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APRESENTAÇÃO  

O Plano de Ações e investimentos indica as ações e projetos prioritários para 

implementação do Plano Municipal de Mobilidade.  Esse documento analisa as propostas, que 

são hierarquizadas em curto, médio e longo prazo, com estimativas de custos, indicação dos 

responsáveis, e ou possíveis fontes de recursos, além dos indicadores de monitoramento e 

avaliação, para análise da efetividade das propostas e possíveis adaptações durante o período 

de 10 anos, prazo máximo previsto para implantação das ações. Este documento apresenta 

ainda o Sistema de Planejamento e Gestão e Sistema de indicadores de monitoramento do 

Plano Municipal de Mobilidade para Canoinhas, sistema relevante para a efetivação das 

propostas consolidadas durante o Plano. 

 

Canoinhas, abril de 2020. 
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1 PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS  

No Plano de Ações e Investimentos (PAI) são indicadas as ações e projetos prioritários em 

compatibilidade com a capacidade de investimento e endividamento do município e outras 

fontes de recursos. No PAI constam os indicadores de monitoramento e avaliação das ações 

e propostas para o Plano de Mobilidade de Canoinhas. Sua concepção é para um prazo de 10 

anos, a partir do ano de aprovação do PlanMob pela câmara municipal de vereadores.   

O Plano de Ações e Investimentos deve ser considerado na elaboração do Plano Plurianual 

(PPA) e nas leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento anual (LOA). Os prazos 

definidos para cada uma das ações dependem da captação de recursos do município e da 

prioridade com relação as demandas apontadas no diagnóstico. Sendo assim, é imprescindível 

a atualização constante do PAI pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 

Orçamento com apoio do Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN). 

  As ações foram agrupadas em tabelas, de acordo com a temática de cada eixo 

trabalhado desde o Relatório de Diretrizes e Propostas, são eles: Sistema para Pedestres, 

Sistema Cicloviário, Transporte Público e Sistema Viário. Os prazos foram classificados em 

curto, médio e longo, sendo curto até 2 anos, médio até 6 anos, e longo até 10 anos. 

O detalhamento das diretrizes por temática se deu por meio da especificação de ações 

estratégicas, que considera:    

• Ações estratégicas: Ações que têm por objetivo final o cumprimento das 

diretrizes especificadas;  

• Prazos: Os prazos para execução de referida ação, sendo classificados em: (i) 

curto prazo – até 2 anos; (ii) médio prazo – de 3 a 6 anos; (iii) longo prazo – 

até 10 anos. Há ainda ações que devem ser iniciadas em determinado prazo, 

mas mantidas ao longo do tempo para o atingimento da diretriz proposta, 

sendo seu prazo categorizado como “permanente”.  

• Custos estimados: Estimativa dos investimentos necessários para execução 

de determinada ação, que devem ser indicados em valores correntes, quando 
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necessário;1  

• Grau de prioridade:  Refere-se à pertinência de determinada ação – se 

comparada as demais - para o atingimento da diretriz especificada, sendo 

classificado em: baixa, média e alta. A classificação tem por objetivo orientar 

os esforços da administração municipal no cumprimento das diretrizes do 

PlanMob. 

• Agentes Responsáveis: O estabelecimento de agentes responsáveis a partir 

da estrutura administrativa responsável pela execução e implementação de 

determinada ação.  

• Indicadores de Monitoramento: relacionam-se ao acompanhamento 

contínuo da implementação das ações do Plano de Mobilidade pelos gestores 

municipais. Estes indicadores devem ser atualizados periodicamente e prover 

informações concisas, que possibilitem a tomada de decisão no horizonte 

temporal de implementação do Plano. Ou seja, devem ser atualizados e 

apresentados de maneira a facilitar a apropriação pelos gestores acerca da 

informação produzida, tornando viáveis possíveis correções das ações ao 

longo de sua execução (replanejamento). 

• Indicadores de Avaliação:  têm por objetivo fornecer informações mais 

aprofundadas acerca do processo de implementação e dos resultados obtidos 

por meio de determinada ação. A atualização dos indicadores de avaliação 

deve observar a etapa do ciclo em que a implementação da ação se encontra. 

Estes indicadores devem prover subsídio aos gestores para avaliar os 

resultados e impactos de determinada ação e para desenvolver soluções para 

o seu aperfeiçoamento, se necessário. 

A estimativa para os valores das ações constantes no Plano de Ação e Investimentos 

tem referência em ações de municípios com mesmo porte demográfico e econômico, 

considerando ações especificadas tanto em Planos de Ação como licitações e tomadas de 

 

 

 

1 Há ações que não demandam, necessariamente, investimentos do poder público, como por exemplo 

ações relacionadas aos aspectos institucionais.  
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preço.  Para atualização monetária dos valores para o período atual, utilizou-se a ferramenta 

Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil a partir do índice INPC – IBGE. 

 Cabe ressaltar que a fonte de recursos para as ações não deve se limitar ao orçamento 

municipal, sendo recomendado aos gestores a busca de recursos junto à esfera estadual e 

federal e junto à iniciativa privada, a partir do engajamento em parcerias, programas e 

projetos.  
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 Sistema Para Pedestres 

 

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: PEDESTRES 

DIRETRIZ: Reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres, valorizando o caminhar como um modo de transporte para a realização de viagens curtas. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Comparativo mensal de número de acidentes com pedestres, 

pesquisa de satisfação dos pedestres. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Instalar mobiliário urbano Percentual de mobiliário instalado MÉDIA MÉDIO 185.000,00 
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP) 

Desenvolver estudos para 
implementação de mecanismos para 
facilitar a travessia de pedestres em 
trechos críticos da BR 280 e SC 120 

Relatório de estudos para 
implementação de mecanismos para 

facilitar a travessia de pedestres 
ALTA CURTO  2.680.000,00   Secretaria Municipal de Planejamento (SMP); Detracan e DNIT 

Fiscalizar a execução de novas calçadas e 
calçamentos existentes, afim de garantir 
acessibilidade e o atendimento dos 
parâmetros estabelecidos pelo código de 
obras e legislação específica  

Percentual de novas calçadas 
Número de autuações devido à 

execução inadequada dos passeios 
ALTA CURTO E PERMANENTE Não se aplica Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) 

Realizar o melhoramento de calçadas 
das vias centrais Relatório de acompanhamento do 

processo: avaliação dos projetos de 
revitalização de calçamento e da 

execução das obras 
 

% de calçadas revitalizadas  

ALTA CURTO 2.000.000,00 
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP) 

Realizar melhorias nas travessias e 
calçadas com avaliação ruim ou péssima 

ALTA CURTO 4.600.00,00 
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP) 
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EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: PEDESTRES 

DIRETRIZ: Reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres, valorizando o caminhar como um modo de transporte para a realização de viagens curtas. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Comparativo mensal de número de acidentes com pedestres, 

pesquisa de satisfação dos pedestres. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Melhorar e adequar calçadas do centro 
histórico de Marcílio Dias  

Relatório de acompanhamento do 
processo: avaliação dos projetos de 

revitalização de calçamento e da 
execução das obras 

 
% de calçadas revitalizadas  

MÉDIA  MÉDIO 215.000,00 
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP) 

Melhorar e adequar as calçadas das vias 
do Eixo 1 

MÉDIA LONGO   9.000,00   
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP) 

Melhorar e adequar as calçadas das vias 
do Eixo 2 

ALTA CURTO  920.000,00    
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP) 

Melhorar e adequar as calçadas das vias 
do Eixo 3 

ALTA CURTO  795.000,00    
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP) 

Melhorar e adequar as calçadas das vias 
do Eixo 4 

MÉDIA  MÉDIO 980.000,00    
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP) 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 13 
 

 Sistema Cicloviário 

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: SISTEMA CICLOVIÁRIO 

DIRETRIZ: Reestruturar e ligar a rede cicloviária existente. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
levantamento do número de usuários do sistema cicloviário 

anual 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Promover a extensão de 
aproximadamente 84 km da rede 
cicloviária urbana 

Quilometragem implantada 
anualmente   

Aferição da qualidade da rede 
implantada 

% de ciclovias e ciclofaixas concluídas 

ALTA MÉDIO 27.000.000,00 
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP). 

