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Em janeiro de 2012, foi publicada a Lei nº 12.587, instituindo a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana. Um instrumento da política de desenvolvimento urbano de que 
trata a Constituição Federal. 
 

Mas por quem esta política deve ser colocada em prática? 
 

De acordo com a Constituição Federal1, é competência da União: 
 

 explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a 
navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura portuária, os serviços de 
transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território, os serviços 
de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e os 
portos marítimos, fluviais e lacustres; 

 instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urbanos; 

 estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação. 

 Ainda, de acordo com a Constituição Federal, é competência privativa da União 
legislar sobre as diretrizes da política nacional de transportes, o regime dos 
portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial e trânsito e 
transporte. Por sua vez, é competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios estabelecer e implantar política de educação 
para segurança no trânsito. 

 Ao Estado, compete explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços 
de transporte ferroviário e aquaviário que não transponham os limites do seu 
território e o transporte rodoviário estadual de passageiros. 

 
Por sua vez, o Ministério dos Transportes, de acordo com o Decreto Federal 7.717, de 
20122, tem como algumas de suas competências: a formulação, coordenação e 
supervisão das políticas nacionais como a Política Nacional de Mobilidade Urbana; a 
participação no planejamento estratégico; o estabelecimento de diretrizes para sua 
implementação e a definição das prioridades dos programas de investimentos; a 
aprovação dos planos de outorgas. 
 
De acordo com a Lei, os Municípios terão de implantar os Planos de Mobilidade 
Urbana, constituindo-se em instrumento de efetivação da Política. Eles deverão 
contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes da lei federal relacionados aos 
serviços de transporte público coletivo, circulação viária infraestruturas do sistema de 
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mobilidade urbana, acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de 
mobilidade e a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e 
os não motorizados. 
 
Também devem ser contemplados a operação e o disciplinamento do transporte de 
carga na infraestrutura viária, os polos geradores de viagens, as áreas de 
estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos e as áreas e horários de 
acesso e circulação restrita ou controlada. Importante ressaltar, que os Municípios não 
poderão se descuidar de estabelecer mecanismos e instrumentos de financiamento do 
transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana e a sistemática 
de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo 
não superior a dez anos. 
 
Quanto aos prazos, a Confederação Nacional de Municípios, organização fundada em 
08 de fevereiro de 1980, com o objetivo de consolidar o movimento municipalista, 
destaca ainda que o Plano de Mobilidade Urbana deve ser integrado ao plano diretor 
municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de três anos da vigência da 
lei federal, em janeiro de 2015. No final desse prazo aqueles que não adotarem a 
providência ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à 
mobilidade urbana até o atendimento da exigência. Os Municípios também devem 
fazer constar nos respectivos projetos de planos plurianuais e de leis de diretrizes 
orçamentárias as ações programáticas e instrumentos de apoio que serão utilizados, 
em cada período, para o aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e 
melhoria da qualidade dos serviços. 
 
Muitas vezes, os prazos são lembrados pelos políticos, gestores dos municípios, 
somente em época de eleição. Ainda assim, esta Lei é um avanço para que a 
Mobilidade Urbana seja muito mais do que a melhoria no trânsito, mas a compreensão 
de que se trata da movimentação de milhares de vidas diariamente. 
 
(*) Nathany Raphael Arico, trabalha no Metrô. 

 
 


