalhos de referencia realizados anteriormente, sobretudo 

os Planos de Mobilidade. Devem participar da reunião,  à Secretária responsável, o coordenador 

executivo indicado para o PMOB e sua equipe. Na ocasião poderá ser realizada a apresentação, 

leitura e discussão do conteúdo previsto no Edital no Termo de Referência que deram origem a 

contratação. A atividade deverá apresentar ainda o escopo geral do trabalho, por etapas e 

prazos, e preparar o pedido de coleta de dados e informações a serem disponibilizadas pela 

prefeitura. 

5.1.1.1 Objetivo da atividade 

Apresentar a proposta geral de trabalho à equipe municipal e encaminhar providências para 

início da coleta de dados e informações. 

5.1.1.2 Metodologia da atividade 

a. Apresentação da estrutura e escopo do Plano de Mobilidade à coordenação do 

Plano, com etapas e produtos previstos; 

b. Apresentação sobre o conceito de mobilidade, hierarquia de priorização do 

pedestre e não motorizados, e das referências normativas;  

c. Definição da coordenação local do Plano; 

d. Abertura de canal direto de diálogo e colaboração para desenvolvimento dos 

trabalhos; 

e. Apresentação de modelo de ofício para solicitação de dados preliminares as 

diversas Secretarias Municipais, com ênfase em dados estatísticos locais, 

planos e bases cartográficas. 

                                                                    
1 Reunião realizada em 22/11/2022, vide anexo 1. 



 
 

 
 

Plano de Mobilidade urbana de Andradas     Plano de Trabalho    Dezembro de 2022 

11 

 
5.1.1.3 Pessoas envolvidas na atividade 

A atividade será realizada com representantes da consultoria Risco Arquitetura Urbana 

(condutores) e os representantes do poder público executivo municipal, principalmente das 

secretarias envolvidas na coordenação do Plano e, oportunamente, da Prefeita Municipal. 

5.1.2 1ª Atividade de Campo para reconhecimento geral do município (AC1) 

A atividade de campo deverá buscar o reconhecimento preliminar do município de Andradas, 

com levantamento fotográfico e georreferenciamento de pontos estratégicos em todo o 

território municipal. Será realizada pela equipe de consultoria e devera ser orientada e 

acompanhada por pelo menos um representante do Poder Executivo Municipal.    

5.1.2.1 Objetivo da atividade 

Realizar reconhecimento e levantamento de dados primários visando conhecimento e tomada 

de consciência sobre o território do município.  

5.1.2.2 Metodologia da atividade 

As atividades de campo serão construídas dentro da seguinte sequência de atividades: 

a) Análise prévia e elaboração cartográfica, identificação da situação 

demográfica e previsão de roteiro de percurso; 

b) Vistoria técnica com levantamento fotográfico, acompanhada por 

membros da Prefeitura; 

c) Construção de base de informações sobre o território para comparação 

com os dados estatísticos disponíveis pelo Censo IBGE e demais dados 

secundários pré-existentes. 

5.1.2.3 Pessoas envolvidas na atividade 

Estarão presentes, nestas atividades, os representantes da consultoria Risco Arquitetura Urbana 

(condutores) e, preferencialmente, ao menos um representante do Poder Executivo Municipal. 

5.1.3 Reunião preliminar a formação do Grupo Gestor do Plano de 

Mobilidade (RG1) 
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A atividade prevê ações para planejamento de formação do Grupo Gestor do PMOB – que deve 

ser previamente nomeado por decreto ou portaria municipal –, com apresentação e debate do 

Plano de Trabalho, dando ênfase às ações previstas para mobilização pública nas diversas etapas 

do trabalho. Deve-se avaliar a situação junto do Comitê ou do Conselho existente no munícipio, 

que tenha a pauta da mobilidade dentre seus interesses.  

5.1.3.1 Objetivo da atividade 

Realizar debate sobre as funções do Grupo Gestor, incluindo discussão sobre o regimento 

interno. Garantir o planejamento de atividades para a consulta pública ao longo do processo de 

elaboração do PMOB.   

5.1.3.2 Metodologia da atividade 

Na presente reunião, será realizada: 

 Apresentação do escopo do Plano e dos conceitos básicos da mobilidade 

urbana; 

 Análise e debate conjunto sobre a situação atual do município; 

 Apresentação da leitura preliminar da situação da mobilidade urbana do 

município realizada pela Risco Arquitetura Urbana; 

 Articulação de apoio do Grupo Gestor para realização da consulta pública e dos 

processos participativos; 

 Análise e debate conjunto sobre o material existente; 

 Pactuação de rotina de trabalho.  

A reunião contará com informações e slides, bem como análise crítica dos materiais 

disponibilizados pela Prefeitura, para análise, até o momento.  

5.1.3.3 Pessoas envolvidas na atividade 

Estarão envolvidos nestas atividades os representantes da consultoria Risco Arquitetura Urbana 

(condutores), a coordenação executiva do PMOB e os membros nomeados para o Grupo Gestor 

do Plano de Mobilidade Urbana.  

5.1.4 Audiência Pública de lançamento (AP1) 
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A primeira Audiência Pública promoverá o evento de lançamento do processo de elaboração do 

PMOB, com apresentação pública do início do processo para conhecimento de toda a 

população. 

5.1.4.1 Objetivo da atividade 

Promover, no âmbito público municipal, a apresentação do Plano de Mobilidade, com ênfase 

nos processos participativos.  

5.1.4.2 Metodologia da atividade 

A Audiência Pública terá como atividades previstas: 

a. Abertura do evento com a Prefeita da cidade, representantes do Grupo Gestor 

do PMOB, e a equipe de consultoria do Plano; 

b. Apresentação do Plano de Trabalho; 

c. Sessão aberta de debate, esclarecimento de dúvidas e comentários. 

5.1.4.3 Pessoas envolvidas na atividade 

A equipe de trabalho desta atividade será composta pelos membros da consultoria Risco 

Arquitetura Urbana (condutores), a coordenação do Plano, os membros do Grupo Gestor, 

representantes do Gabinete da Prefeitura e a Prefeita Municipal. 