      

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: SISTEMA CICLOVIÁRIO 

DIRETRIZ: Oferecer suporte ao deslocamento seguro dos ciclistas. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Levantamento anual do número de acidentes de trânsito 
envolvendo ciclistas, levantamento anual do número de 

visitantes das rotas cicloturísticas 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Instalar sinalização viária adequada aos 
ciclistas % de vias com sinalização viária 

adequada aos ciclistas 
% de equipamentos públicos com 

paraciclos 
Número de paraciclos instalados 

anualmente  

ALTA CURTO 2.150.000,00  
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP); DETRACAN 

Instalar paraciclos nos equipamentos 
públicos da cidade e ao longo da rede 
cicloviária 

ALTA CURTO 35.000,00 
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP) 
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EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: SISTEMA CICLOVIÁRIO 

DIRETRIZ: Oferecer suporte ao deslocamento seguro dos ciclistas. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Levantamento anual do número de acidentes de trânsito 
envolvendo ciclistas, levantamento anual do número de 

visitantes das rotas cicloturísticas 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Implantar as rotas Cicloturísticas das 
Capelas e do Salto d' Água Verde 

Quilometragem implantada 
anualmente   

Aferição da qualidade da rede 
implantada  

MÉDIA LONGO 22.000,00 
Secretaria Municipal de Obras (SMO); Secretaria Municipal de 

Planejamento (SMP); Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Turismo (SMDEICT) e DETRACAN 

 

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: SISTEMA CICLOVIÁRIO 

DIRETRIZ: Priorizar os modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e valorizar, incentivar e reconhecer a bicicleta como meio de transporte, integrando-a aos modos de transporte coletivo. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Incremento de usuários na utilização de transporte ativo, 

controle anual. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Promover campanhas de incentivo ao 
uso de bicicletas  

Número de campanhas realizadas 
anualmente 

MÉDIA PERMANENTE Não se aplica Secretaria de educação (SME) e DETRACAN 
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 Transporte Público 

 

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: TRANSPORTE PÚBLICO 

DIRETRIZ: Regulamentar serviço de transporte intermunicipal. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Relatório anual de abrangência dos serviços de transporte 
intermunicipal. Pesquisa qualitativa de avaliação de satisfação 

do usuário 
Total de passageiros transportados por sistema intermunicipal 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar licitação de concorrência de 
prestação de serviço de transporte 
intermunicipal   

Relatório de andamento do processo 
de licitação de concorrência de 

prestação de serviço de transporte 
intermunicipal 

ALTA CURTO 50.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); Secretaria de Administração 

Finanças e Orçamento (SMAFO); DETRACAN; Conselho Municipal de 
Trânsito de Canoinhas 

      

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: TRANSPORTE PÚBLICO 

DIRETRIZ: Disponibilizar informações aos usuários. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório anual com a avalição do IPK (índice de passageiro 

por quilômetro) e resultado de pesquisa quantitativa e 
qualitativa de avaliação de satisfação do usuário 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Criar sistema de informações ao 
usuário, através de aplicativo ou site 

Relatório com número de acessos 
por período aos sistemas de 

informação ao usuário 
MÉDIA CURTO 50.000,00 

Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Concessionária de 
Operação do Transporte Coletivo 

Instalar sistemas de GPS nos veículos da 
frota para alertar possíveis atrasos ou 
alterações imprevistas nos itinerários 
aos usuários  

Taxa de cumprimento de viagens 
planejadas, bem como de alterações 

de itinerários; 
% das viagens diárias concluídas sem 

atrasos ou alterações 

MÉDIA CURTO 100.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Concessionária de 

Operação do Transporte Coletivo 
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EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: TRANSPORTE PÚBLICO 

DIRETRIZ: Padronizar os pontos de ônibus. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório de pesquisa qualitativa de satisfação do usuário com 

o sistema, equipamentos e mobiliários 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Padronizar o mobiliário urbano dos 
pontos de ônibus, além da implantar 
cobertura e informações sobre as linhas 

Número de mobiliários urbanos 
padronizados e atualizados por ano, 
com prazo máximo de 5 anos para 

atualização de todos os 
equipamentos 

MÉDIA MÉDIO 150.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Concessionária de 

Operação do Transporte Coletivo 

      

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: TRANSPORTE PÚBLICO 

DIRETRIZ: Observar a Lei de Licitações (nº 8666/93) e a Lei de Serviços Públicos (nº 13460/2017). 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Regularização de sistema de transporte coletivo urbano 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar estudo técnico para realização 
de Plano de Outorga e verificar 
viabilidade de eventual licitação para 
nova concessão de transporte público 

Relatório de andamento do processo 
de licitação de concorrência de 

prestação de serviço de transporte 
público municipal 

ALTA MÉDIO 150.000,00 Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN 

            

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: TRANSPORTE PÚBLICO 

DIRETRIZ: Melhorar gerenciamento e armazenamento de dados relacionados à mobilidade urbana.  

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatórios de avaliações de operacionais, qualitativos e 

quantitativos dos sistemas de mobilidade urbana. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Criar sistema único de dados  Relatório de dados por período MÉDIA CURTO 50.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Concessionária de 

Operação do Transporte Coletivo 
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EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: TRANSPORTE PÚBLICO 

DIRETRIZ: Estimular o uso do transporte público. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Relatórios operacionais do sistema de transporte coletivo 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Fiscalizar o serviço prestado do 
transporte público 

Análises qualitativas e quantitativas 
do sistema prestado do transporte 

público e verificação de atendimento 
a parâmetros de qualidade e 

operação do sistema 

MÉDIA CURTO Não se aplica 
Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Concessionária de 

Operação do Transporte Coletivo 

Implantar o terminal de pequeno porte 
junto à praça Lauro Muller 

Relatório de andamento de 
cronograma de implantação de 

terminal, com acompanhamentos 
das fases de implantação (projeto, 

licitações e obra) 

MÉDIA MÉDIO 1.000.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Concessionária de 

Operação do Transporte Coletivo 

      

      

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: TRANSPORTE PÚBLICO 

DIRETRIZ: Promover melhorias na infraestrutura e serviço de transporte público. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  Relatórios operacionais do sistema de transporte coletivo 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Simplificar os itinerários, afim de 
diminuir o tempo de espera 

 
Frequência média dos veículos de 

transporte coletivo por corredor de 
transporte 

ALTA MÉDIO 150.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); Secretaria de Administração 

