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1 APRESENTAÇÃO 

Este documento tem como objetivo apresentar a metodologia a ser adotada para a 

elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Canoinhas, com a descrição das atividades 

referentes ao desenvolvimento dos trabalhos e à organização do processo de pesquisas e 

levantamentos de dados. A partir da definição dos métodos e técnicas para realização dos 

serviços, é apresentado o cronograma físico com a identificação das fases e respectivas 

atividades, participantes, responsáveis e datas das reuniões técnicas, oficinas, audiências e 

entregas de produtos.  

São apresentadas também as estratégias de comunicação que serão aplicadas para 

divulgação da elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas. Essas ações são 

fundamentais para o engajamento da população no processo participativo, principalmente 

nas Oficinas Comunitárias, Audiências Públicas e das Pesquisas de Campo a serem realizadas 

no decorrer do desenvolvimento do plano.  São apresentadas as estratégias de veiculação dos 

anúncios, veículos de comunicação selecionados, modelos de layout dos materiais gráficos 

utilizados, entre outros. 

O objetivo das estratégias é tornar pública a realização dos eventos onde existe a 

participação popular. Pretende-se utilizar veículos de comunicação de massa (jornais, rádios 

e internet) e redes sociais, além de cartazes e flyers que terão distribuição dirigida em locais 

de grande fluxo de pessoas, como unidades de saúde, escolas públicas municipais, terminais 

de ônibus, entre outros. 

Este documento diz respeito apenas à elaboração do Plano de Mobilidade, uma vez 

que o Plano Diretor Municipal é abordado em relatório específico. 

 

 

Canoinhas, maio de 2019. 
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2 BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

O município de Canoinhas faz parte da Macrorregião Norte do Estado de Santa 

Catarina, situando-se entre as coordenadas 26º10'38"S e 50º23'24"W de Greenwich. 

Localizado na divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná (Figura 1), Canoinhas é 

limítrofe com os municípios de Três Barras, Major Vieira, Bela Vista do Toldo, Timbó Grande e 

Irineópolis, no estado de Santa Catarina, e São Mateus do Sul, Paula Freitas e Paulo Frontin no 

estado do Paraná. 

Canoinhas está localizada a 370 km da capital catarinense, Florianópolis, 180 km de 

Curitiba e 190 km de Joinville. Os principais acessos são pelas rodovias SC/BR-280, SC-477 e 

SC-423. Ao norte do município há uma linha ferroviária administrada pela operadora RUMO, 

sendo que no ano de 2018, essa linha, que liga os portos de Paranaguá e São Francisco do Sul, 

ao oeste de Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul, estava desativada para passageiros, sendo 

utilizada apenas para cargas. 

Canoinhas está inserida na região do Vale do Contestado, nome relacionado ao 

conflito ocorrido no início do século XX, a Guerra do Contestado.  

Segundo a Prefeitura Municipal (CANOINHAS, 2014) a área do município é de 1.143,5 

Km² e sua economia é voltada para comércio, serviços, indústria e agricultura. De acordo com 

IBGE (2018) a população estimada em 2018 era de 54.318 pessoas, ocupando a 26º posição 

no ranking de população do estado de Santa Catarina. 
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Figura 1: Localização de Canoinhas 

 

 

De acordo com dados do Censo/IBGE (2018), a população total de Canoinhas em 

2010, era de 52.765 habitantes, sendo que 74,4% da população vivia em área urbana, e sua 

densidade demográfica estimada em 2018 era de 46,27 hab./km². 



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 14 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Canoinhas, de acordo com Atlas 

de Desenvolvimento Humano (2019), que avalia os dados coletados pelo IBGE do último 

Censo, 2010, é de 0,757. O IDHM de Canoinhas encontra-se acima da média nacional, de 

0,727, porém abaixo da média estadual de Santa Catarina que é de 0,774.  

De acordo com IBGE (2018), o PIB per capita municipal em 2016 foi de R$ 26.851,08, 

o salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 2,2 salários mínimos per capita e 

24,5% da população estava ocupada em 2014.  

Quanto à educação, segundo o IBGE (2018), a taxa de escolarização de 6 a 14 anos 

de idade em 2010 era de 98,8%. Os Índices de Desenvolvimento para Educação Básica (IDEB) 

em 2017 para os anos iniciais e finais do ensino fundamental foram 6,6 e 5,2 respectivamente, 

sendo estes índices equivalentes aos do estado de Santa Catarina, 6,5 para os anos iniciais e 

5,2 para os anos finais do Ensino Fundamental.  

De acordo com o Perfil Socioeconômico da ADR Canoinhas (SANTA CATARINA, 2016), 

3,39% da população do município foi classificada em condição de extrema pobreza em 2010 

(pessoas que vivem com até R$70,00 por mês). Esta porcentagem é muito maior que a 

porcentagem do estado: 1,64%, embora seja uma das menores entre os municípios da ADR.  

Ainda de acordo com o mesmo estudo, em 2015, 10,24% das famílias eram inscritas no 

Programa Bolsa Família do Governo Federal, sendo um dos menores percentuais da região, 

porém considerando a população total de Canoinhas, esse é o município que mais possui 

famílias que recebiam o benefício (1.581 famílias) dentro da ADR (SANTA CATARINA, 2016). 

De acordo com o Censo 2010 (IBGE, 2018), 76,22% do total de domicílios particulares 

permanentes estão conectados à rede de abastecimento de água em Canoinhas, sendo a 

empresa responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Santa 

Catarina a CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento.  Em novembro de 2018, 

foi inaugurada a primeira etapa do Sistema Público de Esgotamento Sanitário de Canoinhas, a 

rede possui extensão de 50 km, atende 56 ruas da área central e a Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE) tem capacidade para depurar 40 l de esgoto por segundo.  Quanto à destinação 

dos resíduos sólidos, a empresa responsável é a GR Soluções Ambientais. De acordo com o 

Censo 2010 (IBGE) em 2018, 84,41% do total de domicílios particulares permanentes tinham 



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 15 
 

seu lixo coletado por serviço de limpeza.  Quanto ao fornecimento de energia elétrica do 

município, a empresa responsável é a CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. De 

acordo com o Censo 2010 (IBGE) em 2018, 99,53% do total de domicílios particulares 

permanentes tinham ligação de energia elétrica. 

Em relação aos aspectos ambientais, o município está a uma altitude de 765 m acima 

do nível do mar, localiza-se no Planalto Norte de Santa Catarina e seu relevo na área urbana 

possui poucas declividades, sendo considerada majoritariamente plana. Canoinhas se situa na 

faixa do volume médio de chuvas para o estado, entre 1600 a 1700 mm anuais.  

As bacias hidrográficas em que o município de Canoinhas está inserido são a do Rio 

Canoinhas, que faz a divisa leste do município, e a do Rio Iguaçu, que faz a divisa norte do 

município e que também divide os estados de Santa Catarina e Paraná. Outros rios principais 

de Canoinhas são o Rio Negro, que faz divisa com o estado do Paraná, o Córrego Água Verde, 

que passa pelo centro do município, o Rio Paciência, que atravessa o município de norte a sul, 

e na parte sudoeste o Rio Timbozinho, Rio da Areia e Rio Tamanduá, que faz a divisa de 

Canoinhas com o município de Timbó Grande. 

Canoinhas possui duas grandes áreas de preservação. A primeira é a área de Reserva 

Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) que atinge as divisas leste, norte e sudoeste, além do eixo 

mediano por onde percorre o Rio Paciência. Outra área de preservação em Canoinhas é o 

Corredor Ecológico Ambiental Timbó, criada por Decreto Estadual 2.956/2010 e possui cerca 

de 4.900 Km² de extensão.  

De acordo com a Secretaria de Turismo de Santa Catarina, Canoinhas possui atrativos 

turísticos relacionados ao período da Guerra do Contestado e ao seu histórico de 

desenvolvimento econômico. Canoinhas também possui alguns eventos relacionados ao 

segmento histórico cultural. Outro atrativo turístico do município é o Distrito de Marcílio Dias, 

também considerado patrimônio histórico, o qual concentra edificações de estilo alemão e 

oferece gastronomia típica da região.  

Com relação aos aspectos institucionais, o município de Canoinhas conta com 10 

secretarias na estrutura da gestão municipal (CANOINHAS, 2018), sendo elas: Secretaria 

Municipal de Administração, Finanças e Orçamento; Secretaria Municipal de Assistência 
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Social; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria, Comércio e Turismo; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural; 

Secretaria Municipal de Habitação; Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Secretaria 

Municipal de Obras; Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Municipal de Planejamento. 
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3 EQUIPE TÉCNICA URBTEC 

A seguir é listada a equipe técnica da empresa URBTECTM, consultora responsável 

pela elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas/SC. 

 

Coordenador Geral  

Engenheiro Civil: GUSTAVO TANIGUCHI 

RG nº 3865548-5-PR CPF/MF sob o nº 875.311.519-87, CREA/PR nº 30920-D  

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (1996), e 

Especialização em Transportes Urbanos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção (1999) e  Mestrado em Gestão 

Urbana - Pontifícia Universidade Católica do PR (2007). Pós Graduação em Mobilidade e 

Trânsito pela Universidade Futura ITCV (2017). Trabalha na área de Planejamento Urbano e 

Regional, com ênfase em Projetos de Transportes Urbanos, Mobilidade e Sistemas de 

Passageiros, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano, 

planejamento metropolitano, planos diretores, mobilidade e demais planos setoriais de 

urbanização. Possui comprovada experiência na coordenação de Planos Diretores Municipais 

e Planos de Mobilidade Urbana. 

 

COORDENADORES SETORIAIS 

Coordenadora Setorial Plano Diretor 

Arquiteta: ZULMA LUCENA SCHUSSEL 

RG nº 777.825-2/ CPF nº  200.925.639-53, CAU nº 57681/PR 

 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná 

(1974), D.E.A. em Sócio- Economia do Desenvolvimento - Université de Paris I (Pantheon-

Sorbonne) (1982) e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano pela 

Universidade Federal do Paraná (2006). Trabalha na área de Planejamento Urbano e Regional, 

com ênfase em Sustentabilidade Urbana, Técnicas de Planejamento e Projeto Urbanos e 
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Regionais, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano, planejamento 

metropolitano, meio ambiente e urbanização, planejamento ambiental de cidades, processo 

de metropolização. Possui mais de 10 anos de experiência comprovada na elaboração de 

Planos Diretores Municipais e Planos de Desenvolvimento Urbano. 

 

Coordenador Setorial Plano de Mobilidade 

Arquiteto: PAULO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

RG Nº 165.883-5/PE, CPF Nº 357.275.785-34, CAU/DF Nº A80095-3 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE (1983). Trabalha na área de Planejamento Urbano e Regional, atuando 

principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano, mobilidade urbana, projetos de 

transportes motorizado de alta capacidade e infraestrutura urbana relacionada à mobilidade. 

Possui mais de 35 anos de experiência comprovada na elaboração de projetos de mobilidade 

urbana.  

 

Coordenadora Operacional 

Arquiteta Urbanista: MANOELA FAJGENBAUM FEIGES 

RG nº 7747228-2 PR CPF/PR sob o nº 063.724.799-07, CAU nº A67397-8/PR 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná – PUC/PR (2011), pós-graduação em Mobilidade e Trânsito – Faculdade Futura (2019) 

e mestrado em Assentamentos Humanos pela Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica (2015) 

reconhecido no Brasil como Gestão do Território pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 

– UEPG (2018). Possui experiência em Arquitetura e Urbanismo, nos âmbitos nacional e 

internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho urbano e planejamento 

urbano, municipal e regional, planejamento de transportes e mobilidade urbana. 

 

 

TÉCNICOS 

PERFIL 1 _ Arquiteta Urbanista - TAMI SZUCHMAN 

RG nº 4.725.058-7-PR, CPF/MF nº 872.476.669-00, CAU/PR nº A20601-6 
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Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná – PUC/PR (1993), mestrado e doutorado em Gestão Urbana pela PUC/PR (2007), 

responsável técnica da empresa URBTECTM e atuou como professora titular do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo. Tem experiência na área de Arquitetura e 

Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento local e regional e 

parques urbanos. 

 

PERFIL 2 _ Advogada: LUCIANE LEIRIA TANIGUCHI 

RG nº  1.619.881/SC/ CPF 892.962.819-20, OAB/PR 25852 

Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1997), 

Especialização em Direito Tributário e Processo Tributário pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (1999) e Pós Graduação MBA em Direito Empresarial pela Fundação 

Getúlio Vargas (2003), e Pós Graduação em Mobilidade e Transito pela Universidade Futura 

ITCV (2017).  Atua na área de direito público, administrativo, ambiental e urbanístico, possui 

comprovada experiência em trabalhos de elaboração de legislação de ordenamento e uso do 

solo, e acompanhamento e elaboração de legislação correlata a Planos Diretores Municipais 

e Planos de Mobilidade Urbana. 

 

PERFIL 3 _ Socióloga – SUELY FISCHER DE MORAIS 

RG nº 1.42508-2 PR 

Possui Graduação em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (1978). Atua na área de 

planejamento urbano, foi membro integrante do IPPUC – Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba e possui comprovada experiência em trabalhos de 

processos participativos, gestão urbana e cadastro sócio econômico. 