5.1.5 Resumo das atividades e produtos previstos na etapa 

Atividades: 

 1ª Reunião de Coordenação 

 1º Atividade de Campo  

 1º do Grupo Gestor (ativação) 

 1ª Audiência Pública: Lançamento 

Produtos: 

 A1 Levantamento de Dados 

 B1 Estudo e Identificação das Rotas 

 C1 Levantamento de Dados 

 Plano de Trabalho 
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5.2 DIAGNÓSTICO 

A fase de diagnóstico abrange a leitura da situação atual da ocupação territorial, utilizando 

dados primários (dados que serão levantados) e dados secundários (pre existentes), dentre eles, 

levantamentos de campo e pesquisa de opinião, bases de dados, cartografia, legislação, planos 

diversos, estudos técnicos existentes, entre outros.  

Em relação ao tema especifico da mobilidade urbana, deve ser dado ênfase  aos dados recentes 

disponíveis sobre a situação local, tais como os dados operacionais dos sistemas de transporte, 

e também aos processos de coleta de dados primários em campo, tais como a Pesquisa Origem 

Destino e a aplicação de questionários temáticos, além da consulta direta à população durante 

as Oficinas Participativas, visando, em conjunto a abordagem técnico-participativo do Plano.  

O diagnóstico deve abranger a realidade municipal atual e o desenvolvimento histórico passado, 

sob aspectos diversos – demografia, economia, trabalho e renda, saúde, educação, indicadores 

sociais, estrutura urbana, entre outros, sempre em relação direta com a mobilidade. 

Para tanto, sempre serão consideradas as normativas federais, com destaque para o conteúdo 

mínimo expresso na Lei Federal nº 12.587/2012, que trata da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, estabelecendo como princípio o planejamento e a promoção das políticas de transporte 

e de circulação, integradas à política de desenvolvimento urbano, objetivando a promoção do 

acesso universal e democrático ao espaço urbano.  

5.2.1 2ª Reunião de Coordenação para Diagnóstico (RC2) 

A atividade prevê a leitura crítica de dados iniciais, previamente organizados e avaliados pela 

consultoria, considerando os Planos e leis existentes, os estudos relacionados, e abrindo espaço 

para análise e debate junto à Prefeitura.  

Também será realizada a definição dos formatos utilizados para a Consulta Pública e Oficinas 

Participativas. Serão discutidas, ainda: as formas de apoio prestadas pela Prefeitura e também 

pelos participantes do Grupo Gestor e as formas de divulgação dos eventos. 

5.2.1.1 Objetivo da atividade 

Realizar análise e debate conjunto sobre a situação específica da mobilidade urbana e a situação 

do Município de Andradas. 

5.2.1.2 Metodologia da atividade 
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A reunião prevê: 

 Apresentação da leitura crítica dos dados preliminares; 

 Análise e debate conjunto sobre o material existente; 

 Solicitação de eventuais novos dados complementares necessários; 

 Identificação, listagem e hierarquização dos principais problemas, demandas e 

oportunidades diagnosticados até o momento; 

 Pactuação de rotina de trabalho para desenvolvimento e complementação, 

quando necessárias.  

A reunião contará com informações, slides e análise crítica dos produtos e materiais 

disponibilizados anteriormente à consultoria.  

5.2.1.3 Pessoas envolvidas na atividade 

Estarão envolvidos nestas atividades os representantes da consultoria Risco Arquitetura Urbana 

(condutores) e a equipe de coordenação executiva do PMOB. 

 

5.2.2 Reunião do Grupo Gestor para apresentação, análise e debate do 

Diagnóstico (RG2) 

A segunda reunião do Grupo Gestor prevê o inicio oficial das atividades do Grupo Gestor, com 

o mesmo já nomeado. Na atividade será realizada apresentação de leitura diagnóstica 

preliminar da situação da mobilidade no munícipio. A atividade prevê a apresentação crítica de 

dados, análises e Planos e materiais existentes, considerando estudos relacionados, abrindo 

espaço para debate conjunto. Na segunda parte a reunião deverá escutar todos os membros 

presentes do Grupo sobre o tema da mobilidade.   

5.2.2.1 Objetivo da atividade 

Realizar debate sobre as funções do Grupo Gestor, incluindo discussão sobre o regimento 

interno. Garantir o planejamento de atividades para a consulta pública ao longo do processo de 

elaboração do PMOB, em especial as Audiências Públicas e as Oficinas Participativas.   
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5.2.2.2 Metodologia da atividade 

Na presente reunião, será realizada: 

 Apresentação do escopo do Plano e dos conceitos básicos da mobilidade; 

 Análise e debate conjunto sobre a situação atual do município; 

 Apresentação da leitura preliminar da situação da mobilidade urbana do 

município realizada pela Risco Arquitetura Urbana; 

 Articulação de apoio do Grupo para realização da Consulta Pública, Audiências 

e Oficinas; 

 Análise e debate conjunto sobre o material existente; 

 Escuta sobre a situação da mobilidade; 

 Pactuação de rotina de trabalho.  

A reunião contará com informações e slides, bem como análise crítica dos materiais 

disponibilizados para análise.  

5.2.2.3 Pessoas envolvidas na atividade 

Estarão envolvidos nestas atividades os representantes da consultoria Risco Arquitetura Urbana 

(condutores), a coordenação executiva do PMOB e os membros nomeados para o Grupo Gestor 

do Plano de Mobilidade Urbana.  

5.2.3 Atividade de Campo - Levantamentos (AC2) 

A segunda Atividade de Campo (AC2) visa a realização do levantamento extenso dos sistemas 

de mobilidade municipal para caracterização dos diversos modos, infraestruturas e serviços de 

transporte existentes.  

5.2.3.1 Objetivo da atividade 

Realizar levantamento fotográfico e qualitativo, em plataforma georreferenciada, dos sistemas 

de transporte do município. Verificar as condições de uso, conforto e segurança.  

5.2.3.2 Metodologia da atividade 

a) Levantamento fotográfico e mapeamento georreferenciado; 

b) Visita aos terminais modais de transporte coletivo – ônibus municipais, 

intermunicipais; 
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c) Visita aos principais eixos viários e rodoviários do município; 

d) Levantamento da situação atual do sistema viário; 

e) Identificação das rotas de transporte escolar; 

f) Registro dos equipamentos de controle e sinalização de tráfego existentes; 

g) Analise da mobilidade ativa; 

 

5.2.3.3 Pessoas envolvidas na atividade 

Equipe da consultoria Risco Arquitetura Urbana, com apoio do Poder Executivo municipal para 

acompanhamento e execução das atividades. 