Finanças e Orçamento (SMAFO); DETRACAN 
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EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: TRANSPORTE PÚBLICO 

DIRETRIZ: Tornar a frota acessível a pessoas com necessidades especiais. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Número total de veículos com acessibilidade a pessoas com 

necessidades especiais 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Adaptar toda a frota com infraestrutura 
para pessoas com mobilidade reduzida 

% de veículos de transporte público 
adaptados para pessoas com 

mobilidade reduzida 
% de veículos de transporte público 
adquiridos, adaptados para pessoas 

com mobilidade reduzida 
anualmente 

ALTA MÉDIO Sem custo estimado 
Secretaria de Planejamento (SMP); Secretaria de Administração 

Finanças e Orçamento (SMAFO); DETRACAN 

      

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: TRANSPORTE PÚBLICO 

DIRETRIZ: Monitorar oferta e demanda das linhas. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Índice de usuários que utilizam o modo de pagamento através 

de cartão transporte ou dispositivo modernizado de 
pagamento (aplicativos ou por aproximação) 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Implantar bilhetagem eletrônica 

Relatório com número de veículos 
com dispositivo de bilhetagem 

eletrônica e postos de venda de 
cartão transporte 

ALTA MÉDIO Sem custo estimado 
Secretaria de Planejamento (SMP); Secretaria de Administração 

Finanças e Orçamento (SMAFO); DETRACAN 
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EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 

DIRETRIZ: Retomar serviço de balsa. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Levantamento anual dos serviços prestados, incluindo 
número de usuários, número de travessias, custo da 

passagem e condições de operação das balsas 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Reavaliar condições do contrato em 
vigência com empresa operadora da 
travessia entre Paula Pereira e São 
Mateus do Sul 

 Elaboração do relatório da 
reavaliação das condições do 

contrato vigente com a operadora da 
travessia entre Paula Pereira e São 

Mateus do Sul 

MÉDIA MÉDIO Não se aplica DETRACAN 

 

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 

DIRETRIZ: Revitalização da rodoviária municipal. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório de pesquisa qualitativa de satisfação do usuário 

com a infraestrutura da Rodoviária Municipal 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar e executar projeto de reforma 
da rodoviária municipal 

Avanço da obra e correspondência 
com o projeto de reforma 

% da obra concluída 
BAIXA LONGO 4.200/m2  DETRACAN 
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 Sistema Viário 

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: SISTEMA VIÁRIO 

DIRETRIZ: Proporcionar melhoria na fluidez, nível de serviço adequado e diminuir os conflitos viários, e diminuir tempo de deslocamento dos usuários do sistema viário do município de Canoinhas. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Relatório operacional dos deslocamentos viários no município, 
demonstrando a diminuição dos tempos de viagem total, máximo 
e médio dos veículos, congestionamento, aumento na velocidade 
média de deslocamento e diminuição do número de acidentes de 

trânsito. 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Reorganizar o sistema viário através 
da implantação de intervenções 
viárias operacionais e estruturais 

Número de intervenções 
implantadas anualmente. 

% de intervenções operacionais 
implantadas anualmente. 

% de intervenções estruturais 
implantadas anualmente. 

ALTA 
CURTO, MÉDIO E 

LONGO 
50.000,00 ao ano 

Secretaria de Planejamento (SMP); 
Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN); 

Implantação do binário entre as 
ruas Eugênio de Souza e a Getúlio 
Vargas 

% de implementação do binário. ALTA MÉDIO 200.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); 

Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN); 
Secretaria Municipal de Obras (SMO). 

Retirar a rotatória, implantar 
intersecção não semaforizada e 
atualizar de seu desenho 
geométrico do cruzamento entre a 
rua Eugênio de Souza com as ruas 3 
de Maio e Roberto Elke. 

% de obras concluídas. ALTA MÉDIO 100.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); 
Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN); 
Secretaria Municipal de Obras (SMO). 

Implantar rotatória na interseção 
entre a Rua Roberto Elke e a Rua 
Rui Barbosa  

Relatório e cronograma de 
acompanhamento de atualização 

de dispositivo de sinalização viária. 
ALTA MÉDIO 60.000,00 

Secretaria de Planejamento (SMP); 
Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN); 
Secretaria Municipal de Obras (SMO). 

Implantar Binário entre as ruas 
Alfredo Maier e Frederico Kollher 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento de atualização 

de dispositivo de sinalização viária. 
MÉDIA MÉDIO 250.000,00 

Secretaria de Planejamento (SMP); 
Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN); 
Secretaria Municipal de Obras (SMO). 

Implantar semáforo na interseção 
entre a Rua Vidal Ramos e a Rua 
Eugênio de Souza 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento de atualização 

de dispositivo de sinalização viária. 
ALTA CURTO 50.000,00 

Secretaria de Planejamento (SMP); 
Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN); 
Secretaria Municipal de Obras (SMO). 

Implantar semáforo na interseção 
entre a Rua Barão do Rio Branco e a 
Rua Vidal Ramos 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento de atualização 

de dispositivo de sinalização viária. 
ALTA CURTO 60.000,00 

Secretaria de Planejamento (SMP); 
Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN); 
Secretaria Municipal de Obras (SMO). 
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EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: SISTEMA VIÁRIO 

DIRETRIZ: Proporcionar melhoria na fluidez, nível de serviço adequado e diminuir os conflitos viários, e diminuir tempo de deslocamento dos usuários do sistema viário do município de Canoinhas. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Relatório operacional dos deslocamentos viários no município, 
demonstrando a diminuição dos tempos de viagem total, máximo 
e médio dos veículos, congestionamento, aumento na velocidade 
média de deslocamento e diminuição do número de acidentes de 

trânsito. 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Implantar semáforo na interseção 
entre a Rua Frei Menandro Kamps e 
a Rua Barão do Rio Branco 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento de atualização 

de dispositivo de sinalização viária. 
ALTA CURTO 60.000,00 

Secretaria de Planejamento (SMP); 
Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN); 
Secretaria Municipal de Obras (SMO). 

Implantar semáforo na interseção 
entre a Rua Caetano Costa e a Rua 
São José 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento de atualização 

de dispositivo de sinalização viária. 
ALTA CURTO 60.000,00 

Secretaria de Planejamento (SMP); 
Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN); 
Secretaria Municipal de Obras (SMO). 

Implantar rotatória na interseção 
entre a Rua Francisco de Paula 
Pereira e a Rua Eugênio de Souza 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento de atualização 

de dispositivo de sinalização viária. 
ALTA CURTO 60.000,00 

Secretaria de Planejamento (SMP); 
Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN); 
Secretaria Municipal de Obras (SMO). 

Implantar rotatória na interseção 
entre a Av. Sen. Ivo D'Aquino e a 
Rua Henrique Sourg 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento de atualização 

de dispositivo de sinalização viária. 
MÉDIA MÉDIO 60.000,00 

Secretaria de Planejamento (SMP); 
Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN); 
Secretaria Municipal de Obras (SMO). 