 

PERFIL 4 _ Geóloga – FABIANA MARCON BETTU  

RG nº 4.231.245-0/SC PR/ CPF 004.152.859-09 ,CREA/PR nº 106328-D  

Possui graduação em Geologia pela Universidade Federal do Paraná (2009). Atua na 

área de planejamento urbano, possui comprovada experiência na caracterização de áreas de 
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risco, participação de processos de ordenamento e uso do solo, acompanhamento e 

elaboração de Planos Diretores Municipais e Planos de Desenvolvimento Urbano.  

 

PERFIL 5 _ Engenheiro Cartógrafo – áreas exatas: MAXIMO ALBERTO S. MIQUELES  

RG nº 8.185.710/9PR/ CPF 029.920.719-60, CREA/PR nº 81.121-D 

Possui graduação em Engenharia Cartográfica pela Universidade Federal do Paraná 

(2004). Atua na área de planejamento urbano municipal, metropolitano, regional, e nacional, 

possui comprovada experiência em trabalhos de geoprocessamento, imagens de satélite e 

cartografia para o desenvolvimento urbano. Foi coordenador de geotecnologia do CAU/PR, 

chefe da divisão de geoprocessamento do Município de São José dos Pinhais/PR, Coordenador 

Geral de Identificação e Patrimônio da União através de mapeamento georeferenciado.  

 

PERFIL 6 _ Arquiteta Urbanista: ANA CECÍLIA PARISI 

RG nº 711.319 SSP/DF,   CPF/PR sob o nº 308.073.791-15,  CAU nº A80096-1/DF 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Brasília, 

1986. Tem vasta experiência no desenvolvimento de projetos urbanos e de infraestrutura 

urbana.  Atua principalmente na área de planejamento de transportes e mobilidade urbana 

em diversas localidades do território brasileiro.   

 

PERFIL 7 _ Administradora - MARI LIGIA CARVALHO LEÃO 

RG N° 4.061.107-0/SSP PR,  CPF 616.466.799-20 e CRA/PR Nº 20-14783 

Possui Graduação em Administração de Empresas pela Faculdade de Educação 

Superior do Paraná (1988) e Pós-Graduação em Recursos Humanos pela Universidade Tuiuti 

do Paraná (1999). Atuou na área de administração nos segmentos públicos e privados. 

 

PERFIL 8 _ Advogado: CLAUDIO MARCELO R. IAREMA 

RG nº 7.651.456-9/ SSP PR, CPF/MF sob o 031.299.159-23, OAB/PR Nº 46.220 

Possui graduação em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná (2004), 

Especialização em Processo Civil pelo Instituto Romeu Felipe Bacelar (2008). Atua na área de 

direito público, administrativo e tributário. 
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PERFIL 9 _ Arquiteto Urbanista: LEONARDO FERNANDES DE CAMPOS 

RG nº,  13.874.909-6 CPF/PR nº 049.492.965-07,  CAU/PR nº 202339-3 

 Possui Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Positivo (2017). 

Atua em Planos Diretores e Planos de Mobilidade Urbana, gerenciando ações e 

desenvolvendo pesquisas e análises temáticas. 

 

PERFIL 10 _ Engenheira Civil - VANESSA FONTANA KERECZ GODOI  

RG nº 8.061.685-6/PR, CPF  nº 044.680.879-27 CREA/PR nº 95580-D   

Possui Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (2007). 

Cursando o Pós Graduação em Transporte e Trânsito pela Universidade Futura (2018), é 

especialista em trânsito atuando há mais de 10 (dez) anos neste segmento com comprovada 

experiência comprovada na elabora de planos e projetos de mobilidade trânsito, transportes, 

e sistema viário.  

 

PERFIL 11 _ Engenheiro Civil - TIAGO OTTO MARTINS  

RG nº 8.091.812-7/PR, CPF nº  003.532.580-16, CREA/PR nº 89680-D   

Possui Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (2006). Pós 

Graduação em Gestão de Projetos de Transportes pela FAE Centro Universitário (2011). 

Cursando Pós Graduação em Transportes e Trânsito de Universidade Futura (2018), atua na 

área de planejamento urbano, mobilidade e transportes, há mais de 10(dez) anos, com 

experiência comprovada na elaboração de planos de transportes, mobilidade, sistemas viário 

e planejamento urbano. 

 

PERFIL 12 _ Jornalista: PAULO VICTOR GREIN 

RG nº 5.305.638-5/PR,  CPF nº 873.284.619-34.   

Possui Graduação em Comunicação Social – Jornalismo pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (1995). Atua em Planos Diretores e Planos de Mobilidade, desenvolvendo 

e executando estratégias de divulgação e engajamento social. 
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4 METODOLOGIA DE TRABALHO  

Neste item, estão apresentadas as atividades e cronograma das fases do trabalho, 

com descrição da metodologia adotada e as responsabilidades de cada ator envolvido.  

A metodologia adotada consiste na organização do trabalho em cinco etapas, 

conforme definido no Termo de Referência (TR), as quais serão desenvolvidas de acordo com 

o detalhamento apresentado neste documento.  

São propostas adequações e revisões ao cronograma do TR, uma vez que há algumas 

atividades sobrepostas nas etapas nele elencadas. Desta forma, propõe-se manter a estrutura 

de cinco etapas e nove produtos de entrega, porém com adequação aos escopos e abordagens 

aos diversos temas, realizando o encadeamento lógico de estruturação, diagnóstico, 

proposições, arcabouço legal e plano de ação. 

A partir da aprovação da nova abordagem será possível desenvolver o Plano de 

Mobilidade de Canoinhas com as adaptações metodológicas apresentadas, resultando em 

eficiência técnica e melhor distribuição das atividades. 

Figura 2: Fases do Processo de revisão do PDM e elaboração do PlanMob de Canoinhas 

 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

 ETAPA 1 – ESTRUTURAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E METODOLOGIA 

Esta fase está contemplada neste documento – Estruturação, Mobilização e 

Metodologia e apresenta a proposta metodológica para todas as fases da elaboração do Plano 
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de Mobilidade de Canoinhas, assim como o detalhamento das atividades de mobilização dos 

técnicos e da população para sua efetiva participação no processo. 

 ORGANOGRAMA DO TRABALHO  

O processo de elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas está estruturado por 

meio de instâncias de participação (grupos de trabalho e decisão). As instâncias são 

organizadas a partir da formação de grupos internos e externos à prefeitura e representam 

diferentes interesses, afinidades técnicas ou políticas.  

Desse modo, as instâncias de participação são formadas pelo Núcleo Gestor, 

Comissão Técnica (CT) e Grupo de Acompanhamento (GA). Estas instâncias possuem 

representantes do poder público, de segmentos organizados, de moradores distribuídos a 

partir do local de moradia na cidade (bairros e distritos). Além destes, a participação se faz 

aberta a outros atores, como o Ministério Público e Câmara de Vereadores, de forma a 

permitir a fiscalização sobre o andamento do plano.  

O NÚCLEO GESTOR - NG, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Planejamento, possui, dentre outras, as seguintes atribuições:  

• Gestão Técnica e Política da elaboração do Plano de Mobilidade. 

• Acompanhar todas as etapas. 

• Participar dos espaços de colaboração. 

• Mobilizar politicamente atores internos e externos à prefeitura. 

• Avaliar, monitorar, propor ações e sugerir mudanças em relação ao conteúdo técnico 

produzido. 

A COMISSÃO TÉCNICA - CT, formada por técnicos das secretarias municipais, possui 

as seguintes atribuições, entre outras:  

• Fiscalizar o processo de elaboração do Plano de Mobilidade. 

• Disponibilizar informações e documentos. 

• Contribuir para visão intersetorial da elaboração do plano. 

• Participar de reuniões técnicas e eventos participativos. 

• Mobilizar atores internos e externos. 
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• Acompanhar todas as etapas da elaboração do plano. 

• Avaliar, monitorar, propor ações e sugerir mudanças em relação ao conteúdo técnico 

produzido. 

 

A COMISSÃO TÉCNICA DE APOIO - CTA formada por técnicos de diversas secretarias 

municipais possui as seguintes atribuições, entre outras:  

• Disponibilizar informações e documentos solicitados pela comissão técnica e pela 

consultoria. 

• Contribuir para visão intersetorial da elaboração do Plano de Mobilidade. 

• Participar de reuniões técnicas e eventos participativos quando convocados. 

• Mobilizar atores internos e externos. 

• Avaliar, propor ações e sugerir mudanças em relação ao conteúdo técnico produzido 

sempre que entender necessário ou quando for solicitado. 

• Acompanhar o processo de elaboração do Plano de Mobilidade contribuindo com 

sugestões, críticas e correções quando julgarem pertinentes. 

Com relação aos segmentos da sociedade civil, as instâncias são formadas pelo 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO - GA, com representantes do Conselho Municipal do Plano 

Diretor, da Câmara Municipal e outros segmentos da sociedade, com as seguintes funções:  

• Participar efetivamente de todas as reuniões de discussão da elaboração do Plano, 

sempre que houver convocação. 

• Assegurar a publicidade quanto ao cronograma de atividades, aos documentos e 

informações produzidos. 

• Acompanhar e qualificar as discussões referentes à elaboração do Plano de 

Mobilidade. 

• Mobilizar atores da sociedade civil para participar dos momentos colaborativos do 

Plano de Mobilidade. 

• Construir pautas, propostas e apresentar as críticas oriundas da sociedade civil acerca 

do processo de elaboração do Plano de Mobilidade. 
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• Participar dos espaços colaborativos. 

• Avaliar, monitorar, propor ações e sugerir mudanças em relação ao conteúdo técnico 

produzido. 

• Acompanhar as atividades de elaboração do Plano de Mobilidade. 

• Fomentar no município a divulgação de eventos de importância significativa na 

elaboração do Plano de Mobilidade. 

• Cumprir as prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto das Cidades e da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana no que diz respeito à participação democrática de 

representação da sociedade na elaboração do Plano de Mobilidade. 

A Figura 3 ilustra o modelo da ficha de candidatura para formação do Grupo de 

Acompanhamento. Este formulário deve ser enviado por e-mail para os diversos segmentos 

da sociedade para que os interessados façam as suas candidaturas. Deve ser disponibilizado 

também em formato digital no site da Prefeitura Municipal de Canoinhas e em formato 

impresso no dia da realização da primeira Audiência Pública, onde serão votados e decididos 

a composição do grupo de acompanhamento, conforme a Tabela 1. 

Figura 3: Ficha de candidatura - Grupo de Acompanhamento 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Tabela 1: Modelo da tabela de composição do Grupo de Acompanhamento 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

A EQUIPE DA URBTECTM terá como função executar a revisão do Plano Diretor de Canoinhas, 
respondendo aos demais componentes do organograma, conforme a Figura 4. 

Figura 4 : Organograma do PDM de Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

Segmentos Representantes Telefone E-mail Suplente Telefone E-mail

Empresários

Sindicato de 

trabalhadores

Setor Acadêmico

Entidades de classe

Movimentos Sociais

Poder Público Federal

Poder Público 

Estadual

Concessionárias de 

Serviços Público

Câmara de 

Vereadores

Associações sem fins 

lucrativos

Sociedade Civil - 

Individual

Sociedade Civil - 

Individual

Sociedade Civil - 

Individual

Sociedade Civil - 

Individual

Sociedade Civil - 

Individual

Sociedade Civil - 

Individual

Sociedade Civil - 

Individual

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO - PLANO DIRETOR MUNICIPAL E PLANO DE 

MOBILIDADE DE CANOINHAS

Instituído na primeira audiência pública para revisão do Plano Diretor 

Municipal e elaboração do Plano de Mobilidade
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 EVENTOS 

4.1.2.1 Oficina de Capacitação da Comissão Técnica e do Núcleo Gestor 

01: análise do Plano de Trabalho e os processos de elaboração do 

plano. 

4.1.2.2 1º Audiência Pública: mobilização e sensibilização da sociedade da 

relevância do processo de revisão do PDM e elaboração do 

PlanMob e da importância da participação popular, durante toda 

a elaboração dos planos. 

 

 RELATÓRIOS E PRAZOS 

4.1.3.1 Relatório 01 (Produto 01 do TR) – Plano de Trabalho: contendo a 

metodologia de elaboração do plano, descrição de atividades e 

organização do processo de pesquisa, além do cronograma de 

fases e suas atividades. Prazo de até 25 dias a partir da data de 

assinatura da ordem de serviço. 

4.1.3.2 RELATÓRIO 2 (Produto 02 do TR) – Relatório de Participação: 

resultados da Oficina de capacitação técnica e do núcleo gestor 

01 e 1º audiência pública. Prazo de até 49 dias a partir da data de 

assinatura da ordem de serviço. 
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 ETAPA 2 – DIAGNÓSTICO  

A 2ª Fase tem por objetivo traçar o diagnóstico atual do município a partir de material 

já produzido pela prefeitura, órgãos públicos e por instituições de pesquisa. O resultado dessa 

fase é a sistematização de todas as informações coletadas e seu cruzamento, gerando, dessa 

forma, condições para formulação de perspectivas futuras. 

Para o diagnóstico são necessários vários levantamentos de dados primários e 

secundários. Para organizar as orientações previstas no Termo de Referência (TR) dentro de 

uma ordem lógica e em consonância com cada tipo de modal de transporte, as atividades 

relacionadas foram redistribuídas, permitindo um melhor encadeamento e compreensão na 

elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas. 

 ABORDAGEM GERAL 

De acordo com o TR, deve ser realizado um pré-diagnóstico com a “caracterização 

dos problemas, características espaciais da mobilidade em geral e características dos aspectos 

institucionais e legais.” 