5.2.4 Consulta Pública e Pesquisas de Dados Primários (CPPD) 

As ações de Consulta Pública e a Pesquisas de Dados Primários devem promover o levantamento 

sistematizado de dados primários locais através de aplicação de questionários e pesquisa. 

5.2.4.1 Objetivo da atividade 

Levantamento de dados primários para formatação de banco de dados qualitativo e quantitativo 

sobre a mobilidade no município, através de aplicação de questionários e pesquisas junto à 

população. Identificação das demandas e considerações da população quanto à situação da 

mobilidade no município; 

5.2.4.2 Metodologia da atividade 

A Consulta Pública e as Pesquisas de Dados Primários seguem a seguinte metodologia básica: 

a) Definição da estrutura dos questionários, a partir do modelo fornecido 

pela consultoria, visando caracterizar os deslocamentos da população, 

segmentado por setores de mobilização social;  

b) Treinamento de equipe para aplicação dos questionários junto à 

população e tabulação dos resultados; 

c) Aplicação dos questionários temáticos; 

d) Aplicação da Pesquisa Origem Destino; 

e) Construção de base de informações sobre o território para comparação 

com os dados estatísticos disponíveis e demais dados primários existentes. 
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5.2.4.3 Pessoas envolvidas na atividade 

Estarão envolvidos nesta atividade a população local, os representantes da consultoria Risco 

Arquitetura Urbana (condutores), coordenação do PMOB no município e, oportunamente, os 

membros nomeados para o Grupo Gestor que se dispuserem a participar da realização das 

atividades e outro potenciais parcerias interessadas no campo da mobilidade, tais como 

Conselhos profissionais, faculdades e universidades da região.  

Destaca-se que será mobilizada equipe específica dedicada a aplicação dos questionários em 

campo. 

5.2.5 Oficinas Participativas (OP) 

As Oficinas Participativas devem promover o levantamento sistematizado de dados primários 

locais através da escuta de relatos da população. Devem ocorrer em todos os setores de 

mobilização social, definidos previamente em reunião com o Grupo Gestor. 

5.2.5.1 Objetivo da atividade 

Estimular e promover a democracia participativa através de atividade realizada diretamente 

com moradores de cada um dos setores de mobilização, promovendo um debate conjunto, além 

de gerar dados sobre o território estudado. 

5.2.5.2 Metodologia da atividade 

As Oficinas Participativas terão a seguinte metodologia básica: 

a) Apresentação do escopo do Plano de Mobilidade e dos seus conceitos 

básicos; 

b) Debate público sobre o tema, buscando a leitura local realizada pelos 

próprios moradores, conduzido por roteiro previamente estabelecido; 

c) Registro das demandas e considerações da população quanto à situação 

da mobilidade no município. 

As Oficinas contarão com informativos impressos e mídia digital para a divulgação prévia, além 

de material de apoio durante a atividade.  
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5.2.5.3 Pessoas envolvidas na atividade 

Estarão envolvidos nesta atividade a população local, os representantes da consultoria Risco 

Arquitetura Urbana (condutores), a coordenação do PMOB no município e, oportunamente, os 

membros nomeados para o Grupo Gestor que se dispuserem a participar da realização das 

atividades. 

 
5.2.6 Audiência Pública Municipal para apresentação do Diagnóstico (AP2) 

A segunda Audiência Pública promoverá a apresentação pública das Análises e do Diagnóstico 

desenvolvido até o momento, para apreciação, debate e questionamento público. 

5.2.6.1 Objetivo da atividade 

Promover, no âmbito público municipal, o debate relacionado às Análises e Diagnóstico do Plano 

de Mobilidade, apresentando os resultados desenvolvidos até o momento. A atividade deve 

contar com espaço para manifestação dos presentes.  

5.2.6.2 Metodologia da atividade 

A segunda Audiência Pública terá como atividades previstas: 

a. Abertura do evento com a Prefeita da cidade, representantes do Grupo Gestor 

da Mobilidade, e equipe de consultoria do Plano; 

b. Apresentação e debate dos resultados dos trabalhos realizados; 

c. Sessão aberta de debate, esclarecimento de dúvidas e comentários. 

5.2.6.3 Pessoas envolvidas na atividade 

A equipe de trabalho desta atividade será composta pelos membros da consultoria Risco 

Arquitetura Urbana (condutores), a coordenação do Plano, os membros do Grupo Gestor, 

representantes do Gabinete da prefeitura e a Prefeita Municipal. 

5.2.7 Resumo das atividades previstas na etapa  

Atividades: 

 2ª Reunião de Coordenação (RC2) 

 2ª Reunião do Grupo Gestor (RG2) 

 2ª Atividade de Campo (AC2) 
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 Consulta Pública e Pesquisas de Dados Primários (CPPD) 

 Oficinas Participativas em todos os setores de mobilização (OP) 

 2ª Audiência Pública (AP2) 

Produtos: 

 A2 Análise e Diagnóstico 

 B2 Análise e execução do novo traçado das rotas e Construção do novo modelo de 

serviço 

 C2 Análise e Diagnóstico 

 Relatórios mensais de andamento 
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5.3 ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS 

Esta etapa do trabalho prevê o desenvolvimento das propostas do Plano de Mobilidade, do 

Plano de Ação Imediata de Tráfego e da Rede de Transporte Escolar, tendo como base o 

diagnóstico consolidado na etapa anterior do trabalho. Para tanto, será realizada a projeção da 

população e das demandas no horizonte de 20 anos, avaliando as diferentes soluções para as 

problemáticas e as oportunidades relacionadas à mobilidade urbana previamente identificadas 

no município. A partir delas, serão definidas as opções mais adequadas à realidade local, 

determinando, assim, uma estratégia integrada de ação composta por programas, projetos e 

ações, visando o horizonte de universalização do direito à mobilidade a todos os cidadãos. 