Implantar rotatória na interseção 
entre a Rua São José x Rua Paulo 
Ritzmann 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento de atualização 

de dispositivo de sinalização viária. 
MÉDIA MÉDIO 60.000,00 

Secretaria de Planejamento (SMP); 
Departamento de Trânsito de Canoinhas (DETRACAN); 
Secretaria Municipal de Obras (SMO). 
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EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: SISTEMA VIÁRIO 

DIRETRIZ: Adequar os trechos de interseção de risco. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório anual de acidentes de trânsito no trecho municipal 

da BR 280, incluindo número, localização e tipologia de 
acidentes. 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Implantar interseção em desnível 
(viaduto) entre a BR 280 e a SC 477 e 
marginal 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento do processo 

de implantação de obra de 
arte viária 

MÉDIA LONGO 5.000.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Secretaria Municipal 
de Obras (SMO); DNIT; Ministério dos Transportes; Governo Federal 

Realizar o fechamento de vias de 
transposição sobre a BR 280 sem 
sinalização adequada 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento do processo 

de implantação de obra de 
arte viária 

ALTA MÉDIO 200.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Secretaria Municipal 

de Obras (SMO) 

Implantar Intervenções na transposição 
da BR 280 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento do processo 

de implantação de obra de 
arte viária 

ALTA CURTO 200.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Secretaria Municipal 
de Obras (SMO); DNIT; Ministério dos Transportes; Governo Federal 

      

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: SISTEMA VIÁRIO 

DIRETRIZ: Dar caráter ao sistema viário de acordo com a hierarquia viária. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  
Relatório de organização do sistema viário e fiscalização da 

implantação e tipologia de vias no sistema urbano. 
ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Elaborar e Aprovar Lei do Sistema 
Viário no Município 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento do processo 
de aprovação de lei na Câmara 

Municipal de Canoinhas 

ALTA CURTO Não se aplica 
Secretaria de Planejamento (SMP); 

Câmara de Vereadores do Município de Canoinhas 
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EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: SISTEMA VIÁRIO 

DIRETRIZ: Adequar a pavimentação viária. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Relatório operacional dos deslocamentos viários no 
município, demonstrando a diminuição dos tempos de 

viagem total, máximo e médio dos veículos, 
congestionamento, aumento na velocidade média de 
deslocamento e do número de acidentes de trânsito 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Realizar programa de viabilidade 
econômica para pavimentação de vias 
urbanas 

Relatório de vias pavimentadas 
por quilômetros total de via no 

município 
ALTA MÉDIO E LONGO 2.000.000,00 

Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Secretaria Municipal 
de Obras (SMO) 

Realizar manutenção viária das 
estradas rurais 

Relatório de vias recuperadas 
por quilômetros total de 

estradas rurais no município 
MÉDIA MÉDIO E LONGO 500.000,00 

Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Secretaria Municipal 
de Obras (SMO) 

      

EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: SISTEMA VIÁRIO 

DIRETRIZ: Criar novo acesso a Três Barras. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Relatório operacional dos deslocamentos viários entre os 
municípios de Canoinhas e Três Barras. Relatório de 

verificação do volume de tráfego de passagem na região 
central do município 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Construção da ponte sobre o Rio 
Canoinhas na continuação da Av. dos 
Expedicionários  

Relatório e cronograma de 
acompanhamento do processo 

de implantação de obra de 
arte viária 

ALTA MÉDIO 7.500.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Secretaria Municipal 

de Obras (SMO); Prefeitura Municipal de Três Barras 
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EIXO TEMÁTICO: MOBILIDADE / TEMA: SISTEMA VIÁRIO 

DIRETRIZ: Criar novo acesso ao município de Canoinhas. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Relatório operacional dos deslocamentos entre a BR 280 e a 
área industrial de Canoinhas. Relatório de verificação do 

volume de tráfego de passagem na região central do 
município 

ODS RELACIONADO - 
AGENDA ONU 2030  

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

AÇÕES 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
PRIORIDADE PRAZO (EXECUÇÃO) CUSTO ESTIMADO (R$) AGENTES RESPONSÁVEIS  

Implantar um anel viário no 
prolongamento da rua Francisco Bueno 
de Siqueira até a BR 280 

Relatório e cronograma de 
acompanhamento do processo 

de implantação de obra de 
arte viária 

BAIXA LONGO 2.000.000,00 
Secretaria de Planejamento (SMP); DETRACAN; Secretaria Municipal 

de Obras (SMO) 
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2 SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PLANMOB 

 Disposições gerais 

O Plano de Mobilidade Urbana proposto para o Município de Canoinhas estabelece 

as diretrizes para o acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação e 

revisão periódica, com o intuito de efetivar os objetivos específicos, as diretrizes e programas 

estratégicos por ele instituídos. 

O Plano atende às disposições das Leis Federais nº 10.257, de 2001 (Estatuto das 

Cidades) e nº 12.587 de 2012 (Lei da Mobilidade Urbana), constituindo-se em um importante 

instrumento legal para o planejamento de ações públicas no campo da mobilidade urbana, 

visando atender as necessidades da população e do desenvolvimento urbano. 

É fundamental que o Município se reestruture do ponto de vista interno e funcional 

para que possam ser implementadas as propostas de curto e médio prazo para atender as 

demandas crescentes de mobilidade de Canoinhas, de tal forma que a infraestrutura e os 

serviços disponíveis não venham a ser um obstáculo ao seu próprio desenvolvimento urbano, 

social e econômico.  

Em linhas gerais para atendimento do PlanMob, três elementos são considerados 

estratégicos: 

a) A relevância de se adequar a infraestrutura às necessidades de circulação de 

pessoas a pé e por bicicleta, elevando estas formas de deslocamento a uma 

importância que hoje é dada às formas motorizadas;  

b) A importância de promoção do transporte coletivo como forma preferencial de 

deslocamentos motorizados na cidade; e,  

c) A necessidade de ampliação do sistema viário, e sua melhor articulação, como 

integrador e distribuidor dos fluxos de viagem.  

O Plano estabelece a necessidade de Canoinhas contar com novas tecnologias de 

transporte coletivo, e cuida de colocá-las nas perspectivas realistas do tempo.  
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Para tanto, estudos e projetos neste sentido devem ser iniciados desde já, de modo 

que, daqui a 10 anos, quando as soluções propostas já não sejam suficientes, o Município já 

tenha encaminhado as providências para dispor de novas alternativas de transporte, as quais 

não serão excludentes àquelas já implantadas. 

Para que se possam atingir os objetivos estabelecidos no Plano de Mobilidade Urbana 

o Município de Canoinhas deve reestruturar e realizar o aproveitamento da estrutura 

existente no Departamento de Trânsito de Canoinhas - DETRACAN criada pela Lei Municipal 

nº. 4.210/2007. 

Atualmente o DETRACAN tem como atribuições a responsabilidade pela engenharia 

de tráfego; fiscalização do trânsito; exploração e fiscalização do Estacionamento 

Regulamentado; fiscalização do transporte coletivo; transporte escolar e táxis; assim como a 

administração dos Terminais Coletivos e Terminal Rodoviário Intermunicipal. 

A gestão pública da mobilidade urbana estabelecida pelo PlanMob engloba mais que 

o transporte público e o trânsito: contempla o planejamento, a execução, o acompanhamento 

e também a coordenação da participação social em todo o processo, por tal fato se faz 

necessária alteração legislativa e estrutural do DETRACAN para que esta se efetive como órgão 

gestor do processo execução continuada dos instrumentos de planejamento relativos a 

mobilidade. 