O Ministério das Cidades recomenda a divisão dos componentes do sistema de 

mobilidade urbana em “modos não-motorizados”, “modo motorizado privado” e “modo 

motorizado coletivo” (BRASIL, 2015) de acordo com a figura abaixo: 

Figura 5: Divisão do sistema de mobilidade urbana 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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 Os modos de transporte não motorizados são as modalidades que se utilizam de 

esforço humano ou tração animal. A principal função é transportar as pessoas pelo espaço 

urbano por distâncias menores, promovendo maior interação destas com as cidades. Como 

exemplo podemos citar os pedestres, bicicletas, entre outros. 

Os modos motorizados são as modalidades que se utilizam de veículos automotores. 

Tem como função transportar pessoas pelo espaço urbano sem a necessidade de esforço 

humano ou tração animal, sendo recomendados principalmente para viagens de longa 

distância. São divididos em dois grupos: modos motorizados coletivos, como o ônibus, metrô, 

monotrilho, veículos leves sobre trilhos (VLT), dentre outros; e os modos coletivos particulares 

como carros e motocicletas. 

A seguir, são apresentados os métodos para identificação, caracterização, 

mapeamento e avaliação dos modos de transporte urbano a serem utilizados na elaboração 

do Plano de Mobilidade do município de Canoinhas.  

 

• MODOS NÃO-MOTORIZADOS 

Os modos não-motorizados podem ser divididos em dois: Caminhabilidade e 

Ciclomobilidade.  

O primeiro se refere à circulação e acessibilidade de pedestres que percorrem seus 

trajetos a pé. Já o segundo, está relacionado aos deslocamentos por veículos de proporção 

humana, sendo o mais usual a bicicleta. 

Para o levantamento das condições de deslocamento com utilização de modos não-

motorizados, serão identificadas as regiões de maior fluxo dentro da área urbana central. A 

partir disso, considerando documentos elaborados pelo município, serão definidos os recortes 

na malha urbana que efetivamente terão um levantamento detalhado das condições de 

acessibilidade.  

 

• MODOS MOTORIZADOS PRIVADOS E COLETIVOS 

Para o levantamento das condições de deslocamento através de modos motorizados 

privados e modos motorizados coletivos, será realizada uma leitura técnica da realidade atual 
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do município a partir de pesquisas que serão realizadas nas vias com maior fluxo de veículos. 

A coluna “Informações Necessárias” indica as demandas de dados potencialmente disponíveis 

para acesso através de órgãos públicos, solicitadas via comunicação e-mail. 

Quadro 1: Mobilidade e acessibilidade 

Tema Detalhamento Informações Necessárias 
Fonte das 

Informações 

Sistema 
viário e 
transporte 
coletivo 

Aspectos 
institucionais do 
transporte público 
– 
(regulamentação 
institucional do 
sistema de 
transportes de 
passageiros) 
Legislação relativa 
à hierarquia Viária 
Dimensionamento 
da frota de ônibus 
Dimensionamento 
da demanda por 
linha 
Transporte 
escolar 
Terminais de 
transportes 
Estruturação 
viária municipal: 
rodoviária e 
urbana 
Levantamento das 
condições de 
acessibilidade 
universal da 
população: 
calçadas de 
pedestres, 
travessias, 
sinalização de 
vias, entre outros. 
Levantamento dos 
projetos 
existentes e em 
execução. 

1. Desenho de todas as linhas de transporte coletivo em 
GTFS(https://developers.google.com/transit/gtfs/?hl=pt-
br) ou .kml ou .dwg (em operação em 2019); 
 
2. Localização das paradas do transporte coletivo em 
GTFS ou .kml ou .dwg; 
 
3. Tabelas horárias ou FCVs de todas as linhas do 
transporte coletivo por veículo (em operação 2019); 
 
4. Demanda histórica por mês com divisão do tipo de 
pagamento (estudante, idoso...) de 2010 até 2018; 
 
5. Quilometragem histórica por mês de 2010 até 2018; 
 
6. Demanda de uma semana tipo (domingo, dias úteis e 
sábado), separados por linha, sentido, por meia viagem, 
por veículo; 
 
9. Dados frota, por tipo de veículo, ano de fabricação. 

Prefeitura 
Municipal; 
 
Empresas 
Concessionárias 
de transportes 
públicos; 
 
Corpo de 
Bombeiros; 
 
Departamento 
de trânsito; 
 
Secretaria 
Municipal de 
Planejamento; 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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A complementação das informações, quando necessária, será realizada através dos 

métodos e pesquisas apresentados adiante. A definição acerca de quais das opções serão 

escolhidas está atrelada às informações existentes ou disponibilizadas para uso.  

 CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 

No intuito de avaliar os parâmetros de conforto das calçadas, poderão ser realizadas 

pesquisas para estimar parâmetros de eficiência e conforto que oferecem a infraestrutura 

dedicada ao deslocamento dos pedestres. Serão consultados técnicos da prefeitura e outras 

instituições e dados existentes. 

Os resultados pretendidos pelo levantamento dos principais elementos relativos ao 

deslocamento de pedestres são: a) A caracterização da infraestrutura para pedestres e meios 

complementares de apoio ao deslocamento de pedestres. b) A caracterização dos principais 

percursos. c) Identificação dos principais fluxos de pedestres. d) Identificação dos principais 

obstáculos ao deslocamento de pedestres, dando particular atenção às pessoas com 

mobilidade condicionada. e) Identificação dos pontos de conflito entre o pedestre e os modos 

motorizados. 

Para caracterização da oferta relativa ao deslocamento de pedestres, serão utilizadas 

informações amostrais que deverão ser apuradas em áreas específicas da região central: a) As 

características da infraestrutura para pedestres de ligação entre os principais polos geradores 

de deslocamentos de pedestres (ao longo dos percursos de grande fluxo de pedestres) e nas 

imediações de parques, praças, jardins infantis, escolas e outros equipamentos de uso coletivo 

(saúde, culturais, desportivos comerciais, etc.), sendo que as características devem abranger 

a largura útil, o declive, os materiais utilizados, entre outros. b) Os principais obstáculos, as 

situações de insegurança, a falta de conforto, etc. c) Características das travessias de 

pedestres (faixas de segurança) em termos de segurança (localização/visibilidade, extensão 

do cruzamento e exploração). 

A interpretação das informações acima revelará a qualidade da infraestrutura de 

mobilidade urbana disponível ao deslocamento de pedestres. Também é prevista a análise da 

legislação sobre calçadas. 
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Para caracterização da demanda referente ao deslocamento de pedestres, deverá 

ser explorado o fluxo de pedestres dentro da área central delimitada, junto aos polos 

geradores de deslocamentos a pé, como parques, praças, jardins infantis, escolas e outros 

equipamentos de uso coletivo (saúde, culturais, desportivos, comerciais, entre outros). 

Determinando-se o fluxo, será possível conhecer a proporção de utilização dos 

deslocamentos de pedestres face à circulação. 

O fluxo será apurado mediante consulta aos entes responsáveis, podendo ser 

complementado, se necessário, por levantamento em campo em áreas específicas. 

Também é pertinente a identificação de alguns dos problemas possíveis relativos ao 

deslocamento de pedestres. Dentre eles aponta-se: a) A descontinuidade das infraestruturas 

para pedestres (ruptura abrupta dos passeios, ausência de passeio nas extremidades das 

faixas de segurança). b) A largura útil (largura livre de obstáculos) reduzida, que impede o 

deslocamento de pessoas com mobilidade condicionada e geral risco aos pedestres em geral. 

c) A insegurança de uma maneira geral e, em particular, na proximidade das escolas (devido a 

velocidades elevadas praticadas pelos veículos automóveis, etc.). d) A ausência de passeio 

rebaixado nos acessos às faixas de segurança para travessia. e) A ausência de meios 

complementares de apoio ao deslocamento de pedestres. f) A falta de qualidade dos 

pavimentos. g) Os conflitos nas intersecções. h) A falta de mobiliário e arborização, que podem 

influenciar na agradabilidade dos passeios e refletir na decisão de circular a pé. i) A falta de 

conectividade ou acesso à infraestrutura de outros modais. j) Outros. 

O diagnóstico elaborado a partir da organização e cruzamento dos dados acima 

listados deverá conter as análises necessárias para possibilitar a proposição de diretrizes que 

atendam às necessidades dos pedestres que circulam na área urbana central. Dentre as 

análises pertinentes, estão: o volume de pedestres nas principais interseções, o volume nas 

principais rotas escolhidas para alcançar origem-destino e, finalmente, as condições de 

conforto que oferecem a infraestrutura dedicada ao deslocamento dos pedestres na área 

urbana central. 
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 VEÍCULOS DE PROPULSÃO HUMANA (CICLOS) 

Serão levantadas informações quanto à rede cicloviária (ciclovias e ciclofaixas) 

existente e projetada, bem como à infraestrutura relacionada existente e à legislação vigente. 

A análise de tais informações possibilitará a elaboração do diagnóstico da situação atual e, 

com base neste, a proposição de um modelo adequado para o município de Canoinhas. 

Os resultados pretendidos pelo levantamento dos principais elementos relativos ao 

deslocamento por ciclos são: a) Caracterização quantitativa e qualitativa dos principais 

percursos/áreas cicláveis. b) Identificação dos principais fluxos por ciclos. c) Identificação dos 

principais obstáculos ao deslocamento por ciclos. d) Identificação dos pontos de conflito entre 

a bicicleta e os modos motorizados. e) Possibilidade de integração com outros modais. 

Para caracterização da oferta relativa à utilização do deslocamento por ciclos, será 

necessário obter as seguintes informações: a) Características da infraestrutura para ciclos 

existentes (diferentes tipologias de infraestrutura, perfis, entre outros). b) Identificação e 

caracterização dos principais percursos por ciclos e dos principais obstáculos, situações de 

insegurança, falta de conforto, entre outros. c) Identificação e caracterização das zonas de 

estacionamento de bicicletas. 

Para caracterização da demanda relativa ao deslocamento por ciclos, será necessário 

levantar quais são os fluxos dos ciclos ao longo da infraestrutura existente e dos principais 

percursos por ciclos (cotidianos e de lazer).  

Para a obtenção dessas informações, serão consultadas entidades responsáveis e, 

caso necessário, realizados levantamentos em campo.  

Tal levantamento possibilitará conhecer a proporção de utilização do deslocamento 

por ciclos face à circulação global. Alguns dos problemas possíveis, relativos ao deslocamento 

por ciclos: a) A descontinuidade dos percursos por ciclos. b) A falta de qualidade dos 

pavimentos. c) Os conflitos nas intersecções. d) Falta de sinalização adequada. e) Falta de 

estruturas de apoio e de segurança ao ciclista. f) Outros. 
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 PESQUISA DE COMPORTAMENTO NA CIRCULAÇÃO 

4.2.4.1 VOLUMES DE TRÁFEGO 

O volume de tráfego (também chamado de fluxo de tráfego) pode ser definido como 

o “número de veículos que passam por uma seção de uma via, ou de uma determinada faixa, 

durante uma unidade de tempo” (dado em veículos por dia - VPD, ou veículos por hora - VPH).  

Assim, as contagens volumétricas indicam a quantidade de veículos que passam 

numa determinada via, durante certo período de tempo.  

A tomada dos dados pode ser realizada a partir de fichas de preenchimento, 

contadores manuais ou dispositivos portáteis do tipo “tablet”, preenchidos ou operados por 

pesquisadores, que avaliam a classificação dos veículos contabilizados, segundo agrupamento 

com veículos que possuam as mesmas características de operação, por exemplo, automóveis, 

ônibus e caminhões. 

As contagens devem ser realizadas em dias úteis. Os horários mais comuns para a 

pesquisa são aqueles com maiores fluxos (denominados “horários de pico”), pois nesses 

momentos as vias estão com máxima solicitação. É indicado que as contagens ocorram na 

parte da manhã (chamado de “pico da manhã”) e da tarde (chamado de “pico da tarde”). Se 

houver necessidade, outros horários podem ser inclusos, como: pico do almoço (aqui 

referenciado como “pico do meio-dia”), período fora de pico ou do dia todo. As contagens 

devem ser feitas em intervalos de 15 minutos, assim as variações são determinadas dentro de 

uma hora de pico.  

De acordo com o termo de referência deve ser realizada: “contagem volumétrica nas 

principais intersecções e acessos a cidade no mínimo 12 pontos;”. Foram selecionados 

previamente 15 intersecções consideradas de grande importância ao município, que deverão 

ser confirmadas com a equipe técnica local (Ver Figura 6). 
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Figura 6: Localização dos pontos da Pesquisa de Contagem volumétrica 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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 SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 

O transporte coletivo urbano tem se mostrado como solução ao passo que tem a 

função de proporcionar uma alternativa de transporte em substituição ao automóvel, visando 

a melhoria da qualidade de vida da população, redução da poluição ambiental, 

congestionamentos, acidentes de trânsito, entre outros. O investimento na infraestrutura do 

sistema é essencial para que as pessoas adotem o modal para realizar seus deslocamentos. 

De acordo com o termo de referência devem ser realizados os seguintes estudos: 

I. “Carregamento das vias do sistema viário básico e das linhas do transporte 

coletivo” 

II. “Avaliar o transporte público em operação, linhas existentes e modelo 

utilizado” 

 

4.2.5.1 FREQUÊNCIA E OCUPAÇÃO VISUAL 

Nessa pesquisa, pontos de coleta de dados são mapeados em busca de segmentos 

de via que concentrem os maiores grupos de linhas de transporte, e são estabelecidos 

registros da linha, o horário de passagem do veículo, tipo de veículo e o nível de ocupação, 

em índices que variam de 0 a 5, distribuídos conforme a tabela abaixo.  