5.3.1 3ª Reunião de Coordenação (RC3) 

A atividade prevê a apresentação das propostas em elaboração, como resposta à situação 

diagnosticada, com metodologia prognóstica e de planejamento estratégico. Serão definidos os 

critérios para a elaboração de cenários e visões da cidade no horizonte do Plano, auxiliando na 

definição dos Programas, Projetos e Ações a serem detalhados no Plano de Ação. 

5.3.1.1 Objetivo da atividade 

Realizar análise e tomada de decisão sobre as propostas. Para tanto, será realizado debate sobre 

os princípios, objetivos e diretrizes gerais do PMOB, a fim de definir uma estratégia de ação 

integrada. 

5.3.1.2 Metodologia da atividade 

Na presente reunião, será realizada: 

 Apresentação dos princípios, objetivos e diretrizes gerais do PMOB; 

 Debate para orientar a elaboração de cenários e visões de cidade; 

 Análise e debate conjunto sobre o complemento do Plano; 

 Apresentação do escopo de revisão e complemento; 

 Análise e debate conjunto sobre as propostas, programas e ações; 

 Auxílio para tomada de decisão para definição das metas temporais, 

financeiras e quantitativas para universalização das infraestrutura e serviços 

de Mobilidade. 
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A reunião contará com informações, slides e produtos preliminares preparados pela consultoria 

Risco Arquitetura Urbana.  

5.3.1.3 Pessoas envolvidas na atividade 

A equipe de trabalho desta atividade será composta por representantes técnicos da consultoria 

Risco Arquitetura Urbana (condutores), e representantes da coordenação executiva do PMOB 

da Prefeitura Local. 

5.3.2 Reunião do Grupo Gestor para debate do Plano em elaboração (RG3) 

O terceiro encontro do Grupo Gestor prevê a apresentação crítica do Prognóstico e da primeira 

versão preliminar do Plano, para debate, análise e complementação, já visando seu 

encaminhamento para aprovação.   

5.3.2.1 Objetivo da atividade 

Realizar análise e debate conjunto sobre as Propostas e Plano de Ação. 

5.3.2.2 Metodologia da atividade 

Na presente reunião será realizada: 

 Apresentação do Plano de Ação preliminar, considerando as metas 

quantitativas, temporais e financeiras em todos os eixos da mobilidade; 

 Análise e debate conjunto sobre o Plano; 

 Pactuação de rotina de trabalho para encaminhamento do Plano para 

Audiência Pública.  

5.3.2.3 Pessoas envolvidas na atividade 

A equipe de trabalho desta atividade será composta por representantes técnicos da consultoria 

Risco Arquitetura Urbana (condutores) e representantes do Grupo Gestor do Plano de 

Mobilidade Urbana no munícipio. 

5.3.3 Audiência Pública Municipal (AP3)  

A terceira Audiência Pública do processo de elaboração do Plano de Mobilidade promoverá a 

apresentação pública das propostas em fase final de desenvolvimento do Plano de Mobilidade 

para apreciação, debate e questionamento público. 
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5.3.3.1 Objetivo da atividade 

Promover, no âmbito público municipal, o debate relacionado ao Plano de Mobilidade, 

apresentando os objetivos, as propostas finais e a memória os trabalhos realizados. Na fase final 

da Audiência deve ser reservado espaço para amplo debate público.  

5.3.3.2 Metodologia da atividade 

A Audiência Pública terá como atividades previstas: 

a. Abertura do evento com a Prefeita da cidade, representantes do Grupo Gestor 

e equipe de consultoria do Plano; 

b. Apresentação e debate dos resultados dos trabalhos realizados até o 

momento; 

c. Sessão aberta de debate, esclarecimento de dúvidas e comentários. 

5.3.3.3 Pessoas envolvidas na atividade 

A equipe de trabalho desta atividade será composta pelos membros da consultoria Risco 

Arquitetura Urbana (condutores), a coordenação do Plano, os membros do Grupo Gestor 

representantes do Gabinete da prefeitura e a Prefeita Municipal. 

5.3.4 Resumo das atividades previstas na etapa  

Atividades: 

 3ª Reunião de Coordenação (RC3) 

 3ª Reunião do Grupo Gestor (RG3) 

 3ª Audiência Pública: propostas (AP3) 

Produtos: 

 A3 Elaboração de Propostas  

 B3 Elaboração do Termo de Referência para licitação e Elaboração da Minuta do Edital 

de Licitação 

 C3 Elaboração de Propostas 

 Relatórios mensais de andamento 
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5.4 FORMATAÇÃO DE PRODUTOS 

Esta etapa tem como foco a organização dos produtos finais e a validação pela sociedade, 

através da realização de apresentações e debates sobre as propostas realizadas. Após 

incorporados os questionamentos realizados nas Audiências Públicas, será elaborada a minuta 

de lei do Plano de Mobilidade, que seguirá para a Câmara de Vereadores para sua apreciação 

seguida do processo de aprovação.  

5.4.1 Reunião de Coordenação para apresentação das propostas (RC4) 

A atividade prevê a apresentação das propostas no formato de Programas, Projetos e Ações, 

com metas físico-financeiras estabelecidas. 

5.4.1.1 Objetivo da atividade 

Realizar debate dos princípios, objetivos e diretrizes visando a consolidação da estratégia de 

ação. 

5.4.1.2 Metodologia da atividade 

Na presente reunião será realizada: 

 Apresentação dos princípios, objetivos e diretrizes gerais do PMOB; 

 Debate para orientar a elaboração de cenários e visões de cidade; 

 Análise e debate conjunto sobre o complemento do Plano; 

 Apresentação do escopo de revisão e complemento apresentado pela Risco; 

 Análise e debate conjunto sobre o complemento do Plano; 

 Auxílio para tomada de decisão para definição das metas temporais, 

financeiras e quantitativas para universalização das infraestruturas e serviços 

de Mobilidade. 

A reunião contará com informações, slides e produtos preliminares preparados pela Risco.  

5.4.1.3 Pessoas envolvidas na atividade 

A equipe de trabalho desta atividade será composta por representantes técnicos da consultoria 

Risco Arquitetura Urbana (condutores), e representantes da prefeitura local. 

5.4.2 Reunião do Grupo Gestor para debate das propostas (RG4) 
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No âmbito do Comissão local, a atividade prevê a apresentação crítica do Prognóstico e Plano 

Previsto para debate, análise e seu encaminhamento para apreciação e aprovação.   