O DETRACAN deve ser responsável pelo levantamento dos indicadores de 

planejamento e gestão do Plano de Mobilidade Plano de Mobilidade Urbana. 
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3 SISTEMA DE INDICADORES DE MONITORAMENTO DO PLANMOB 

 Disposições gerais 

Tomando por base o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS) proposto por 

Costa (2008) e, a partir da necessidade de monitorar e avaliar a implementação da Política 

Municipal de Mobilidade Urbana instituída pelo PlanMob Canoinhas, com base nas diretrizes 

e nos objetivos estabelecidos foram definidos os indicadores, os critérios para definição do 

score normalizador, e seus respectivos pesos redistribuídos. 

 Metodologia para o cálculo do IMUS 

De maneira geral, o IMUS é formado por nove “Domínios”, que representam os 

enfoques mais abrangentes em relação ao conceito de mobilidade sustentável (COSTA, 2008), 

são eles: (i) acessibilidade; (ii) aspectos ambientais; (iii) aspectos sociais; (iv) aspectos 

políticos; (v) infraestrutura; (vi) modos não motorizados; (vii) planejamento integrado; (viii) 

tráfego e circulação urbana; (ix) sistema de transporte urbano. Os nove domínios são 

subdivididos em 37 temas que irão compor o IMUS. Para cada tema, são associadas as três 

dimensões de sustentabilidade consideradas com o objetivo de avaliar os impactos de cada 

ação pode vir a ter em cada uma das dimensões. O último nível do índice é caracterizado por 

87 Indicadores, no qual é associado um identificador (ID) que serve para agrupá-los dentro do 

respectivo tema e domínio. Desse modo, são atribuídos pesos para cada um dos critérios que 

compõem o IMUS (Domínio, Tema, Dimensão e Indicador).  

Para o cálculo do IMUS, devem ser utilizados valores normalizados dos indicadores. 

O processo de normalização é necessário para que os diferentes critérios adotados sejam 

comparáveis entre si e representados em mesma escala de valor que varia de 0,00 (limiar 

mínimo) a 1,00 (limiar máximo). O processo de normalização dos critérios é apresentado no 

“Guia de Indicadores” elaborado por Costa (2008). O “Guia de Indicadores” apresenta para 

cada um dos 87 indicadores: definição, unidade de medida, referências, relevância, 



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 28 
 

contribuição, pesos, dados de base, fontes de dados, método de cálculo e normalização e 

avaliação.  

Após a definição dos scores normalizados, é possível obter um Índice Global e três 

índices Setoriais para cada uma das dimensões de sustentabilidade. O índice global (𝐼𝑀𝑈𝑆𝑔) 

pode variar de 0,00 a 1,00, enquanto que, os índices setoriais (𝐼𝑀𝑈𝑆𝑆𝑗
) podem variar de 0,00 

a 0,34.  

O processo para obtenção do IMUS Global é apresentado na equação abaixo: 

𝐼𝑀𝑈𝑆𝑔 = ∑ 𝑊𝑖
𝐷 ∗

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑖
𝑇 ∗ 𝑊𝑖

𝐼 ∗ 𝑋𝑖 

𝐼𝑀𝑈𝑆𝑔: Índice de Mobilidade Urbana Sustentável Global; 

𝑊𝑖
𝐷: peso do Domínio a que pertence o Indicador 𝑖; 

𝑊𝑖
𝑇: peso do Tema a que pertence o Indicador 𝑖; 

𝑊𝑖
𝐼: peso do Indicador 𝑖; 

𝑋𝑖: score (valor normalizado) obtido para o Indicador 𝑖. 

 

Para cada dimensão, é calculado um índice específico (setorial), conforme equação 

apresentada abaixo:  

𝐼𝑀𝑈𝑆𝑆𝑗
= ∑ 𝑊

𝑖

𝑆𝐷𝑗 ∗ 𝑊𝑖
𝐷 ∗

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑖
𝑇 ∗ 𝑊𝑖

𝐼 ∗ 𝑋𝑖 

𝐼𝑀𝑈𝑆𝑆𝑗
: Índice de Mobilidade Urbana Sustentável Setorial para a Dimensão 𝑆𝑗; 

𝑆𝐷𝑗: Dimensão Social, Econômica ou Ambiental; 

𝑊
𝑖

𝑆𝐷𝑗: peso da Dimensão de sustentabilidade 𝑆𝑗 no Tema a que pertence o Indicador 𝑖; 

𝑊𝑖
𝐷, 𝑊𝑖

𝑇 , 𝑊𝑖
𝐼 , 𝑋𝑖: conforme definição acima.  

 Indicadores e pesos propostos para o PLANMOB de Canoinhas 

De acordo com Costa (2008), o IMUS permite avaliação baseada em um número 

reduzido de indicadores em situações que não é possível calcular todos os indicadores. Assim, 

deve ser realizada a redistribuição dos pesos dos indicadores dentro de cada tema, de modo 
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a permitir que o somatório seja igual a 1,00 (um). O mesmo procedimento pode ser feito com 

os temas dentro dos domínios, no caso de nenhum Indicador ser calculado dentro do 

respectivo tema. Não é recomendável a eliminação de um domínio completo do índice, pois 

a desconsideração de um elemento poderá resultar em uma avaliação equivocada. 

Os indicadores selecionados para Canoinhas são aqueles que refletem a realização e 

eficiência das propostas desenvolvidas para o Plano de Mobilidade Municipal. Em alguns 

casos, o município ainda não detém um banco de dados armazenados para a realização do 

cálculo atual do indicador, no entanto o objetivo da seleção desses indicadores é orientar a 

gestão municipal na aplicação e manutenção das propostas, e desenvolver o banco de dados 

necessário para tal função.   

A Tabela 1 apresenta os indicadores selecionados para aplicação do índice de 

mobilidade urbana sustentável em Canoinhas, e a Tabela 2 demonstra os domínios, temas e 

indicadores com os pesos redistribuídos. Lembrando que para o cálculo de cada indicador é 

necessário a definição do score normalizador, que deverá seguir os critérios para definição do 

mesmo explicitados na Tabela 1.   
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Tabela 1: Indicadores de mobilidade urbana sustentável de Canoinhas 

DOMÍNIO INDICADOR DESCRIÇÃO 
CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO SCORE 

NORMALIZADOR 

A
C

ES
SI

B
IL

ID
A

D
E 

 

1.1.1 
Acessibilidade ao 
transporte público 

Porcentagem da população urbana 
residente na área de cobertura de 
pontos de acesso ao transporte público, 
raio de abrangência de 400 metros. 

1,00 - 100%                                                                                   
0,75 - 77,5%                                                                                   
0,50 - 55%                                                                                     
0,25 - 32,5%                                                                                                           
0,00 Até 10%  

1.1.2 
Transporte público para 
pessoas com 
necessidades especiais 

Porcentagem da frota municipal de 
ônibus urbano adaptada para pessoas 
com necessidades especiais ou restrições 
de mobilidade 

1,00 - 100% (ou há serviços especiais para transporte de 
pessoas com necessidades especiais)                                                                                     
0,75 - 75%                                                                                     
0,50 - 50%                                                                                     
0,25 - 25%                                                                                                  
0,00 - 0 (ou não há serviços especiais para transporte de 
pessoas com necessidades especiais)  

1.1.3 Despesas com transporte 
Porcentagem da renda mensal pessoal 
(ou domiciliar) relativa a despesas com 
transporte público 

1,00 Até 5%                                                                  
0,75 - 10%                           
0,50 - 15%                                                                       
0,25 - 20%                           
0,00 Mais de 20%  

1.2.2 
Acessibilidade aos 
espaços abertos 

Porcentagem da população urbana que 
reside na área de influência de espaços 
verdes e de recreação. Raio de 
abrangência de 500 m para playgrounds 
e praças e 1000 m de parques.  