Tabela 2: Níveis de Serviço 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Midiônibus Convencional Articulado

1 5 5 5

2 18 25 34

3 32 45 62

4 46 65 90

5 60 80 120

Lotação
Nível 
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Dessa maneira é possível estimar os passageiros ocupantes pontualmente na rede de 

transporte, correlacionando o nível de ocupação com a capacidade associada ao tipo de 

veículo. A principal finalidade da pesquisa de frequência e ocupação visual encontram-se nas 

etapas de ajuste e calibração do modelo matemático, uma vez que os dados coletados em 

campo podem ser confrontados com os resultados modelados. 

 SISTEMA DO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL 

Este item não está previsto no termo de referência, no entanto sugere-se a localização 

e caracterização dos pontos de taxi. Além disso, será verificada a disponibilidade dos serviços 

de transporte individual realizados por aplicativo, a exemplo do Uber, que vem 

complementando gradativamente o modelo de tradicional do transporte público individual 

de passageiros na maioria das cidades brasileiras. 

 SISTEMA DO TRANSPORTE DE CARGAS 

O trafego de passagem de veículos pesados em áreas urbanas propiciam a ocorrência 

de inúmeros conflitos de tráfego, como acidentes graves e congestionamentos. Com isso, caso 

disponível, será realizado o mapeamento dos pontos logísticos do município a fim de entender 

a dinâmica da circulação de cargas no município de Canoinhas. 

De acordo com o termo de referência, “especial atenção será dada ao diagnóstico da 

logística de cargas e do tráfego de passagem de cargas”.  

 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO 

A infraestrutura do sistema viário está condicionada à promoção da mobilidade 

urbana a partir das características de pavimentação, sinalização, geometria, entre outros. De 

acordo com o TR, devem ser levantados os seguintes itens para elaboração do PlanMob de 

Canoinhas. 

• Avaliação dos sistemas de controle eletrônicos (semáforos e barreiras 

eletrônicas). 
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• Identificar os pontos de maior problema de cruzamentos, sentido viário, 

fluxo de veículos, tempo de espera, áreas para estacionamento e carga e 

descarga. 

• Identificar vias que tem importância na articulação viária que possam ser 

prioritárias para melhoria ou pavimentação. 

 POLOS GERADORES DE VIAGENS (PGV) 

De acordo com o DENATRAN, PGV’s são “empreendimentos de grande porte que atraem 

ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em seu 

entorno imediato e, em alguns casos, prejudicando a acessibilidade da região, além de agravar as 

condições de segurança de veículos e pedestres.”  

O levantamento dos polos geradores de viagens também não está previsto no TR. No 

entanto, a consultoria sugere o mapeamento dos PGV’s como escolas, supermercados, 

centros de compras, estádio, hospitais, postos de saúde e praças. 

 IMPACTOS AMBIENTAIS 

Segundo Silva e Correia (2011), “A produção de ruído no transporte urbano, 

compreendendo o rodoviário, aéreo e ferroviário têm sido analisados em estudos, no que se 

refere a diversos efeitos à saúde, em especial o incômodo e distúrbios no sono. Modelos 

matemáticos têm sido confeccionados explorando a associação entre ruído de tráfego e 

incômodo. Na realidade urbana, o tráfego de veículos tem sido apontado como sendo o de 

maior relevância no que concerne à produção de incômodo”. 

Este item também não está previsto no Termo de referência. A consultoria sugere o 

levantamento dos ruídos em algumas localidades centrais de Canoinhas e posterior avaliação 

das condições de aceitabilidade dos ruídos emitidos, de acordo com a NBR 10151/2000. 
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 ESTRUTURA DE GESTÃO E ASPECTOS LEGAIS 

4.2.11.1 LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO 

As estruturas organizacionais configuram um instrumento administrativo de grande 

utilidade para os gestores, ao passo que ajudam a identificar a forma como o município é 

organizado em torno da divisão de atividades e recursos, com fins de cumprir determinado 

objetivo. 

Visando a implementação do Plano de Mobilidade, será elaborado um organograma 

a partir das informações fornecidas pela prefeitura municipal e das legislações vigentes do 

município. Como resultado, será possível visualizar a espacialização dos setores que irão 

desempenhar as funções pertinentes às áreas de planejamento e gestão da mobilidade. Para 

este levantamento, serão aplicados questionários específicos para diversos setores da 

administração municipal, de forma a compilar as informações e permitir a sua análise. 

4.2.11.2 LEVANTAMENTO INSTITUCIONAL E ARCABOUÇO LEGAL 

A compatibilização da legislação é passo fundamental para a elaboração do plano, 

pois há várias diretrizes, decretos, normativas, regulamentações nas três esferas de poder, 

portanto concentra-se nesse item todo o levantamento das leis afeitas à mobilidade urbana e 

a regulamentação em vigor sobre os transportes e a acessibilidade., especialmente sobre o 

transporte público por modos coletivos e individuais (táxi, escolar, lotação, moto táxi).  

Também é prevista a análise sucinta da legislação de Transporte e Trânsito, em 

especial o Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do CONTRAN – Conselho Nacional de 

Trânsito, DENATRAN, DETRAN-PR e as normativas municipais. 

As legislações vigentes, assim como os projetos e planos desenvolvidos previamente 

no que se refere à mobilidade urbana serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de 

Canoinhas. 

A análise legislativa, no que se refere às questões de transporte, calçadas e 

ciclovias/ciclofaixas, será realizada sobre os pontos listado abaixo: 

• Levantamento das leis vigentes 
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• Avaliação quanto à coerência e aplicabilidade das leis 

• Identificação de conflitos e carências normativas 

A partir da comparação desses dados, será possível identificar possíveis soluções para 

os conflitos, apontando quais medidas tornariam mais efetivas a aplicabilidade da legislação 

vigente. 

As orientações previstas no Estatuto da Cidade e Lei do Plano Diretor serão analisadas 

de forma a compatibilizar e orientar as propostas do Plano de Mobilidade Urbana. 

Para cada modal abordado, serão retomadas e reforçadas as análises jurídico 

institucionais pertinentes, contextualizando o tema e orientando o diagnóstico. 
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 EVENTOS 

4.2.12.1 Oficina de Capacitação da Comissão Técnica e Núcleo Gestor 02: 

capacitação sobre o diagnóstico junto ao corpo técnico da 

Prefeitura Municipal de Canoinhas.  

4.2.12.2 Oficina Comunitária 01: identificação, análise e discussão do 

diagnóstico junto à comunidade de Canoinhas. 

4.2.12.3 Oficina Técnica 01: identificação, análise e discussão do 

diagnóstico junto ao corpo técnico da Prefeitura Municipal de 

Canoinhas. 

4.2.12.4 2º Audiência Pública: este evento não está previsto no Termo de 

referência. A consultoria sugere a sua realização para 

apresentação dos resultados dos levantamentos, pesquisas e 

análises desenvolvidas, seguida pela manifestação da população. 

 RELATÓRIOS E PRAZOS 

4.2.13.1 Relatório 03 (Produto 10 e 11 do TR) – Relatório de pesquisa e 

levantamento e diagnostico PlanMob: contendo os dados do 

levantamento de campo como a contagem volumétrica nas 

principais interseções e acessos a cidade, carregamento de vias, 

distribuição modal, avaliação de semáforos e suas análises. Além 

da análise de dados e informações existente como leis, decretos, 

planos, dados estatísticos e projetos. Prazo de até 110 dias a partir 

da data de assinatura da ordem de serviço. 

 

4.2.13.2 Relatório 04 (Produto 03 do TR) – Relatório de Participação Social: 

resultados da Oficina de Capacitação Técnica 02, Oficina 

Comunitária 01, Oficina Técnica 01 e 2º Audiência pública 

referente ao diagnóstico. Prazo de até 115 dias a partir da data de 

assinatura da ordem de serviço. 
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 ETAPA 3 – PROGNÓSTICO, CENÁRIOS E PROPOSTAS 

Para cada um dos itens a serem considerados na Etapa 3, soluções específicas e 

adequadas aos diferentes modais deverão ser propostas, visando a qualidade do conjunto e 

considerando os preceitos necessários para a sustentabilidade. As propostas a serem 

apresentadas devem ter como embasamento os levantamentos e análises diagnosticadas na 

Etapa 2 – Diagnóstico, sendo detalhadas as alternativas que mais concentram as demandas 

populacionais e viabilização técnica. 

PROGNÓSTICO E CENÁRIOS 

O diagnóstico de um sistema de transportes envolve, em particular, o cruzamento 

das informações coletadas sobre a infraestrutura disponível (viária ou de equipamentos 

urbanos de transporte público), a qualificação e quantificação dos veículos circulantes e a 

caracterização do comportamento dos usuários de ambos os sistemas.  

Do cruzamento entre estas informações, é possível verificar a compatibilização dos 

serviços ofertados (e sua distribuição no tempo-espaço) com as demandas e necessidades dos 

usuários desse sistema e, consequentemente, avaliar as condições de nível de serviço. 

De acordo com o TR, uma das atividades da Etapa 3 se refere a: “Caracterização e 

avaliação dos cenários: estabelecimento dos cenários, com projeções para 5, 10 e 15 anos, em 

sintonia com as tendências do crescimento demográfico, do desenvolvimento econômico, 

potencial de geração de atividades de polos geradores de trafego, e do Plano Diretor, 

considerando a expansão urbana, o zoneamento de uso e ocupação do solo, áreas para 

habitação, localização de novos empreendimentos, projeção quantitativa e qualitativa dos 

impactos nos cenários na mobilidade urbana.”  

Na elaboração do cenário básico, resultante da situação atual, deverão ser 

considerados os aspectos socioeconômicos, de uso do solo e de mobilidade, resultantes da 

análise desenvolvida na fase de Diagnóstico. 

Na elaboração dos cenários tendenciais, devem ser incorporadas as tendências do 

desenvolvimento urbano e socioeconômicos, os projetos viários e de transporte já em 
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andamento na Prefeitura Municipal e no Governo do Estado que interferem diretamente no 

município. A análise dos resultados obtidos deve ser feita de forma a identificar a situação 

futura e seus problemas, possibilitando a construção de alternativas e estratégias para se 

alcançar os objetivos propostos no Plano de Mobilidade Urbana. 

Os cenários poderão ser representados em formato de mapas temáticos, planilhas e 

relatórios que facilitem a interpretação dos dados a partir dos resultados obtidos na análise 

da capacidade do suporte do sistema de mobilidade e da modelagem do sistema de transporte 

como descrito a seguir: 

 CAPACIDADE DE SUPORTE DO SISTEMA DE MOBILIDADE 

A sobreposição da informação sobre a capacidade total de uma via (ou de um 

corredor de transporte público) com os dados de passageiros passantes indica a taxa de 

ocupação em que ela se encontra. A partir de projeções para cenários futuros, tipicamente 

cinco, 10 e 15 anos, é possível avaliar se a estrutura como encontra-se continuará atendendo 

adequadamente a população nesse horizonte (admitindo que assim o faça atualmente). Para 

as situações onde sejam identificados gargalos ou valores limites, próximos a condições de 

restrição de capacidade, serão avaliadas propostas de ajustes através de simulações com uso 

de modelos matemáticos de transportes. 

 MODELAGEM DE SISTEMA DE TRANSPORTE 

Definida a rede viária e identificados os padrões de mobilidade do município, é 

utilizada uma abordagem de modelagem matemática que levará a cenários de simulação.  

A construção da rede de simulações começa pelo cenário considerado base, ou seja, 

o que busca representar, da melhor maneira possível, o comportamento atual. As etapas 

envolvidas no processo de adequação e validação do modelo (comparando-o à realidade) 

denomina-se calibração, realizada iterativamente, até que os coeficientes de correlação sejam 

considerados satisfatórios. 

Das recomendações técnicas, resultados obtidos das oficinas de participação 

popular, os ajustes na rede de transportes serão desenhados – a partir do cenário base, 
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devidamente calibrado – e então estas hipóteses são testadas. De cada cenário com 

resultados considerados positivos, são extraídos dados parametrizados para avaliação e 

comparação (com o cenário base). 

O software utilizado para execução desta etapa é o EMME, um sistema de 

modelagem e previsão de demandas de viagens próprio para mesossimulações (níveis 

municipal a metropolitano) e sistemas de transporte complexos.  

Figura 7: Níveis de Análise - Trânsito  

 

Fonte: URBTECTM 
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PROPOSTAS 

A mobilidade no meio urbano refere-se às condições e possibilidades de 

deslocamento de pessoas e bens de forma acessível e democrática, levando em consideração 

a eficácia e a qualidade nos trajetos para os transeuntes. Para que as condições sejam 

efetivamente favoráveis aos deslocamentos, devem ser levadas em conta diferentes formas 

de locomoção no meio urbano, as quais acabam por interferir direta ou indiretamente na 

dinâmica do espaço. 

Desta forma, a adequação do sistema viário deve considerar as relações entre as 

diferentes tipologias e funções das vias existentes e suas devidas qualidades para a locomoção 

qualificada de cada modal. A Etapa 3 de desenvolvimento do PlanMob intentará o desenho 

de um cenário ideal no que se refere à circulação viária que indique soluções para o tráfego 

contínuo e facilitado de veículos, possibilitando fluidez na circulação de pessoas e bens, porém 

sem perder de vista o propósito de respeitar e valorizar os modais não motorizados. 