5.4.2.1 Objetivo da atividade 

Realizar análise e debate conjunto sobre a proposta para o Plano de Ação. 

5.4.2.2 Metodologia da atividade 

Na presente reunião será realizada: 

 Apresentação do Plano de Ação preliminar, considerando as metas 

quantitativas, temporais e financeiras; 

 Análise e debate conjunto sobre o Plano; 

 Pactuação de rotina de trabalho para encaminhamento do Plano para 

Audiência Pública.  

5.4.2.3 Pessoas envolvidas na atividade 

A equipe de trabalho desta atividade será composta por representantes técnicos da consultoria 

Risco Arquitetura Urbana (condutores) e representantes do Comissão de Mobilidade Urbana. 

5.4.3 Audiência Pública Final (AP4) 

A quarta e última Audiência Pública promoverá a apresentação pública do Plano de Mobilidade 

Urbana de Andradas e, de forma integrada, do Plano de Ação Imediata do Trânsito e da Rede de 

Linhas de Transporte Escolar, para apreciação, debate e questionamento público. 

5.4.3.1 Objetivo da atividade 

Promover, no âmbito público municipal, o debate relacionado ao Plano de Mobilidade, 

apresentando ainda os resultados do Plano desenvolvido e dos trabalhos realizados. 

Recebimento de comentários da sociedade para eventuais ajustes.  

5.4.3.2 Metodologia da atividade 

A Audiência Pública terá como atividades previstas: 

a. Abertura do evento com a Prefeita da cidade, representantes do Grupo Gestor, 

e equipe de consultoria do Plano; 

b. Apresentação e debate dos resultados dos trabalhos realizados; 

c. Sessão aberta de debate, esclarecimento de dúvidas e comentários. 
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5.4.3.3 Pessoas envolvidas na atividade 

A equipe de trabalho desta atividade será composta pelos membros da consultoria Risco 

Arquitetura Urbana (condutores), a coordenação do Plano, os membros do Grupo Gestor, 

representantes do Gabinete da prefeitura e a Prefeita Municipal. 

5.4.4 Resumo das atividades previstas na etapa 

Atividades: 

 Reunião de Coordenação (RC4) 

 Reunião do Grupo Gestor (RG4) 

 Audiência Pública Final (AP4) 

Produtos: 

 A4 Relatório do Plano de Ação Imediata de Trânsito 

 B4 Assessoria técnica do processo licitatório 

 C4 Relatório do Plano de Mobilidade Urbana de Andradas 

 Relatório Final Itegrado 
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6 METODOLOGIA 

6.1 Composição da base de dados 

A elaboração da base de dados, formada por dados secundários sobre as características locais, 

constitui-se como referência inicial para a elaboração do PMOB, e está organizada sobre os 

seguintes aspectos:  

 Legislação municipal; 

 Base cartográfica; 

 Dados socioeconômicos do município; 

 Infraestrutura e equipamentos públicos; 

 Planos municipais vigentes; 

 Estimativas de viagens realizadas no munícipio, em todos os modos; 

 Demanda e oferta geral dos transportes;  

 Características das linhas de transporte coletivo,  

 Condições gerais do sistema nos diversos modos de transporte. 

A base de dados é composta principalmente pelos dados da Prefeitura Municipal. Ainda, serão 

consultados órgãos que possuam dados relacionados ao tema da mobilidade – empresas 

prestadoras de serviços, instituições de ensino e pesquisa, etc. 

A base será ainda complementada durante toda a execução do PMOB com dados primários 

(aqueles medidos e coletados em pesquisa de campo durante a etapa de diagnóstico do PMOB) 

e por outros dados secundários originados fora dos órgãos da Prefeitura Municipal (Censo IBGE, 

IPEA, ANTP, INPE, Denatran, DNIT, entre outros). 

Toda a informação coletada será classificada e organizada para posterior análise e 

sistematização, visando fornecer subsídio ao diagnóstico e demais etapas durante a elaboração 

do PMOB. As análises e estudos decorrentes da fase de diagnóstico, produzirão um sistema de 

informação relacionado a uma interface georreferenciada, constituindo ferramental para 

determinação das ações vinculadas ao PMOB e a gestão cotidiana da política de mobilidade 

urbana e rural no âmbito municipal. 
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Quadro 1 Inventário de Dados (em construção, situação em dezembro de 2022) 
INFORMAÇÃO FORMATO DATA FONTE 

Dados Gerais 

Censo Demográfico IBGE - Variáveis por setor 
censitário 

XLS 2010 IBGE 

Malha de Setores Censitários IBGE 2010 shapefiles 2010 IBGE 

Malha de Setores Censitários IBGE 2020 shapefiles 2020 IBGE 

Faces de logradouro – Censo IBGE 2020 shapefiles 2020 IBGE 

Aglomerados Subnormais shapefiles 2019 IBGE 

Modelo Digital de elevação Imagem raster 2011 Topodata/INPE 

Dados dos Assentamentos Rurais  2022 INCRA 

Divisão oficial de bairros KMZ 2022 Prefeitura 

Áreas de risco   Prefeitura 

Equipamentos públicos   Prefeitura 

Sistema viário e Transporte individual 

Semáforos por tipo e localização   Prefeitura 

Tipo de pavimentação das vias   Prefeitura 

Fluxo de veículos (contagem de tráfego)   Prefeitura 

Dados operacionais das rodovias   Estado 

Reclamações e indicações da população    Prefeitura 

Sinistros de trânsito pdf 2022 PC MG 

Relação Taxistas - por ponto   Prefeitura 

Relação Mototaxistas - por ponto   Prefeitura 

Frota Municipal pdf 2014/2022 PC MG 

Transporte Coletivo (ônibus municipais) 

Contrato de Concessão do Transporte Coletivo pdf 2014 Prefeitura 

Dados operacionais sistema de ônibus - por linha   Prefeitura 

Mapa dos Trajetos / Pontos de ônibus - por linha Pdf/xls 2022 Prefeitura 

Frota operacional (ônibus convencional) 
  

Prefeitura 

Passageiros transportados no ano 
  

Prefeitura 

Quilometragem percorrida no ano 
  

Prefeitura 

Arrecadação tarifária total no ano (R$) 
  