1,00 - 100%                                                                     
0,75 - 75%                               
0,50 - 50%                                                                       
0,25 - 25%                                        
0,00 - 0  

1.2.3 
Vagas de estacionamento 
para pessoas com 
necessidades especiais 

Porcentagem de vagas em 
estacionamentos públicos para pessoas 
com necessidades especiais 

1,00 - N° superior de vagas previstas pela norma 9050                                                                                                      
0,80 - N° superior de vagas previstas pela norma 9050 e bem 
sinalizadas                                                                                      
0,60 - N° de vagas previstas pela norma 9050 e bem 
sinalizadas                                                                                  
0,40 - N° de vagas previstas pela norma 9050                                                                        
0,20 - N° inferior de vagas previstas pela norma 9050                                                                                                     
0,00 - não há vagas disponíveis                                                                                                         

1.2.4 
Acessibilidade a edifícios 
públicos 

Porcentagem dos edifícios públicos 
adaptados para acesso de pessoas com 
necessidades especiais ou restrição de 
mobilidade 

1,00 - 100%                                                            
0,75 - 75%                               
0,50 - 50%                                                              
0,25 - 25%                            
0,00 - 0  

1.2.5 
Acessibilidade aos 
serviços essenciais 

Porcentagem da população urbana 
reside até 500 metros de um 
equipamento de saúde e/ou educação  

1,00 - 100%                                                        
0,75 - 77,5%                               
0,50 - 55%                                                         
0,25 - 32,5%                            
0,00 até 10% 

A
SP

EC
TO

S 
A

M
B

IE
N

TA
IS

 

2.1.4 
Estudos de impacto 
ambiental 

Exigência por parte do município de 
estudos de impacto ambiental, impactos 
urbanos e de vizinhança para projetos de 
transportes e mobilidade, incluindo: 
projetos de infraestrutura viária, 
terminais de transporte, corredores de 
transporte público, introdução de novas 
tecnologias, sistemas de média e alta 
capacidade, entre outros. 

1,00 - Estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de 
vizinhança para projetos de transportes e mobilidade urbana, 
e define medidas compensatórias ou mitigadoras                                                     
0,75 - Estudo de impacto ambiental para projetos de 
transportes e mobilidade urbana e define medidas 
compensatórias ou mitigadoras                                                  
0,50 - Estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de 
vizinhança para projetos de transportes e mobilidade urbana, 
mas não define medidas compensatórias ou mitigadoras                                                    
0,25 - Estudo de impacto ambiental para projetos de 
transportes e mobilidade urbana, mas não define medidas 
compensatórias ou mitigadoras                                                                                      
0,00 - O município não exige qualquer estudo ou medida 
mitigadora sobre impactos dos sistemas de transportes e 
mobilidade urbana  

A
SP

EC
TO

S 
SO

C
IA

IS
 

3.1.1 
Informação disponível ao 
cidadão 

Existência e diversidade de informação 
sobre mobilidade e transportes urbanos 
disponibilizados ao cidadão, incluindo: 
informações sobre os sistemas de 
transportes em todas as suas 
modalidades, serviços de auxílio ao 
usuário, canais de comunicação para 
reclamações e denúncias, atendimento 
on-line, informações sobre condições de 
tráfego e circulação, entre outros. 

1,00 - Informação sobre serviços de transporte público, 
canais de comunicação para denúncias e reclamações, 
informações sobre condições de trânsito e circulação e 
informações sobre planos e projetos de transporte e 
mobilidade urbana                                                  
0,75 - Informação sobre serviços de transporte público, 
canais de comunicação para denúncias e reclamações e 
informações sobre condições de trânsito e circulação                                                              
0,50 - Informação sobre serviços de transporte público e 
canais de comunicação para denúncias e reclamações                                                            
0,25 - Informação sobre serviços de transporte público                                                                                                   
0,00 - Não há disponibilidade de qualquer tipo de informação 
sobre transportes e mobilidade para os cidadãos  
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DOMÍNIO INDICADOR DESCRIÇÃO 
CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO SCORE 

NORMALIZADOR 

A
SP

EC
TO

S 
SO

C
IA

IS
 

3.3.1 
Educação para o 
desenvolvimento 
sustentável 

Existência de ações continuadas de 
formação e sensibilização, equipamentos 
públicos específicos, programas e 
projetos desenvolvidos pelo município 
em matéria de educação para o 
desenvolvimento sustentável 

1,00 - Equipamentos específicos, ações de formação 
continuada para crianças, jovens e adultos e promove 
campanhas de sensibilização para o desenvolvimento 
sustentável                                                                                        
0,75 - Ações de formação continuada para crianças, jovens e 
adultos e promove campanhas de sensibilização para o 
desenvolvimento sustentável                                                           
0,50 - Ações de formação continuada somente para crianças 
e promove campanhas de sensibilização para o 
desenvolvimento sustentável                                                                                  
0,25 - Promove campanhas de sensibilização para o 
desenvolvimento sustentável                                                            
0,00 - O município não dispõe de nenhuma ação em matéria 
de educação para o desenvolvimento sustentável  

3.4.1 
Participação na tomada 
de decisão 

Incentivo e viabilização por parte da 
administração municipal para a 
participação popular nos processos de 
elaboração, implementação e 
monitoramento das políticas, ações e 
projetos de transporte e mobilidade 
urbana 

1,00 - Incentivou e viabilizou a participação popular no 
desenvolvimento de políticas, ações e projetos de 
transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano, em todas 
as suas etapas (elaboração, implementação e 
monitoramento)                                                                                      
0,66 - Incentivou e viabilizou a participação popular no 
desenvolvimento de políticas, ações e projetos de 
transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano, em duas 
de suas etapas (elaboração, implementação ou 
monitoramento)                                                                            
0,33 - Incentivou e viabilizou a participação popular no 
desenvolvimento de políticas, ações e projetos de 
transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano, somente 
em uma de suas etapas (elaboração, implementação ou 
monitoramento)                                                                            
0,00 - Não incentivou nem viabilizou a participação popular 
no desenvolvimento de quaisquer políticas, ações e projetos 
de transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano   

A
SP

EC
TO

S 
P

O
LÍ

TI
C

O
S 

4.2.1 Captação de recurso 

Porcentagem dos recursos municipais 
para transportes e mobilidade obtidos 
por meio de taxações, multa ou pedágios 
urbanos  

1,00 - 20% ou mais                                             
0,75 - 15%                                                           
0,50 - 10%                                                                 
0,25 - 5%                                      
0,00 - 0  

4.2.2 
Investimentos em 
sistemas de transporte 

Investimentos em sistemas de 
transportes e mobilidade urbana feitos 
pelo município no ano de referência. 