A promoção do transporte não motorizado em detrimento do motorizado e o público 

coletivo em detrimento do individual motorizado encontra-se estipulada no Artigo 6º da Lei 

Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana.  

De acordo com o Termo de referência, a construção das propostas do PlanMob deve 

considerar os seguintes itens: 

a. A execução continuada dos instrumentos de planejamento e a gestão pública da 

política de mobilidade urbana (planejamento, operação e fiscalização); 

b. A Hierarquia do sistema viário básico em articulação com o uso do solo estabelecido 

no Plano Diretor. 

c. Rede para o deslocamento não motorizado: pedestres, ciclista, cadeirante, veículo 

de carga de propulsão humana; 

d. A acessibilidade universal ao transporte público por diferentes modos; 

e. Rede de transporte motorizado: transporte público coletivo terrestre, transporte 

público 
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por táxis, transporte público escolar, transporte público por fretamento, transporte 

individual, por automóvel ou motocicleta; 

f. Transporte de bens e serviços: a logística dos serviços e circulação do transporte de 

carga, urbano, rural e regional; 

g. Circulação Viária, sentido das vias e interfaces entre os diferentes modais de 

transporte, definição de modelo com maior eficiência para a realidade local. 

h. Infraestrutura viária contemplando, equipamentos (terminais, pontos de 

transbordo, integração intermodal) caixas tipo e soluções esquemáticas para os principais 

cruzamentos; 

i. O estacionamento, público e privado; 

j. Os equipamentos de controle: sinalização viária (horizontal, vertical e semafórica), 

os equipamentos de controle (radar, lombada eletrônica e outros); 

k. A operação, considerando a atuação do poder público, segundo a equação do 

planejamento e implementação da engenharia de tráfego e de transporte coletivo, 

da implementação da fiscalização do trânsito e do transporte coletivo e da educação para a 

mobilidade sustentável; 

l. Proposta para a educação no trânsito e redução de acidentes de trânsito; 

Estes itens foram redistribuídos em cinco temáticas, permitindo um melhor 

encadeamento e compreensão das propostas do Plano de Mobilidade de Canoinhas, 

conforme descrito a seguir: 

 

 CLASSIFICAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA VIÁRIO  

A definição de uma determinada hierarquia ao sistema viário deve levar em conta não 

somente a função que a mesma cumpre para a realização dos deslocamentos, mas eventuais 

interconexões a deslocamentos futuros previstos, devido à expansão da cidade, crescimento da 

demanda e mudanças na organização viária, seja para aumento da capacidade viária, priorização 

ao transporte coletivo e/ou priorização ao transporte não motorizado. 
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 SISTEMA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 

Com relação aos modos motorizados coletivos, um dos grandes desafios do 

planejamento urbano é a reorganização dos serviços considerando parâmetros de eficiência 

e qualidade. Estes precisam estar integrados de modo a considerar a racionalidade, 

funcionalidade, eficiência, produtividade e conforto para os usuários. Para isto, o sistema de 

transporte poderá ser reorganizado com base nos resultados obtidos na modelagem do 

sistema de transportes. Serão realizados os seguintes estudos: 

• Reordenação das linhas – itinerários e horários – conforme necessário. 

• Implantação da integração temporal onde e quando necessário. 

• Novos terminais, ou a retirada de existentes se necessário. 

• Implantação de espaços de integração. 

 

 SISTEMA DE ESPAÇOS PARA PEDESTRES 

No que diz respeito aos modos não motorizados, deverão ser consideradas, além de 

adequações nas estruturas existentes, a proposição de rotas alternativas e qualificação das 

calçadas, promovendo a acessibilidade universal estimulando a população a optar pela 

circulação a pé, sempre que possível. Para isso, serão realizados os seguintes estudos: 

• Revisão da Legislação vigente sobre calçadas de forma a garantir passeios 

públicos de qualidade para os deslocamentos a pé. 

• Definição de um circuito de caminhabilidade na região central, priorizando o 

pedestre em detrimento dos demais modos. 

• Padronização do sistema de sinalização para pedestres: de informação, 

orientação e advertência. 

 SISTEMA CICLOVIÁRIO 

Para o modal cicloviário, deverão ser elaboradas diretrizes e propostas que se 

utilizem de ciclovias e ciclofaixas para conectar diversas áreas de interesse do município, 
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possibilitando a utilização plena e segura do modal, pela adequação destas estruturas e oferta 

de equipamentos de apoio. Para isso, serão realizados os seguintes estudos: 

• Projeto de uma nova rede de ciclovias interligando os principais pontos de 

demanda revelados no estudo. 

• Interligação da rede nova com a rede existente, visando também a integração 

da bicicleta com os outros modais de transporte. 

• Localização de infraestruturas de apoio como bicicletários, estações de 

bicicletas públicas e oficinas, dentre outros. 

• Padronização da sinalização, pavimentação, dimensionamento, dentre 

outros, da rede ciclável (ciclovias, ciclofaixas, rotas e espaços 

compartilhados). 

 ESTRATÉGIAS SOCIOECONÔMICAS  

As experiências apontam claramente que somente o equacionamento adequado do 

sistema de transporte público urbano é capaz de tornar as cidades mais sustentáveis, reduzindo 

os problemas de congestionamento, poluição, acidentes, desumanização e outros que afligem as 

cidades contemporâneas. Racionalizar o sistema de transporte pode ser entendido como a 

integração entre diferentes modais, aproveitando o melhor potencial dos recursos ambientais e 

financeiros disponíveis, definindo e hierarquizando os modos de acordo com sua eficiência e 

características operacionais. Para isso, será realizada uma avaliação e discussão dos indicadores 

a serem estabelecidos, tendo por referência os Indicadores de Mobilidade Urbana Sustentável 

– IMUS. 
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EVENTOS 

4.3.7.1 Oficina de Capacitação da Comissão Técnica e Núcleo Gestor 03: 

noções sobre método e procedimentos de construções de 

cenários, territorialização das diretrizes por meio de zoneamento, 

noções básicas de instrumentos e sistemas de monitoramento e 

avaliação da política urbana.  

4.3.7.2 Oficina comunitária 02: identificação, análise e discussão das 

diretrizes e propostas junto à comunidade. 

4.3.7.3 Oficina Técnica 02: identificação, análise e discussão das diretrizes 

e propostas junto ao corpo técnico da PMC. 

4.3.7.4 3º Audiência Pública: apresentação pela consultora dos trabalhos 

realizados, incluindo cenário desejável, diretrizes, propostas e 

instrumentos para o PDM e PlanMob. 

 

 RELATÓRIOS E PRAZOS 

4.3.8.1 Relatório 05 (Produto 12) – Cenários e Diretrizes: projeções para 
cinco, 10 e 15 anos, em sintonia com as tendências de dados de 
crescimento demográfico, econômico, potencial de polos 
geradores de trafego e do Plano Diretor, incluindo seus aspectos 
socioespaciais. Prazo de até 193 dias a partir da data de assinatura 
da ordem de serviço. 

 

4.3.8.2 Relatório 06 (Produto 05) - Relatório de Participação: resultados 

da Oficina de Capacitação 03, Oficina Comunitária 02, Oficina 

Técnica 02 e 3º Audiência Pública. Prazo de até 228 dias a partir 

da data de assinatura da ordem de serviço. 
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 ETAPA 4 – MINUTAS DE LEI  

Nessa quarta etapa, serão elaboradas as minutas de lei para elaboração do 

Plano de Mobilidade, a serem aprovadas pela Prefeitura Municipal. Essa revisão na 

legislação existente será baseada nos resultados elencados nas fases anteriores, 

especialmente na “Etapa 3 – Prognóstico, Cenários e Propostas", onde os seguintes 

assuntos serão revisados pela contratada, conforme o Termo de Referência: 

i) Mobilidade urbana; 

ii) Ajustes na legislação de, transporte público, trânsito e circulação existentes; 

iii) Organização do sistema de planejamento e fiscalização da mobilidade; 

 

Cabe ressaltar que os assuntos, expostos anteriormente serão apresentados 

em forma de minutas de leis. 

Para encerrar as atividades propostas para a Etapa 4, será realizada uma Oficina 

de Capacitação da Comissão Técnica e do Núcleo Gestor, para apresentar e discutir com 

a equipe contratada as propostas de leis. É importante ressaltar que, ajustes nas minutas 

de leis poderão ocorrer após a oficina. 

A Figura 8 ilustra o fluxograma para a revisão da Legislação Urbanística. A 

primeira etapa consiste no levantamento e análise da legislação vigente do município 

de Canoinhas para a definição de quais itens serão objetos de alteração. Após a 

elaboração de uma pré-proposta pela consultoria, a minuta é discutida em oficinas 

técnicas e comunitárias. A partir dessas discussões, são compatibilizados os resultados 

obtidos entre os técnicos da PMC e a comunidade. Uma vez realizada esta etapa, novas 

discussões são necessárias com diferentes departamentos da Prefeitura Municipal de 

Canoinhas para desenvolvimento e consolidação das propostas. Finalizado o processo 

da elaboração do PlanMob, as minutas são encaminhadas para a Câmara Municipal para 

análise do poder legislativo. 
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Figura 8: Fluxograma da revisão da legislação urbanística 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 EVENTOS 

4.4.1.1 Oficina de Capacitação da Comissão Técnica e Núcleo 

Gestor 04: apresentação e discussão das propostas de lei.  

 

 RELATÓRIOS E PRAZOS 

4.4.2.1 Relatório 07 (Produto 13) – Minutas de Lei: sobre 

mobilidade urbana; ajustes na legislação de transporte 

público, trânsito e circulação existentes; organização do 

sistema de planejamento e fiscalização da mobilidade. - 

Prazo de 297 dias a partir da data de assinatura da ordem 

de serviço. 
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 ETAPA 5 – PLANO DE AÇÃO 

O Plano de Ação é um instrumento usado para definir ações prioritárias que 

efetivem a elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas, ou seja, garantirá a 

implementação do plano no município e sua integração com o Plano Diretor Municipal. 

Para isso, deverá ser elaborado um quadro com projetos e ações, de modo a hierarquizá-

los. Os seguintes itens deverão ser considerados: programa, objetivo, indicador de 

monitoramento, código, descrição, prazos, custos, fonte de recurso e responsável 

conforme o Quadro 2. 

Quadro 2: Modelo Quadro Plano de Ação 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

1

1.1

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1

Investimento 

para a fabricação 

de um produto 

ou a prestação de 

um serviço. 

 Origem ou a 

procedência 

dos recursos 

que devem ser 

gastos com uma 

determinada 

finalidade.

Órgão capaz de 

assumir a 

responsabilidade 

sobre 

determinada 

ação.

É a tarefa que 

deverá ser 

executada para 

atingir a meta e 

alcançar o 

objetivo.

AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO

PRAZOS

CUSTO
FONTES DE 

RECURSOS
RESPONSÁVEL

É o lugar onde está localizado algo ou a ação. O termo está associado a um certo 

espaço geográfico

Tempo determinado 

para realização de algo.

EIXO:  Refere-se a temática que se quer desenvolver as ações

PROGRAMA
É o conjunto de projetos coordenados entre si de forma articulada e dinâmica e 

que visam objetivos comuns. 

OBJETIVO É o propósito de realizar algo, é aonde se quer chegar.

INDICADOR DE 

MONITORAMENTO

É a origem ou procedência dos recursos que devem ser gastos com uma 

determinada finalidade.

LOCALIZAÇÃO
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Nessa última etapa, deverá ser proposto um Sistema de Avaliação e 

Monitoramento, contendo indicadores para avaliação das diretrizes e monitoramento 

dos projetos e ações relacionados ao Plano de Mobilidade. 

Após a realização do Plano de Ação e do sistema de Avaliação e 

Monitoramento, deverá ser realizada uma Oficina de Qualificação das 

Ações/Investimentos e a Terceira Audiência Pública. A Oficina de Qualificação deverá 

balizar as informações, ou seja, a URBTECTM deverá apresentar aos participantes o Plano 

de Ação, com o objetivo de ensiná-los sobre como implementar e monitorar os projetos 

e ações previstas. Já a audiência deverá promover uma discussão sobre a legislação 

proposta e os principais projetos e ações do Plano de Mobilidade, além das ações 

previstas para o PDM, discutidas a seguir. 

 EVENTOS 

4.5.1.1 Oficina de Capacitação Técnica e Núcleo Gestor 05: 

discussão da implementação e monitoramento e avaliação 

do plano. 

4.5.1.2 4º Audiência pública: apresentação da proposta do Plano de 

Ação e discussão da legislação dos planos Diretor e de 

Mobilidade. 

 PRODUTOS E PRAZOS 

4.5.2.1 Relatório 8 (Produto 14) – Resumo executivo do plano de 

ação: planos, programas, projetos e projetos de ações e 

informações pertinentes. Prazo de 326 dias a partir da data 

de assinatura da ordem de serviço. 

4.5.2.2 Relatório 9 (Produto 9) – resultados da Oficina de 

Capacitação 04 e 05 e 4º Audiência Pública sobre o Plano de 

Ações Prazo de 360 dias a partir da data de assinatura da 

ordem de serviço. 
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5 SENSIBILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE 

 REALIZAÇÃO DE REUNIÕES TÉCNICAS COM A COMISSÃO TÉCNICA 

Serão realizadas reuniões de capacitação com o núcleo gestor e a comissão 

técnica, com o objetivo de apresentar e discutir as metodologias para as diversas 

atividades que serão desenvolvidas durante a elaboração do plano. 