Prefeitura 

Tarifa do ônibus urbano (R$) docx 2022 Prefeitura 

Sistema de Transporte Escolar 

Lista/percurso de Linhas de ônibus   Prefeitura 

Número de ônibus (prefeitura/terceirizados)   Prefeitura 

Capacidade/estado de conservação/ano de 
fabricação 

  Prefeitura 

Distância percorrida por linha   Prefeitura 

Consumo de combustível/custo de combustível   Prefeitura 

Quantidade de motoristas empregados no serviço   Prefeitura 

Dados de estudantes a serem atendidos   Prefeitura 

Programas de apoio ao transporte escolar   Prefeitura 

Elaboração: RiscoAU, 2022  
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Quadro 2 Inventário de Legislação Coletada 
 Título 

Lei Ordinária 955/1990 Lei Orgânica 

Lei Ordinária 1805/2017 Conselho Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana 

Lei complementar 176/2017 Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 

Lei complementar 214/2020 Altera o Plano Diretor 

Lei Ordinária 1970/2020 Parcelamento, Uso e Ocupação do solo 

Lei Ordinária 1931/2019 Plano de Mobilidade Urbana 

Decreto 2123/2020 Limitação ao tráfego de carga 

Decreto 2128/2020 Altera decreto de limitação 

Lei complementar 213/2020 Código de Obras 

Lei complementar 238/2022 Altera Código de Obras 

Decreto 2643/2022 
Altera composição do conselho municipal de segurança pública, trânsito 
e mobilidade urbana 

Lei Ordinária 2059/2022 Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 

Fonte: Prefeitura de Andradas, 2022. Elaboração: RiscoAU, 2022. 
 

6.2 Participação Pública e Comunicação 

Os métodos de trabalho e análises técnicas até aqui descritas serão acompanhadas, 

complementadas e debatidas, pela participação pública. Para isso, durante toda a elaboração 

do Plano, serão promovidas atividades de discussão e debates públicos durante Oficinas 

Participativas, Audiências Públicas, aplicação de entrevistas em campo e questionários online, 

além da constituição da Coordenação do Plano de Mobilidade e de um Grupo Gestor local. 

Os trabalhos serão coordenados pela equipe executiva do munícipio, composta por dois 

membros da prefeitura, e acompanhados pelo Grupo Gestor. Destaca-se que a composição do 

Grupo Gestor deve ser paritária entre poder público e sociedade civil. As funções do Grupo 

Gestor são:  

 Auxiliar na elaboração técnica e a mobilização social; 

 Compatibilizar os trabalhos técnicos com as leituras comunitárias ao longo de todo o 

processo; 

 Propor critérios para escolha de prioridades; 

 Elaborar o cadastro das organizações e lideranças que participarem do processo. 

Será realizada ampla publicação das informações referentes ao Plano, por meio de site 

especifico do projeto (https://pmobandradas.com), que deverá contemplar ainda canal 

permanente para contribuição on-line. Nesta página eletrônica serão disponibilizados todos os 

https://pmobandradas.com/
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produtos previstos, os relatos das diversas atividades realizadas e o calendário de atividades 

agendadas. 

Figura 1 Página eletrônica do PMOB 

 

Elaboração: RiscoAU, 2022 

 

Estão previstas como formas de divulgação das atividades participativas, o uso de carro de som, 

a divulgação nas rádios e jornais locais, uso de cartazes impressos em edifícios públicos e locais 

de grande circulação, a distribuição de informativos, publicações em meios digitais da Prefeitura 

e grupos de trabalho de interesses correlacionados, bem como outras formas de divulgação que 

vierem a ser consideradas apropriadas no contexto local. Como exemplo, a seguir está o material 

gráfico padrão, em versão preliminar, para a divulgação da primeira Audiência Pública do PMOB. 
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Figura 2 Modelo preliminar de folheto da primeira Audiência Pública do PMOB (preliminar) 

 
Elaboração: RiscoAU, 2022 
 

 

  



 
 

 
 

Plano de Mobilidade urbana de Andradas     Plano de Trabalho    Dezembro de 2022 

32 

6.3 Pesquisas e coleta de dados primários 

As pesquisas previstas para a etapa de diagnóstico se dividem em três momentos principais: 

A pesquisa de comportamento da circulação, deverá promover o mapeamento qualitativo dos 

movimentos de transporte no espaço e no tempo, ancorando-se em dados preexistentes e 

dados coletados em campo, através de: 

 Contagem de tráfego de veículos, pedestres e ciclistas em pontos estratégicos do 

sistema viário, identificados pela consultoria e definidos em conjunto com a 

Coordenação Executiva do Plano e do Grupo Gestor; 

 Aplicação de pesquisas de origem e destino de viagens através de entrevistas com a 

população de forma a cobrir todos os setores de mobilização, com amostragem mínima 

de 0,5% da população local; 

A pesquisa de perfil dos usuários do sistema de mobilidade, que deverá coletar informações 

gerais sobre o perfil dos entrevistados e sua opinião sobre o sistema de mobilidade da cidade. 

Tais informações serão coletadas buscando identificar questões gerais sobre o sistema de 

mobilidade da cidade e questões específicas dos modos utilizados (pedestres, ciclistas, usuários 

do sistema de ônibus, taxistas).  

Para a espacialização destas pesquisas, serão utilizados os Setores de Mobilização Social (vide 

item a seguir) e os Bairros Agregados. 
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6.3.1 Setores de Mobilização Social 

As Oficinas Participativas devem ser realizadas de maneira abrangente em todo o território 

municipal. A forma de buscar esta cobertura espacial é através da delimitação dos setores de 

mobilização social, em que cada um destes sediará uma das oficinas. Numa divisão preliminar, 

ficam previstos 5 setores de mobilização na sede urbana do município, conforme quadro e figura 

a seguir. Além destes setores, será discutida com o Grupo Gestor a necessidade de realizar 

atividades junto aos povoados rurais mais populosos do município - Campestrinho, Gramínea e 

Óleo. 