1,00 - Obras de infraestrutura, investimentos na provisão e 
melhoria de serviços de transporte coletivo, projetos para os 
modos não-motorizados de transporte e ampliação da 
mobilidade de pessoas com necessidades especiais, além de 
planos de mobilidade urbana                                                          
0,75 - Obras de infraestrutura, investimentos na provisão e 
melhoria de serviços de transporte coletivo, modos não-
motorizados de transporte ou ampliação da mobilidade de 
pessoas com necessidades especiais                                               
0,50 - Obras de infraestrutura e investimentos na provisão e 
melhoria de serviços de transporte coletivo                                                                                                    
0,25 - Somente em obras emergenciais, corretivas e 
preventivas de infraestrutura de transportes                                                                                      
0,00 - Não houve investimentos em infraestrutura, sistemas 
de transportes e mobilidade  

4.3.1 
Política de mobilidade 
urbana 

Existência ou desenvolvimento de 
política de transportes e mobilidade em 
nível local, especialmente no que diz 
respeito à elaboração do Plano Diretor 
de Transporte e da Mobilidade.  

1,00 - Fase de implantação e efetivação do Plano Diretor de 
Transporte e da Mobilidade ou outro instrumento referente à 
política de mobilidade urbana                                                                                                       
0,75 - Fase de institucionalização do Plano Diretor de 
Transporte e da Mobilidade ou outro instrumento referente à 
política de mobilidade urbana                                                                                                             
0,50 - Fase de desenvolvimento de estudos e projetos 
relacionados à elaboração do Plano Diretor de Transporte e 
da Mobilidade ou outro instrumento referente à política de 
mobilidade urbana                                                                                                               
0,25 -Fase de mobilização ou contratação de consultoria 
especializada para elaboração do Plano Diretor de Transporte 
e da Mobilidade ou outro instrumento referente à política de 
mobilidade urbana                                                                                       
0,00 - O município não possui qualquer política ou plano de 
mobilidade urbana em implantação ou em desenvolvimento 
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DOMÍNIO INDICADOR DESCRIÇÃO 
CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO SCORE 

NORMALIZADOR 

IN
FR

A
ES

TR
U

TU
R

A
 

5.1.1 
Densidade e 
conectividade da rede 
viária 

Extensão de vias por área urbana 
(km/km2) e Grau de conectividade 
(número de nós) 

1,00 - Alta (D) / Alta (C) 
0,66 - Baixa (D) / Alta (C) 
0,33 - Alta (D) / Baixa (c) 
0,00 - Baixa (D) / Baixa (C) 

5.1.2 Vias pavimentadas 
Porcentagem do sistema viário urbano 
(%) 

1,00 - 100% 
0,75 - 77,5% 
0,50 - 55% 
0,25 - 32,5% 
0,00 - Até 10% 

5.2.1 
Vias para transporte 
coletivo 

O indicador é obtido pelo quociente 
entre a área total servida por de vias 
atendidas por transporte coletivo por 
ônibus, conforme definido 
anteriormente, e a área efetivamente 
urbanizada do município, expresso em 
porcentagem (%). Considerando que até 
400m a área é considerada totalmente 
atendida 

1,00 - 100% 
0,75 - 75% 
0,50 - 50% 
0,25 - 25% 
0,00 - 0 

M
O

D
O

S 
N

Ã
O

 M
O

TO
R

IZ
A

D
O

S 

6.1.1 
Extensão e conectividade 
de ciclovias 

Porcentagem de vias (%) e Grau de 
conectividade 

1,00 - Mais de 25% do sistema viário urbano apresenta 
ciclovias ou ciclofaixas e a rede apresenta alta conectividade                                                                  
0,75 - Mais de 25% do sistema viário urbano apresenta 
ciclovias ou ciclofaixas, porém, a rede apresenta baixa 
conectividade                                                                                
0,50 - Até 25% do sistema viário urbano apresenta ciclovias 
ou ciclofaixas e a rede apresenta alta conectividade                                                           
0,25 -Até 25% do sistema viário urbano apresenta ciclovias 
ou ciclofaixas, porém, a rede apresenta baixa conectividade                                                            
0,00 - Não há no município nenhum trecho de ciclovias ou 
ciclofaixa  

6.2.2 Vias com calçada 

Extensão de vias com calçadas em 
ambos os lados, com largura superior a 
1,20 metros, em relação à extensão total 
da rede viária principal 

1,00 - 100%                                                                                        
0,75 - 77,5%                                                                                     
0,50 - 55%                                                                                     
0,25 - 32,5%                                                                                  
0,00 Até 10%   

6.3.4 
Ações para redução do 
tráfego motorizado 

Políticas, estratégias ou ações 
empreendidas pelo município com 
objetivo de reduzir o tráfego motorizado 

1,00 - Campanha educativa, rodízio veicular, delimitação de 
áreas com restrição para circulação de veículos e pedágio 
urbano                                                                                               
0,75 - Campanha educativa, rodízio veicular e delimitação de 
áreas com restrição para circulação de veículos                                                                
0,50 - Campanha educativa e rodízio veicular                                                                    
0,25 -Apenas campanha educativa                                                             
0,00 - Não foi desenvolvido ou implantado nenhum 
mecanismo visando a redução do tráfego motorizado no 
município no ano de referência  

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 
IN

TE
G

R
A

D
O

 7.1.1 
Nível de formação de 
técnicos e gestores 

Porcentagem de técnicos e gestores de 
órgãos de planejamento urbano, 
transportes e mobilidade com 
qualificação superior, do total de 
trabalhadores destes órgãos no ano de 
referência 

1,00 - 25% ou mais                                           
0,75 - 20%                                                                              
0,50 - 15%          
0,25 - 10%                                                                                  
0,00 Até 5%  

7.1.2 
Capacitação de técnicos e 
gestores 

Número de horas de treinamento e 
capacitação oferecidas por técnico e 
gestor das áreas de planejamento 
urbano, transportes e mobilidade 
durante o ano de referência 

1,00 - 40 horas ou mais                                                              
0,75 - 32 horas                                                                                
0,50 - 24 horas                                                                                     
0,25 -16 horas                                                                                         
0,00 - 8 horas ou menos  
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DOMÍNIO INDICADOR DESCRIÇÃO 
CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO SCORE 

NORMALIZADOR 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 IN
TE

G
R

A
D

O
 

7.4.1 
Transparência e 
responsabilidade 

Existência de publicação formal e 
periódica por parte da administração 
municipal sobre assuntos relacionados à 
infraestrutura, serviços, planos e 
projetos de transportes e mobilidade 
urbana 

1,00 - Contratos e licitações para execução de obras de 
infraestrutura e prestação de serviços de transporte público, 
estágio de desenvolvimento de planos e projetos, aplicação e 
fonte de recursos, e impactos sociais, econômicos e 
ambientais de planos e projetos de transportes e mobilidade 
urbana                                                                                              
0,75 - Contratos e licitações para execução de obras de 
infraestrutura e prestação de serviços de transporte público, 
estágio de desenvolvimento de planos e projetos e aplicação 
e fonte de recursos para planos e projetos de transportes e 
mobilidade urbana                                                                        
0,50 - Contratos e licitações para execução de obras de 
infraestrutura e prestação de serviços de transporte público, 
e estágio de desenvolvimento de planos e projetos de 
transportes e mobilidade urbana                                                                     
0,25 -Contratos e licitações para execução de obras de 
infraestrutura e prestação de serviços de transporte públicos                                                                                       
0,00 - Não há publicação formal e periódica sobre assuntos 
relacionados à infraestrutura, serviços, planos e projetos de 
transportes e mobilidade urbana 