 OFICINAS DE LEITURA TÉCNICA 

5.1.2.1 OBJETIVO  

Compartilhar a base técnica e receber contribuições dos órgãos setoriais cujas 

atividades se relacionem com as do PlanMob, e instituições da iniciativa privada que 

tenham uma interface com as questões discutidas pelo PlanMob. 

5.1.2.2 METODOLOGIA E PROGRAMAÇÃO 

A metodologia a ser aplicada nas Oficinas de “Leitura Técnica” contarão com 

um representante técnico, responsável por conduzir as discussões e intermediá-las para 

que todos possam participar. Dessa forma, deverá ser feita inicialmente uma 

apresentação dos principais temas a serem discutidos no evento. Na sequência, serão 

debatidos entre os participantes. Vale ressaltar que, por se tratar de uma leitura técnica, 

as discussões serão mais aprofundadas, diferente das leituras comunitárias, que 

possuem um caráter mais lúdico e simplificado. 

É neste momento que a equipe de consultoria e a administração pública 

municipal entram em consenso acerca da realidade atual do município, 

homogeneizando e democratizando impressões e conhecimentos até então dispersos e 

fragmentados. 

A Oficina de Leitura Técnica referente A fase de Diagnóstico será realizada em 

três etapas, conforme descrito a seguir: 
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▪ 1º etapa: Validação e complementação dos dados  

Os participantes serão divididos em dois ou três grupos. Cada grupo receberá 

duas fichas coloridas. Na ficha rosa devem ser listados os dados que necessitam ser 

revisados e na ficha azul outros dados que podem ser abordados. 

 

▪ 2º Etapa: CDP’s  

Após a validação e complementação dos dados, os participantes devem listar 

as Condicionantes, Deficiências e Potencialidades do município de Canoinhas. Entende-

se como Condicionantes os elementos do ambiente urbano e natural ou planos e 

decisões existentes, com consequências futuras previsíveis no ambiente físico ou na 

estrutura urbana, que determinam a ocupação e o uso do espaço municipal, e que pelas 

suas características não podem ou não devem ser alterados. As Deficiências são 

situações de caráter negativo que significam estrangulamentos de caráter qualitativo e 

quantitativo para o desenvolvimento do município e da sua comunidade. As 

potencialidades são os aspectos positivos do município que, se bem explorados e/ou 

otimizados, poderão resultar em melhoria da qualidade de vida dos habitantes. 

▪ 3º Etapa: Síntese  

Após elencar as Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, cada grupo 

elegerá um orador para apresentar aos demais participantes a síntese das discussões 

referente a temática da oficina.  

A figura a seguir ilustra cada uma das etapas da dinâmica. 
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Figura 9: Etapas da Oficina de Leitura Técnica – Diagnóstico 

1º ETAPA: VALIDAÇÃO DOS DADOS 

 

2º ETAPA: MATRIZ CDP 

 

3º ETAPA: SÍNTESE 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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A Oficina de Leitura Técnica referente às Diretrizes e Propostas para o PlanMob 

será realizada em quatro etapas conforme descrito a seguir: 

▪ 1º Etapa: O que queremos?  

Cada grupo será submetido a tarjetas azuis, na qual deverão listar as diretrizes 

e propostas para o PlanMob. Nesse momento, os participantes deverão recorrer aos 

resultados do diagnóstico e do prognóstico.  

▪ 2º Etapa: Como faremos?  

Nessa etapa, cada grupo será submetido a tarjetas amarelas, na qual deverão 

responder como é possível viabilizar cada uma das Diretrizes e Propostas que foram 

listadas nas tarjetas azuis. Ou seja, como faremos para realizar cada uma das propostas 

que foram elencadas pelos participantes.  

▪ 3º Etapa: Quando faremos?  

Após definir quais são as Diretrizes e Propostas e como deverão viabilizar cada 

uma delas, os participantes definirão em quanto tempo seria possível a concretização 

de tudo que foi elencado. Para isso, serão definidos três recortes temporais: curto prazo 

(2024), médio prazo (2029) ou longo prazo (2034). Além desses recortes, será definida 

também a categoria “Contínuo”. Essa classificação será associada àquelas propostas que 

necessitam de ações constantes para se viabilizar.  

▪ 4º Etapa: Síntese  

Por fim, após a definição das Diretrizes e Propostas, como viabilizá-las e em 

quanto tempo seria possível, as tarjetas serão expostas em um painel para que todas as 

discussões possam ser compartilhadas com os participantes. Nesse momento, será 

possível identificar quais as propostas comuns entre os grupos, além de apontar outras 

possíveis soluções para viabilizar a mesma proposta. A síntese será finalizada com a 

definição, pelos participantes, das prioridades entre todas as Diretrizes e Propostas que 

foram elencadas.  

A figura a seguir ilustra cada uma das etapas da dinâmica. 
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Figura 10: Etapas da Oficina de Leitura Técnica - Diretrizes e Propostas 

 

 

 

 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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 OFICINAS DE LEITURA COMUNITÁRIA  

Realização de Oficinas de Leitura Comunitária para propiciar a efetiva 

participação popular no diagnóstico de Canoinhas. Estão previstas duas oficinas, 

distribuídas no tempo conforme definido no cronograma. 

A metodologia utilizada nas oficinas e suas formas de divulgação são explicitadas 

a seguir. 

5.1.3.1 OBJETIVO  

Propiciar a efetiva participação de diferentes atores no processo de elaboração 

do PlanMob, permitindo que as contribuições da sociedade de Canoinhas 

complementem ou corrijam os levantamentos técnicos realizados. 

5.1.3.2 METODOLOGIA E PROGRAMAÇÃO  

Cada oficina iniciará com uma apresentação em multimídia, objetivando a 

contextualização e a disseminação de informações sobre o PlanMob de forma a 

capacitar os participantes para a atividade seguinte de discussão nos subgrupos. Após a 

apresentação, os participantes serão divididos em subgrupos e desenvolverão três 

atividades a partir da identificação dos pontos positivos e negativos de cada um dos 

modais de transporte. 

O trabalho em subgrupos será embasado na metodologia do Diagnóstico 

Participativo, entendendo a oficina como um momento de ampliação do conhecimento 

da população sobre sua realidade, consistindo em uma atividade informal, sistemática 

e progressiva de aprendizagem. 

Nesta metodologia, valoriza-se o uso de algumas técnicas e/ou instrumentos. 

A técnica do Mapa Falante facilita o processo de identificação e discussão dos principais 

problemas, conflitos e potencialidades, do ponto de vista dos diversos segmentos sociais 

e a partir de um desenho representativo do espaço ou território que está sendo objeto 

de reflexão.  
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Salienta-se que, em cada oficina, as atividades serão adaptadas de acordo com 

a dinâmica de cada subgrupo. O moderador poderá diminuir o tempo de elaboração do 

mapa, ampliando o tempo de discussão verbal nos subgrupos (pontos positivos, 

negativos e sugestões) caso surja alguma dificuldade na representação gráfica da 

realidade. 

A Oficina de Leitura Comunitária referente à fase de Diagnóstico será realizada 

em três etapas, conforme descrito a seguir: 

1º etapa: Leitura  

Os participantes serão divididos em três grupos. Cada grupo receberá três fichas 

coloridas, na qual cada ficha corresponde a um tema. As fichas amarelas correspondem ao 

eixo socioeconômico, as rosas ao eixo infraestruturas e as fichas verdes ao eixo 

ambiental.  Nessas fichas, os participantes listaram os pontos positivos e negativos da 

cidade em relação a cada um dos temas correspondentes.  

2º Etapa: Temática  

Após a organização dos pontos positivos e negativos, as fichas serão recolhidas e 

separadas por temática com o resultado de todos os grupos. Após a separação, cada um dos 

grupos será direcionado para uma única temática, na qual deverão prosseguir com a 

discussão, elencando os cinco principais pontos positivos e negativos dentre todos aqueles 

que foram listados pelos grupos. Nesse momento, será aberta também a possibilidade dos 

participantes transitarem pelos demais grupos, de acordo com a afinidade pela temática. Os 

resultados dessa etapa serão sintetizados em forma de cartazes e mapas.  

3º Etapa: Síntese  

Após elencar os cinco principais pontos positivos e negativos de cada temática, 

cada grupo deverá eleger um orador que apresentará aos demais participantes a síntese das 

discussões referente a temática de responsabilidade do grupo. 

A figura a seguir ilustra cada uma das etapas da dinâmica. 
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Figura 11: Etapas da Oficina de Leitura Comunitária - Diagnóstico 

1º ETAPA: LEITURA 

 

 

2º ETAPA: TEMÁTICA 

 

 

3º ETAPA: SÍNTESE 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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As Oficinas de Leitura Comunitária referentes às Diretrizes e Propostas da 

revisão do PDM e elaboração do PlanMob de Canoinhas serão realizadas em três etapas 

conforme descrito a seguir: 

 

▪ 1º etapa: Formação de grupos temáticos  

Os participantes serão divididos em três grupos. Cada grupo será direcionado 

para mapas que correspondem a três eixos. São eles: Socioeconômico, Infraestruturas e 

Ambiental. 

▪ 2º etapa: Desejos para Canoinhas 

Cada participante receberá um adesivo e uma ficha de apoio com um número 

de identificação. As fichas amarelas correspondem ao eixo Socioeconômico, as rosas ao 

eixo Infraestruturas e as fichas verdes ao eixo Ambiental. Com isso, os participantes 

identificarão no mapa temático a região onde está localizada a sua proposta e 

descreverá na ficha os seus desejos para a mobilidade urbana na cidade de Canoinhas. 

Vale ressaltar que cada participante terá a liberdade de desenhar nos mapas temáticos 

e nas fichas de apoio.  

▪ 3º etapa: Síntese  

Após a contribuição de todos nas três temáticas, os participantes serão 

dispostos em um grande grupo. A equipe de consultoria realizará uma síntese de todas 

as propostas que foram levantadas e irá abrir espaço para discussão dos desejos que 

foram elencados pelos participantes referente a cada uma das três temáticas. 

A figura a seguir ilustra cada uma das etapas da dinâmica. 
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Figura 12: Etapas da Oficina de Leitura Comunitária - Diretrizes e Propostas 

 

1º ETAPA: FORMAÇÃO DE GRUPOS TEMÁTICOS 

 

 

3º ETAPA: DESEJOS PARA CANOINHAS 

 

3º ETAPA: SÍNTESE 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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5.1.3.3 SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS E RESULTADOS ESPERADOS: 

As informações obtidas nas Oficinas Comunitárias serão sistematizadas 

conforme os seguintes critérios: 

• Por território, considerando a divisão por bairros da área urbana municipal e a 

área rural, de acordo com suas características físicas. 

• Por temática, obedecendo a listagem pré-estabelecida (modos não 

motorizados, modos motorizados coletivos e modos motorizados individuais). 

• Pela checagem realizada pela população dos resultados do Método CDP, 

quanto à: 

A. Principais demandas (Deficiências - CDP).  

B. Principais potencialidades (Potencialidades - CDP). 

C. Principais condicionantes (Condicionantes – CDP). 

• Elaboração de Mapas com a espacialização dos resultados.  

 REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Serão realizadas duas audiências públicas, norteadas pela Resolução nº 25 de 

18 de março de 2005, nos seus artigos citados abaixo: 

Art. 4º No processo participativo de elaboração do plano diretor, a 
publicidade, determinada pelo inciso II, do § 4º do art. 40 do Estatuto da 
Cidade, deverá conter os seguintes requisitos: 
I – ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios de 
comunicação social de massa disponível; 
II- ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos 
estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no mínimo 15 
dias; 
III- publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas 
adotadas nas diversas etapas do processo; 
Art.5º A organização do processo participativo deverá garantir a diversidade, 
nos seguintes termos: 
I – realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões 
territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros; 
II - garantia da alternância dos locais de discussão. 
Art.6º O processo participativo de elaboração do plano diretor deve ser 
articulado e integrado ao processo participativo de elaboração do orçamento, 
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bem como levar em conta as proposições oriundas de processos democráticos 
tais como conferências, congressos da cidade, fóruns e conselhos. 
Art.7º No processo participativo de elaboração do plano diretor a promoção 
das ações de sensibilização, mobilização e capacitação, devem ser voltadas, 
preferencialmente, para as lideranças comunitárias, movimentos sociais, 
profissionais especializados, entre outros atores sociais. 
Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, do 
Estatuto da Cidade, no processo de elaboração de plano diretor, têm por 
finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo do 
Plano Diretor Participativo, e deve atender aos seguintes requisitos: 
I – ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta, 
utilizar os meios de comunicação de massa ao alcance da população local; 
II – ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população; 
III – serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de 
todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes; 
IV – garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de 
comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista 
de presença; 
V – serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos 
conteúdos deverão ser apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial do 
processo, inclusive na sua tramitação legislativa. 
Art. 9º A audiência pública poderá ser convocada pela própria sociedade civil 
quando solicitada por no mínimo 1 % (um por cento) dos eleitores do 
município. 
Art.10. A proposta do plano diretor a ser submetida à Câmara Municipal deve 
ser aprovada em uma conferência ou evento similar, que deve atender aos 
seguintes requisitos: 
I – realização prévia de reuniões e/ou plenárias para escolha de 
representantes de diversos segmentos da sociedade e das divisões territoriais; 
II – divulgação e distribuição da proposta do Plano Diretor para os delegados 
eleitos com antecedência de 15 dias da votação da proposta; 
III – registro das emendas apresentadas nos anais da conferência; 
IV – publicação e divulgação dos anais da conferência. 