Quadro 3 Setores de mobilização - área urbana (preliminar) 

SETOR BAIRROS POPULAÇÃO OFICINAS 

Centro 

7 de Setembro, Centro, Ch. Lagoa Dourada 1, Ch. 
Maravilha, Jd. do Lago, Jd. Santo Antônio, Jd. Satélite, 
Jd. Saturno, Vl. Camargo, Vl. Honório, Vl. Martineli, Vl. 
Santa Cecília, 

5.981 
habitantes  

(CENSO IBGE 
2010) 

Escola Municipal 
José Bonifácio/ 

Pavilhão do Vinho 

Leste 
Ch. Pirapitinga, Ch. Santa Cecília, Cond. Resid. 
Monsenhor Alderige, Jd. Itália, Jd. Panorama, Jd. Rio 
Verde, João Teixeira Filho, Veredas da Serra 

1.589 
habitantes  

(CENSO IBGE 
2010) 

Pavilhão do Vinho 

Norte 

Alto Alegre, Alto da Bela Vista, Canto dos Pássaros, 
Ch. Lagoa Dourada, Jd. Alto da Serra, Jd. Bela Vista, 
Jd. Primavera, Lot. Manoel Alves dos Santos, Lot. 
Recanto da Serra, Santo Antônio de Lisboa, Vl. 
Buzato, Vl. Caldas, Vl. Samambaia, Vl. Santo Afonso, 
Vl. Tiradentes 

6.578 
habitantes  

(CENSO IBGE 
2010) 

 
Pavilhão do 

Vinho/ASPMA 

Oeste 

Horto Florestal, Jd. Alvorada, Jd. Amélia, Jd. América, 
Jd. Brasil, Jd. Europa, Jd. Europa II, Jd. Europa III, Jd. 
Lagoa Dourada, Jd. Mantiqueira, Jd. Mantiqueira 
Boulevard, Jd. Mantiqueira II, Jd. Nova Andradas, Jd. 
Portal da Mantiqueira, Jd. Portal do Sol, Jd. Portal do 
Sol, Jd. Rio Branco, Jd. Santa Bárbara, Lot. Parque São 
Cristóvão, Morada dos Pássaros, Portal da 
Mantiqueira II, Projeto Mutirão, Santa Cruz, Sete de 
Setembro, Vl. Betela, Vl. Botelho, Vl. Caracol, Vl. 
Euclides Cassimiro, Vl. Maganhoto, Vl. Manoel Alves, 
Vl. São Sebastião, Vl. Souza 

7.557 
habitantes  

(CENSO IBGE 
2010) 

Escola Municipal 
Floriza Maniassi 

Trevisan /  
Praça da Vila 

euclides 

Sul 

Colina da Sóvis, David de Paula, Jd. Alfa, Jd. das 
Videiras, Jd. Giaretta, Jd. Ipê, Jd. Mirante, Jd. Muterle, 
Jd. Rio Negro, Jd. Santa Lúcia, Jd. Sóvis, Jd. Vitória, 
Leandro Previato, Lot. Jd. Heloísa, Lot. Sol Nascente, 
Pirapitinga, Pito Risso, São Domingos, Vl. Santa Rita, 
Vl. São João 

5.365 
habitantes  

(CENSO IBGE 
2010) 

EE Daniel Ribeiro 
Moggi/ Creche do 

Jd. Mirante 

 
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010; Prefeitura de Andradas, 2022; GoogleMaps, 2022. Elaboração: 
RiscoAU, 2022. 
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Figura 3 Bairros Agregados e Setores de Mobilização Social da área urbana (preliminar) 
 

 
 
 
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 4 Povoados rurais de Andradas 
 

 
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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7 ANEXOS: 

 Anexo 1: Relatório de atividades 

 Anexo 2: Modelo de Decreto/Portaria para formação do Grupo Gestor 

 Anexo 3: Modelo de questionário geral para consulta pública 

 Anexo 4: Modelo de questionário de Pesquisa Origem Destino 

 Anexo 5: Ofício de solicitação de dados 
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7.1 Anexo 1: Relatório de atividades 

7.1.1 Reunião preliminar de apresentação 

 Data: 01/11/2022 

 Local: modo remoto (Google Meets) 

 Participantes: Margot Navarro Graziani Pioli (prefeita); Michael Nunes Carlos (Secretaria 

Municipal de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão); Calita Massaro (Coordenadora 

de Transporte Interno); Guilherme de Oliveira Maia (Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano e Meio Ambiente); Valdir Basso (secretário de Governo, Segurança Pública e Defesa do 

Cidadão); André Costa (Risco); Armando Funari (Risco); Marcos Kiyoto (Risco); Sérgio Demarchi 

(Risco). 

No dia 01/11/2022 foi realizada a primeira reunião entre a consultoria Risco e a Prefeitura de 

Andradas, por modo remoto. Nesta reunião a consultoria apresentou um breve histórico dos 

trabalhos já realizados e da equipe de trabalho. Os membros da prefeitura também se 

apresentaram e ressaltaram os principais pontos do trabalho a ser desenvolvido.  

Figura 7-1 Reunião preliminar  

 

Fonte: RiscoAU, 2022 
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7.1.2 Reunião de Coordenação - Plano de Trabalho 

 Data: 22/11/2022 

 Local: modo remoto (Google Meets) 

 Participantes: Valdir Basso (secretário de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão); 

Michael Nunes Carlos (Gerente de Trânsito da Secretaria Municipal de Governo, Segurança 

Pública e Defesa do Cidadão); Guilherme de Oliveira Maia (Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano e Meio Ambiente); Fabiane Pizano Constantino (Ordem dos Advogados do Brasil); 

Gilberto Ormanstroni (Polícia Militar); Anderton de Andradas Leôncio (Guarda Municipal); 

Márcia Regina Branco Alarcon (Divisão de Tributação e Fiscalização); Marcelo Donizete Tonholo 

(Câmara Municipal de Andradas); Renato Lélis Ferraz (Representante do Poder Judiciário Local); 

Djalma Aparecido Gomes (Entidade Filantrópica - Casa Arco Íris); Marco Antônio Pio de 

Magalhães (Conselho Comunitário de Segurança Pública); André Costa (Risco); Armando Funari 

(Risco); Marcos Kiyoto (Risco). 

A primeira reunião oficial do Plano de Mobilidade Urbana de Andradas foi realizada em conjunto 

com a reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, por 

sugestão da Prefeitura. O objetivo desta reunião foi pactuar as definições iniciais do trabalho e 

reforçar a solicitação inicial de dados, enviada através do ofício nº 01.  

Figura 7-2 Segunda inicial em conjunto com o Conselho 

 

Fonte: RiscoAU, 2022 

Foram definidos como coordenadores do processo do Plano de Mobilidade os senhores Michael 

Nunes Carlos (Secretaria Municipal de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão) e 

Guilherme de Oliveira Maia (Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente), 

os quais serão responsáveis pela comunicação direta com a consultoria. A equipe da Prefeitura 

se comprometeu a estabelecer o Núcleo Gestor do Plano de Mobilidade, conforme colocado 
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pelo Termo de Referência, presidido pela equipe de coordenação e com representação do 

Conselho Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 

Também foi definida nesta reunião que a primeira Audiência Pública do Plano de Mobilidade 

será realizada na semana do dia 16 de janeiro, uma vez que sua realização em dezembro é 

bastante desfavorável do ponto de vista de mobilização da população. Enquanto isso, serão 

realizados os trabalhos de levantamentos de dados para realização do diagnóstico técnico-

participativo. Foram repassados os dados solicitados através do ofício e discutida a situação da 

legislação e planos recentes, com ênfase no Plano Diretor (2017) e no Plano de Mobilidade 

(2019) 
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7.2 Anexo 2: Modelos de Decreto e Portaria de nomeação do Grupo Gestor 

 

MODELO DECRETO N.º XXXX, DE XX DE DEZEMBRO DE 2022. 

Cria o Grupo Gestor do Plano de Mobilidade de Andradas e dispõe 

sobre o processo de elaboração da Política Pública de Mobilidade e do 

respectivo Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 

 

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 

ANDRADAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

 

CONSIDERANDO a competência do Município para definir e organizar 

a prestação dos Serviços Públicos de Interesse Local e 

 

 

CONSIDERANDO a responsabilidade do Poder Público Municipal em 

formular a Política Pública de Mobilidade e do respectivo Plano Municipal 

de Mobilidade Urbana, nos termos do Art. 18 da Lei Federal 12.587 de 3 

de janeiro de 2012; 

 

D E C R E T A : 

 

Art. 1.º Fica criada o Grupo Gestor do Plano de Mobilidade de 

Andradas, responsável por acompanhar a elaboração da Política Pública 

de Mobilidade e do respectivo Plano Municipal de Mobilidade Urbana 

(PMOB). 

 

Art. 2.º O Grupo Gestor deverá realizar reuniões de 

acompanhamento durante a elaboração do PMOB, conforme Plano de Trabalho, 

tendo como finalidade a apreciação e a contribuição com os trabalhos 

desenvolvidos. 

 

Art. 3.º O Grupo Gestor, sob a presidência do primeiro, 

será composta por membros titulares e seus respectivos 

suplentes, representantes dos seguintes órgãos: 

I - Secretaria Municipal de Governo, Segurança Pública e Defesa 

do Cidadão; 

II - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio 

Ambiente; 
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III - Secretaria 3; 

IV - Secretaria 4; 

V – Representante da Câmara de Vereadores; 

VI – Associação/Organização 1; 

VII - Associação/Organização 2; 

VIII – Associação/Organização 3; 

IX – Associação/Organização 4; 

X – Associação/Organização 5; 

 

§ 1.º Os membros titulares e seus suplentes serão indicados 

pelos respectivos titulares dos órgãos elencados no caput desse artigo. 

§ 2.º Os membros titulares e seus respectivos suplentes, que 

comporão a Comissão, serão designados por meio de Portaria do Poder 

Executivo municipal. 

 

§ 3.º Poderão participar das reuniões e dos trabalhos da 

Comissão, sem direito a voto, membros das demais Associações de Amigos 

de Bairros do Município, de Organizações Não-Governamentais ambientais, 

do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, e quaisquer outras pessoas, entidades ou 

instituições de notório conhecimento sobre a temática da Comissão. 

 

§ 4.º A Comissão poderá se valer de profissionais renomados, de 

competência e idoneidade para estudos, consultas e pareceres, sempre que 

necessário, para que possa contribuir com os devidos esclarecimentos 

técnicos e jurídicos pertinentes. 

Art. 4.º São atribuições do Grupo Gestor: 

I - Discutir e colaborar com o processo de elaboração o PMOB e 

seus respectivos trabalhos. 

II - Criticar e sugerir alternativas buscando promover a 

integração das ações de mobilidade urbana, inclusive do ponto de vista 

de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental. 

III - Realizar reuniões específicas, previamente agendadas com 

a antecedência de pelo menos 7(sete) dias corridos, para acompanhar o 

processo de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana – PMOB. 

 

Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, em XX de dezembro de 2022  

 

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI  

PREFEITA MUNICIPAL 

 

Publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de 

Andradas, na data supra.  

 

MODELO PORTARIA Nº XXXXX, DE XX DE DEZEMBRO DE 2022. 

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O DECRETO XXXXX, 

DE XX DE DEZEMBRO DE 2022, 

R E S O L V E: 

Art 1º - Nomear os membros que constituirão o Grupo Gestor 

do Plano de Mobilidade de Andradas: 

- REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA 

E DEFESA DO CIDADÃO 

Titular:  

Suplente:  

- REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO 

AMBIENTE 

Titular:  

Suplente:  

- REPRESENTANTES DA SECRETARIA 2 

Titular:  

Suplente:  

- REPRESENTANTES DA SECRETARIA 3 

Titular:  

Suplente:  

- REPRESENTANTES DA SECRETARIA 4 

Titular:   

Suplente:  

- REPRESENTANTES DA CÂMARA DE VEREADORES DE ANDRADAS 

Titular:  

Suplente:  

- REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO 1 

Titular:  

Suplente:  
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- REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO 2 

Titular:  

Suplente:  

- REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO 3 

Titular:  

Suplente:  

- REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO 4 

Titular:  

Suplente:  

- REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO 5 

Titular:  

Suplente:  

 

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, em XX de dezembro de 

2022 

 

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI  

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de 

Andradas, na data supra.  
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7.3 Anexo 3: Modelo de questionário geral de consulta pública 
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7.4 Anexo 4: Modelo de questionário de Pesquisa Origem Destino 
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7.5 Anexo 5: Ofício de solicitação de dados 
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