5.1.4.1 PROGRAMAÇÃO  

A programação das audiências públicas consta de uma parte expositiva, na qual 

a equipe da URBTECTM apresentará informações sobre a fase do plano em andamento e 

uma segunda etapa, onde serão realizados debates com o objetivo de garantir uma 

participação da população. 

No Anexo 02 deste documento, é sugerido o regulamento para a realização das 

audiências públicas de forma a organizar e democratizar a participação da população, o 

qual deverá ser lido e aprovado na audiência em questão. As dinâmicas de grupo a 
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serem realizadas nas duas audiências têm sua programação definida segundo o objetivo 

de cada uma delas: 

• 1ª Audiência: Plano de trabalho 

Objetivo: mobilizar e sensibilizar a sociedade da relevância do processo de 

revisão do PDM e elaboração do PlanMob e da importância da participação popular, 

durante toda a elaboração dos planos. 

A pauta consistirá na apresentação pela consultora do cronograma e 

fluxograma com as respetivas etapas do processo de revisão do PDM e elaboração do 

PlanMob, principalmente no que se refere aos eventos programados para pesquisas de 

campo e realização de oficinas comunitárias e audiências públicas. 

• 2ª Audiência: Diagnóstico  

Objetivo: confronto do diagnóstico técnico da equipe com a percepção da 

população sobre o município. 

Este evento não está previsto no Termo de referência. A consultoria sugere a 

sua realização para apresentação dos resultados dos levantamentos, pesquisas e 

análises desenvolvidas, seguida pela manifestação da população. 

• 3ª Audiência Pública: Diretrizes  

Objetivo: Submeter aos participantes as diretrizes e propostas do PDM e 

PlanMob. 

A pauta consistirá na apresentação pela consultora dos trabalhos realizados, 

incluindo cenário desejável, diretrizes, propostas e instrumentos para o PDM e 

PlanMob. 

• 4ª Audiência Pública: Plano de Ação 

Objetivo: Submeter aos participantes o Plano de Ação. 

A pauta consistirá na apresentação pela consultora das ações e os projetos 

prioritários para implementação dos planos, com a definição dos prazos, 

responsabilidades, estimativa de valores e indicadores de avaliação. 
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6 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E DOS EVENTOS 

O cronograma para elaboração do Plano de Mobilidade do município de 

Canoinhas encontra-se descrito a seguir. O prazo máximo desse plano é de trezentos e 

sessenta dias a contar da Ordem de Serviço, conforme previsto no Edital de Tomada de 

Preços nº 48/2019.
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Tabela 3: Cronograma das atividades e dos eventos 

 

ITEM ETAPAS ATIVIDADES TÉCNICAS
ATIVIDADES DE 

MOBILIZAÇÃO
PRODUTOS PARTICIPANTES DURAÇÃO INÍCIO TÉRMINO

ETAPA 1 (PD e PM) - Estruturação, 

Mobilização e Metodologia
58 dias Seg 22/04/19 Qua 19/06/19

Relatório 1 (P1) - Plano de Trabalho

Detalhamento e pactuação
URBTEC™ e Núcleo 

gestor
25 dias Ter 23/04/19 Sex 17/05/19

4.1.3.1
Relatório 1 (P1) - Plano de 

Trabalho
URBTEC™ 26 dias Sex 17/05/19 Sex 17/05/19

Aprovação  Relatório 01 

(P1) Núcleo Gestor

Comissão técnica e 

Núcleo Gestor
7 dias Sex 17/05/19 Qui 23/05/19

Revisão Relatório 1 (P1) 

pela consultora 
URBTEC™ 7 dias Qui 23/05/19 Qui 29/05/19

Relatório 2 (P2) - Relatório de 

Participação - Audiência 1 e 

Capacitações

Organização "Espaço 

Plano" - Sala de situação

URBTEC™ e Núcleo 

gestor
1 dia Seg 22/04/19 Seg 22/04/19

4.1.2.1

 Oficina de Capacitação da 

Comissão Técnica e do 

Nucleo Gestor 01

URBTEC™, Comissão 

Técnica e Núcleo 

Gestor

1 dia Qui 23/05/19 Qui 23/05/19

4.1.2.2 1ª Audiência Pública 

URBTEC,NG, CM, GA e 

representantes dos 

poderes executivo e 

legislativo; do 

Ministério Público; 

população e 

associações 

representativas dos 

vários segmentos da 

comunidade.

1 dia Ter 04/06/19 Ter 04/06/19

4.1.3.2

Relatório 2 (P2) - Relatório 

de Participação - Audiência 

01 e Capacitações

URBTEC™ 50 dias Seg 10/06/19 Seg 10/06/19

Aprovação Relatório 2 (P2) 

Núcleo Gestor

Comissão técnica e 

Núcleo Gestor
5 dias Seg 10/06/19 Sex 14/06/19

Revisão Relatório 02 (P2) 

pela Consultora
URBTEC™ 6 dias Sex 14/06/19 Qua 19/06/19
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ITEM ETAPAS ATIVIDADES TÉCNICAS
ATIVIDADES DE 

MOBILIZAÇÃO
PRODUTOS PARTICIPANTES DURAÇÃO INÍCIO TÉRMINO

ETAPA 2 (PM) - Diagnóstico e 

Pesquisas
110 dias Qua 05/06/19 Seg 23/09/19

Relatório 3 (P10 e P11) - Pesquisas e 

Diagnóstico - PM Versão Preliminar e 

Consolidado

Pesquisas e Levantamentos URBTEC™ 30 dias Qua 12/06/19 Qui 11/07/19

Compilação das Pesquisas 

e Levantamentos
URBTEC™ 15 dias Qui 11/07/19 Qui 25/07/19

Diagnóstico URBTEC™ 30 dias Qui 11/07/19 Sex 09/08/19

4.2.13.1

Relatório 03 (P10 e P11) 

Pesquisas e Diagnóstico - 

PM Versão Preliminar

URBTEC™ 110 dias Sex 09/08/19 Sex 09/08/19

Aprovação Relatório 3 (P10 

e P11) Núcleo Gestor

Comissão técnica e 

Núcleo Gestor
8 dias Sex 09/08/19 Sex 16/08/19

Revisão Relatório 3 (P10 e 

P11) Pela Consultora
URBTEC™ 7 dias Sex 16/08/19 Qui 22/08/19

Relatório 3 (P10 e P11) - PM 

Consolidado
URBTEC™ 143 dias Qua 11/09/19 Qua 11/09/19

Relatório 4 (P3) - Relatório de 

Participação (Oficinas Comunitárias)

4.2.12.1

 Oficina de Capacitação da 

Comissão Técnica e do 

Núcleo Gestor 2

URBTEC™, Comissão 

Técnica e Núcleo 

Gestor

1 dia Qua 05/06/19 Qua 05/06/19

4.2.12.2 Oficina Comunitária 1
URBTEC™, Comissão 

Técnica e Núcleo 

Gestor, GA, População
1 dia Qua 17/07/19 Qua 17/07/19

4.2.12.3 Oficina Técnica 1
URBTEC™, Comissão 

Técnica e Núcleo 

Gestor, GA

1 dia Qui 18/07/19 Qui 18/07/19
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4.2.12.4 2ª Audiência Pública

URBTEC,NG, CM, GA e 

representantes dos 

poderes executivo e 

legislativo; do 

Ministério Público; 

população e 

associações 

representativas dos 

vários segmentos da 

comunidade.

1 dia Qui 05/09/19 Qui 05/09/19

4.2.13.2

Relatório 4 (P3) - Relatório 

de Participação (Oficinas 

Comunitárias)

URBTEC™ 116 dias Qui 15/08/19 Qui 15/08/19

Aprovação Relatório 4 (P3) 

Núcleo Gestor

Comissão técnica e 

Núcleo Gestor
7 dias Qua 11/09/19 Ter 17/09/19

Revisão dos Relatórios 3 

(P10 e P11) e 4 (P3) pela 

Consultora

URBTEC™ 7 dias Ter 17/09/19 Seg 23/09/19

ITEM ETAPAS ATIVIDADES TÉCNICAS
ATIVIDADES DE 

MOBILIZAÇÃO
PRODUTOS PARTICIPANTES DURAÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Etapa 3 (PM) - Prognóstico - Cenários 

e Diretrizes
88 dias Ter 24/09/19 Sex 20/12/19

Relatório 5 (P12) - Cenários e 

Diretrizes - Versão Preliminar e 

Consolidado

Cenários, Conceitos de 

Mobilidade, Propostas e 

Indicadores

URBTEC™ 39 dias Ter 24/09/19 Sex 01/11/19

4.3.8.1

Relatório 5 (P12) Cenários e 

Diretrizes Versão 

Preliminar

URBTEC™ 194 dias Sex 01/11/19 Sex 01/11/19

Aprovação Relatório 5 (P12) 

Núcleo Gestor
URBTEC™ 7 dias Sex 01/11/19 Sex 07/11/19

Revisão do Relatório 5 

(P12) pela Consultora

Comissão técnica e 

Núcleo Gestor
8 dias Sex 07/11/19 Qui 14/11/19

Relatório 5 (P12) Cenários e 

Diretrizes Consolidado
URBTEC™ 229 dias Sex 06/12/19 Sex 06/12/19
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Relatório 6 (P5) - Relatório de 

Participação (coincide com P5 PD)

4.3.7.1

Oficina de Capacitação da 

Comissão Técnica e 

Núcleo Gestor 03

URBTEC™, Comissão 

Técnica e Núcleo 

Gestor
1 dia Ter 24/09/19 Ter 24/09/19

4.3.7.3 Oficina Técnica 2
URBTEC™, Comissão 

Técnica e Núcleo 

Gestor, GA
1 dia Qua 09/10/19 Qua 09/10/19

4.3.7.2 Oficina Comunitária 2
URBTEC™, Comissão 

Técnica e Núcleo 

Gestor, GA, População
1 dia Qui 10/10/19 Qui 10/10/19

4.3.7.4 3ª Audiência Pública 

URBTEC,NG, CM, GA e 

representantes dos 

poderes executivo e 

legislativo; do 

Ministério Público; 

1 dia Qui 28/11/19 Qui 28/11/19

4.3.8.2

Relatório 6 (P5) - Relatório 

de Participação (coincide 

com P5 PD)

URBTEC™ 229 dias Sex 06/12/19 Sex 06/12/19

Aprovação Relatório 6 (P5) 

Núcleo Gestor

Comissão técnica e 

Núcleo Gestor
8 dias Sex 06/12/19 Sex 13/12/19

Revisão Relatórios 4 (P3), 5 

(P12) e 6 (P5) pela 

Consultora

URBTEC™ 8 dias Sex 13/12/19 Sex 20/12/19

RECESSO 23 dias Sab 21/12/19 Dom 12/01/2020
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ITEM ETAPAS ATIVIDADES TÉCNICAS
ATIVIDADES DE 

MOBILIZAÇÃO
PRODUTOS PARTICIPANTES DURAÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Etapa 4 (PM) - Minutas de Lei 46 dias Seg 13/01/20 Qui 27/02/20

Relatório 7 (P13) - Propostas e 

Legislação - Anteprojeto

4.4.1.1

Oficina de Capacitação da 

Comissão Técnica e 

Núcleo Gestor 4

URBTEC™, Comissão 

Técnica e Núcleo 

Gestor

1 dia Sex 17/01/19 Sex 17/01/19

Minutas de Lei da 

Mobilidade
URBTEC™ 32 dias Seg 13/01/20 Qui 13/02/20

4.4.2.1

Relatório 7 (P13) - 

Propostas e Legislação - 

Anteprojeto

URBTEC™ 298 dias Qui 13/02/20 Qui 13/02/20

Aprovação Relatório 7 (P13) 

Núcleo Gestor

Comissão técnica e 

Núcleo Gestor
7 dias Qui 13/02/20 Qua 19/02/20

Revisão do Relatório 7 

(P13) pela Consultora
URBTEC™ 9 dias Qua 19/02/20 Qui 27/02/20
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Fonte: URBTECTM (2018)

ITEM ETAPAS ATIVIDADES TÉCNICAS
ATIVIDADES DE 

MOBILIZAÇÃO
PRODUTOS PARTICIPANTES DURAÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Etapa 5 (PM) - Plano de Ação 48 dias Sex 28/02/20 Qui 16/04/20

Relatório 8 (P14) - Resumo Executivo 

e Plano de Ação - Versão Parcial e 

Final

Plano de Ação URBTEC™ 15 dias Sex 28/02/20 Sex 13/03/20

4.5.2.1

Relatório 8 (P14) - Resumo 

Executivo e Plano de Ação - 

Versão Parcial

URBTEC™ 327 dias Sex 13/03/20 Sex 13/03/20

Aprovação Relatório 8 (P14) 

Núcleo Gestor

Comissão técnica e 

Núcleo Gestor
7 dias Sex 13/03/20 Qui 19/03/20

Revisão Relatório 8 (P14) 

pela Consultora
URBTEC™ 7 dias Qui 19/03/20 Qua 25/03/20

Relatório 8 (P14) - Resumo 

Executivo e Plano de Ação - 

Versão Final

URBTEC™ 361 dias Qui 16/04/20 Qui 16/04/20

Relatório 9 (P9) - Relatório de 

Participação Final (coincide com P9 

PD)

4.5.1.1

Oficina de Capacitação da 

Comissão Técnica e 

Núcleo Gestor 5

URBTEC™, Comissão 

Técnica e Núcleo 

Gestor

1 dia Sex 06/03/20 Sex 06/03/20

4.5.1.2 4ª Audiência Pública

URBTEC,NG, CM, GA e 

representantes dos 

poderes executivo e 

legislativo; do 

Ministério Público; 

população e 

associações 

representativas dos 

vários segmentos da 

comunidade.

1 dia Qua 08/04/20 Qua 08/04/20

4.5.2.2
Relatório 9 (P9) - Relatório 

de Participação Final
URBTEC™ 361 dias Qui 16/04/20 Qui 16/04/20



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 74 
                                                           

7 FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES E DOS EVENTOS 

A seguir, é apresentado o fluxograma para elaboração do Plano de Mobilidade 

de Canoinhas, no qual são representados de forma visual as relações entre as fases 

(destacadas em vermelho), eventos (destacadas em roxo), atividades (destacadas em 

laranja) e produtos (destacados em verde) gerados ao final de cada processo. 
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Figura 13: Fluxograma dos eventos e atividades do Plano de Mobilidade de Canoinhas 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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8 ENTREGA DOS PRODUTOS 

A consultoria sugere que todos os documentos relativos aos produtos emitidos 

em caráter preliminar sejam entregues em via digital em formato A4. Assim, somente 

os dados que necessitam de maior detalhamento, como os mapas, serão anexados em 

formato A3 ou outros formatos adequados para a boa representação. Sugere-se ainda 

que a versão final de todos os relatórios técnicos em formato impresso sejam entregues 

apenas ao final de todas as etapas.  

Os relatórios produzidos pela empresa consultora serão disponibilizados no site 

da Prefeitura Municipal para consulta e sugestões durante o processo de elaboração do 

plano. Será divulgado um e-mail do plano para onde poderão ser encaminhadas 

contribuições da população em geral. 

Os documentos digitais deverão ser entregues nos seguintes formatos: 

• 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 serão produzidos em 

meio digital ou obtidos em scanner de alta resolução, para uma melhor 

qualidade de impressão. 

• O material cartográfico (mapas) será produzido em QGIS ou similar, com todos 

os níveis de informação (shapefiles) 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 de dados será entregue em Microsoft@ 

Access ou Excel for Windows 2000 ou superior. 
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9 AÇÕES DE DIVULGAÇÃO 

 MÍDIA ESPONTÂNEA 

A estratégia de mídia espontânea baseia-se na relevância para o município, do 

processo de revisão do Plano Diretor Municipal e da elaboração do Plano de Mobilidade 

de Canoinhas, que deverão contar com a atenção da imprensa local. 

Dessa forma, as Oficinas de Leitura Comunitária e as Audiências Públicas 

podem ser divulgadas pelos veículos de comunicação locais em sua agenda normal de 

atividades. 

Partindo dessa premissa, pretende-se manter uma parceria próxima com a 

Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal, aproveitando o grande conhecimento 

dos canais da imprensa local e seus respectivos interlocutores para otimizar os 

resultados, garantindo uma boa resposta desses canais na divulgação dos eventos em 

forma noticiosa. 

A URBTECTM desenvolverá press-releases (chamados de imprensa) que serão 

encaminhados à Assessoria de Imprensa da Prefeitura para que esta divulgue em seu 

mailing de contatos na mídia local com antecedência de dois dias à realização de cada 

evento. 

 

 MÍDIA PATROCINADA (PROPAGANDA) 

Para complementar as ações de mídia espontânea e reforçar a publicidade dos 

eventos públicos relativos à revisão do Plano Diretor Municipal e elaboração do Plano 

de Mobilidade de Canoinhas, serão selecionados os principais veículos de comunicação 

de massa do município para a contratação de anúncios que irão divulgar as datas de 

realização das Oficinas de Leitura Comunitária e das Audiências Públicas a serem 

realizadas. 
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A definição dos principais veículos de comunicação de massa do município foi 

feita com base em informações da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal, que 

apontou, em forma de sugestão a pedido da equipe da URBTECTM, quais os veículos mais 

adequados, pelo critério de audiência e adequação ao tema. 

Foram selecionadas duas estações de rádio (98FM e Rádio Clube), dois jornais 

impressos (Diário do Planalto e Correio do Norte) e os portais de internet dos dois jornais 

impressos. 

As inserções nas rádios 98FM e Rádio Clube (3 chamadas de 30 segundos/dia) 

serão veiculadas com dois dias de antecedência e no próprio dia de cada evento público. 

Os anúncios nas versões impressas dos jornais Diário do Planalto e Correio do 

Norte serão desenvolvidos no formato 9,6cm x 10cm, e serão veiculados nas vésperas 

de cada evento público. 

As inserções nas versões eletrônicas dos jornais Diário do Planalto e Correio do 

Norte serão mantidas por três dias, até a véspera das datas de realização de cada 

evento. 

 

 CARTAZES 

Além da utilização dos veículos de comunicação de massa, também integra a 

estratégia de comunicação a distribuição de flyers, cartilhas informativas e colagem de 

cartazes em locais estratégicos da cidade. Os cartazes serão impressos no formato A3, 

contendo informações sobre a importância do engajamento dos cidadãos às Oficinas de 

Leitura Comunitária e das Audiências Públicas referentes à revisão do Plano Diretor 

Municipal e elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas. 

A produção e distribuição dos cartazes será realizada através das estruturas do 

governo municipal, de forma a distribuir o material elaborado pela URBTECTM. 
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 CARTILHAS INFORMATIVAS 

As cartilhas desenvolvidas pela equipe URBTECTM serão produzidas pela 

prefeitura, sendo impressas em oito páginas coloridas, formato A5, com informações 

sobre a revisão do Plano Diretor Municipal e elaboração do Plano de Mobilidade de 

Canoinhas. Entre as informações disponibilizadas à população, a cartilha explanará 

sobre temas como: as razões de planejar a cidade; definição dos planos Diretor e de 

Mobilidade e seus embasamentos legais; os métodos para desenvolver as bases do 

planejamento urbano; conceitos básicos de cidades sustentáveis, integradoras e 

inteligentes; conceitos de mobilidade urbana; as etapas dos processos de 

desenvolvimento dos planos; definições dos processos participativos, entre outros 

assuntos. 

Serão impressas as cartilhas, que serão distribuídas aos participantes das 

Oficinas de Leitura Comunitária e das Audiências Públicas a serem realizadas no 

município. A produção e distribuição do material elaborado pela URBTECTM ficará sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Canoinhas. 

 

 FLYERS 

 Os flyers (folhetos) compõe a estratégia de complementar a comunicação com 

informações rápidas e acessíveis sobre a revisão do Plano Diretor Municipal e 

elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas. Além dos conceitos básicos de ambos 

os planos, os flyers vão explicar sobre a importância do planejamento urbano e terão a 

função de engajamento da população aos processos participativos. Deverão ser 

impressas no formato A5 em cores. A produção e distribuição do material elaborado 

pela URBTECTM ficará sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Canoinhas. 
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10 ANEXO 01 

 3 DIAS 
EVENTO 

2 DIAS 
EVENTO 

VÉSPERA 
EVENTO 

DATA 
EVENTO 

1º Audiência Pública     

     

Oficinas de Leitura 
Comunitária 

    

 
   

 

2ª Audiência Pública     

 
   

 

Oficinas de Leitura 
Comunitária 

    

 
   

 

3ª Audiência Pública     

 
   

 

4ª Audiência Pública     

 

MÍDIAS 

RÁDIO   

ASS. IMPRENSA   

JORNAL   

 

  3 DIAS 2 DIAS VÉSPERA EVENTO 

JORNAL 1 - DIÁRIO DO PLANALTO 
(2col.x10cm)     x   

PORTAL JORNAL 1 x x x   

JORNAL 2 – CORREIO DO NORTE 
(2col.x10cm)     x   

PORTAL JORNAL 2 x x x   

RÁDIO 1 – 98FM (3 INS. 30'/DIA)   x   x 

RÁDIO 2 – RÁDIO CLUBE (3 INS. 30'/DIA)   x   x 

PRESS RELEASE     x   
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Figura 14: Cartaz de convocação para Revisão do Plano Diretor e Elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas 
 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 15: Cartilha informativa para Revisão do Plano Diretor e Elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas 
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Fonte: URBTECTM (2019) 



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 84 
                                                           

Figura 16: Flyer informativo para Revisão do Plano Diretor e Elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 17: Anúncio de convocação para eventos públicos – impresso 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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11 ANEXO 02 

A seguir, é apresentado o regulamento proposto para realização das audiências 

públicas da revisão do Plano Diretor Municipal e elaboração do Plano de Mobilidade 

Urbana de Canoinhas. 

 

REGULAMENTO DA XXª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE 

DE CANOINHAS 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1°. As Audiências Públicas são abertas a todos os interessados, que poderão, 
mediante inscrição na forma prevista neste regulamento, apresentar sugestões e 
participar, conforme disciplinado neste regulamento. 
Art. 2°. As Audiências Públicas serão realizadas por meio de exposições orais, na 
sequência e forma definida neste regulamento e registradas em ata. 
Art. 3°. As Audiências Públicas acontecerão, preferencialmente, no período noturno. 
Art. 4°. Os editais de convocação para as Audiências Públicas, deverão ser publicados, 
no mínimo, no Diário Oficial do município De Canoinhas, com 15 dias de antecedência da 
sua realização. 
 

DA REALIZAÇÃO E CARÁTER DA XXª AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

Art. 5°. A realização da xxª Audiência Pública, em cumprimento à exigência da Lei Federal 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), da Lei Federal nº 12.587, de 3 de 
janeiro de 2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana) e da Lei Complementar 
Municipal nº 061, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Diretor do 
Município de Canoinhas, tem como objetivo geral apresentar a xxº Fase do processo de 
revisão do Plano Diretor e elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas 
Art. 6º. A xxª Audiência Pública será realizada no dia XX/XX/2019, às 18h30, no XX – 
Canoinhas. 
Art. 7º. A xxª Audiência Pública da revisão do Plano Diretor Municipal e elaboração do 
Plano de Mobilidade de Canoinhas será presidida pela XX. 
Art. 8°. A xxª Audiência Pública iniciará às 18h30, terá a duração aproximada de 
2h25min (duas horas e vinte e cinco minutos) e será secretariada pela Secretaria 
Municipal de Planejamento. 
Art. 9º. Os participantes da Audiência registrarão, obrigatoriamente, seu nome em lista 
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de presença, que ficará disponível durante toda a sessão em local acessível. 
 

DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

Art. 10º. A xxª Audiência Pública da revisão do PDM e elaboração do PlanMob tem como 
objetivos específicos submeter à apreciação dos participantes: 
 

I. XXX 

II. XXX 

 
DO CRONOGRAMA DA xxª AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
Art. 12º. A xxª Audiência Pública para revisão do Plano Diretor Municipal e elaboração 
do Plano de Mobilidade de Canoinhas terá o seguinte cronograma: 
 

 
18:30 – 19:30 

Inscrição de participação 
Coffee break 

19:00 – 19:05 Abertura 

19:05 – 19:15 Leitura do regulamento 

19:15 – 20:00 Apresentação URBTEC 

20:00 – 20:30 Debate 

20:30 – 20:45 Encerramento 

 
 

DA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS E PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA 
 

Art. 13°. O Presidente fará a abertura e passará a palavra para a Secretaria Municipal 
de Planejamento que apresentará os procedimentos pertinentes ao andamento da 
Audiência. Em seguida, a palavra será dada a Consultora, que iniciará a apresentação. 
Art. 14º. Ao término da apresentação, o Presidente passará a palavra para a Secretaria 
Municipal de Planejamento que iniciará a fase do debate, procedendo a identificação e 
a constatação da presença de cada solicitante. Só então efetuará a leitura da respectiva 
pergunta, indicando a quem a mesma se destina. 
Parágrafo único. Após a leitura da pergunta, o participante terá até 2 minutos para 
complementar a sua dúvida ou sugestão antes de ser respondido. 
Art. 15º. As perguntas, considerações e dúvidas deverão ser feitas por escrito, com 
clareza e objetividade, por meio de formulário próprio, disponível durante a Audiência, 
onde os participantes registrarão o nome e o seu endereço eletrônico. 
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Art. 16º. O tempo definido para a leitura de perguntas e as respectivas respostas, 
quando solicitadas, será de 30 (trinta) minutos, cabendo ao Presidente, caso necessário, 
prorrogá-lo por mais 15 (quinze) minutos. 
Parágrafo único. Caso o tempo previsto para o debate não seja suficiente para que todas 
os questionamentos sejam respondidos, os mesmos devem ser enviados para o e-mail 
xxxxxxxx 
Art. 17º. Após o debate, o Presidente fará as considerações finais e dará por encerrada 
a xxª Audiência Pública para revisão do Plano Diretor Municipal e elaboração do Plano 
de Mobilidade de Canoinhas. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 18º. A Consultora disporá de até 5 (cinco) dias úteis para lavrar a ata da respectiva 
Audiência Pública e encaminhá-la ao núcleo gestor, permanecendo uma cópia da mesma 
à disposição dos interessados, por meio de sítio eletrônico. 
 

Canoinhas, xx de xx de 2019. 
 
 

Atenciosamente, 

Rafael Rottili Roeder 

Secretário Municipal de Planejamento 
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