7.5.1 Vazios urbano 
Porcentagem de áreas que se encontram 
vazias ou desocupadas na área urbana 
do município 

1,00 Até 10%                                                                                          
0,75 - 20%                                                                                      
0,50 - 30%                                                                                       
0,25 - 40%                                                                                       
0,00 50% ou mais  

7.5.2 Crescimento urbano 

Razão entre a área de novos projetos 
(para diferentes usos) previstos ou em 
fase de implantação em regiões dotadas 
de infraestrutura e serviços de 
transportes, e a área de novos projetos 
em regiões ainda não desenvolvidas e 
sem infraestrutura de transportes 

1,00 Igual ou maior que 2     
0,75 - 1,5                                                                                          
0,50 - 1                                                                          
0,25 - 0,5                                                                                                     
0,0 - 0 0  

7.5.5 Ocupações irregulares 
Porcentagem da área urbana constituída 
por assentamentos informais ou 
irregulares 

1,00 Até 5%                                                                                           
0,75 - 10%                                                                                                  
0,50 - 15%                                                                                          
0,25 - 20%                                                                                      
0,00 Mais de 20%  

7.6.2 
Efetivação e continuidade 
de ações 

Programas e projetos de transportes e 
mobilidade urbana efetivados pela 
administração municipal no ano de 
referência e continuidade das ações 
implementadas 

1,00 - Grande parte das ações para transportes e mobilidade 
urbana previstas pela atual gestão foram efetivadas, tendo 
sido dada continuidade as mesmas mesmo após mudanças 
no quadro da administração municipal                                                                                    
0,75 - Algumas ações para transportes e mobilidade urbana 
previstas pela atual gestão foram efetivadas, tendo sido dada 
continuidade as mesmas mesmo após mudanças no quadro 
da administração municipal                                                                               
0,50 - Grande parte das ações para transportes e mobilidade 
urbana previstas pela atual gestão foi efetivada, no entanto, 
grande parte foi abandonada em função de mudanças no 
quadro da administração municipal                                                                                              
0,25 -Algumas ações para transportes e mobilidade urbana 
previstas pela atual gestão foram efetivadas, no entanto, 
grande parte foi abandonada em função de mudanças no 
quadro da administração municipal                                                                                        
0,00 - Nenhuma ação para transportes e mobilidade urbana 
prevista pela atual gestão não foi efetivada  

7.7.1 Parques e áreas verdes 
Área urbana com cobertura vegetal 
(parques, jardins, áreas verdes) por 
habitante 

1,00 Igual ou superior a 25 m2 por habitante                                                                                          
0,75 - 20 m2  por habitante                                                       
0,50 - 15 m2 por habitante                                                         
0,25 - 10 m2 por habitante                                                        
0,00 Igual ou inferior a 5 m2  por habitante   

7.7.2 
Equipamentos urbanos 
(escolas) 

Número de escolas em nível de 
educação infantil e ensino fundamental, 
públicas e particulares, por 1000 
habitantes 

1,00 Igual ou superior a 1,25                                                     
0,75 - 1,00                                                                                      
0,50 - 0,75                                                                                         
0,25 - 0,50                                                                                                
0,00 Igual ou inferior a 0,25  

7.7.3 
Equipamentos urbanos 
(postos de saúde) 

Número de equipamentos de saúde ou 
unidades de atendimento médico 
primário (postos de saúde) por 100.000 
habitantes 

1,00 - 50 ou mais                                                                                  
0,75 - 40                                                                                                                 
0,50 - 30                                                                                                             
0,25 - 20                                                                                                    
0,00 Até 10 
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DOMÍNIO INDICADOR DESCRIÇÃO 
CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO SCORE 

NORMALIZADOR 
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R
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7.8.3 
Cumprimento da 
legislação urbanística 

Fiscalização por parte da administração 
municipal com relação ao cumprimento 
da legislação urbanística vigente 

1,00 - Operações de fiscalização, notificação e autuação dos 
responsáveis, incluindo aplicação de sanções mais severas 
como paralisação das obras ou demolição parcial ou total dos 
empreendimentos                                                                                  
0,75 - Operações de fiscalização de obras e 
empreendimentos em desacordo com a legislação urbanística 
municipal, notificação e autuação dos responsáveis, incluindo 
aplicação de multas                                                                                      
0,50 - Operações de fiscalização de obras e 
empreendimentos em desacordo com a legislação urbanística 
municipal, porém não tem autuado ou aplicado qualquer 
sanção aos responsáveis, limitando-se a notificação dos 
mesmo                                                                                              
0,25 -Operações de fiscalização de obras e empreendimentos 
em desacordo com a legislação urbanística municipal 
somente em caso de denúncias                                                                                        
0,00 - A administração municipal não tem realizado 
operações de fiscalização de obras e empreendimentos em 
desacordo com a legislação urbanística municipal  
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Á
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Ç
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O
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R

B
A
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8.1.1 Acidentes de trânsito 

Número de mortos em acidentes de 
trânsito ocorridos em vias urbanas do 
município no ano de referência por 
10.000 habitantes 

1,00 - Não houve 
0,75 - 10 
0,50 - 20 
0,25 - 30 
0,00 - 40 ou mais 

8.1.2 
Acidentes com pedestres 
e ciclista 

Porcentagem dos acidentes de trânsito 
ocorridos em vias urbanas do município 
no ano de referência envolvendo 
pedestres e ciclistas 

1,00 - Até 5% 
0,75 - 10% 
0,50 - 15% 
0,25 - 20% 
0,00 - 25% ou mais 

8.1.3 Prevenção de acidentes 
Porcentagem das vias locais do sistema 
viário urbano que apresentam 
dispositivos de moderação de tráfego 

1,00 - 100% 
0,75 - 75% 
0,50 - 50% 
0,25 - 25% 
0,00 - As vias locais do sistema viário urbano não apresentam 
dispositivos de moderação de tráfego 

8.2.1 Educação para o trânsito 

Porcentagem das escolas públicas ou 
particulares do município que 
implantaram disciplinas ou programas de 
educação para o trânsito no ano de 
referência 

1,00 - 100% 
0,75 - 75% 
0,50 - 50% 
0,25 - 25% 
0,00 - 0 

8.3.2 
Velocidade média do 
tráfego 

Velocidade média de tráfego, em horário 
de pico, em vias da rede principal 

1,00 - Igual ou superior a 30 km/h 
0,75 - 25 km/h 
0,50 - 20 km/h 
0,25 - 15 km/h 
0,00 - Até 10 km/h 

8.5.1 Índice de motorização 
Número de automóveis por 1.00 
habitantes 

1,00 - Até 25 
0,75 - 30 
0,50 - 35 
0,25 - 40 
0,00 - 45 ou mais 

SI
ST

EM
A

 D
E 

TR
A

N
SP

O
R

TE
 U

R
B

A
N

O
 9.1.1 

Extensão da rede do 
transporte público 

Extensão da rede de transporte público 
em relação a extensão do sistema viário 

1,00 - 100 % ou superior 
0,75 - 80% 
0,50 - 60% 
0,25 - 40% 
0,00 - Até 20% 

9.1.2 
Frequência de 
atendimento do 
transporte público 

Frequência média de atendimento do 
serviço de transporte público por ônibus 
nos horários de pico 

1,00 - Até 15 minutos ou 4,00 ônibus/hora 
0,75 - 20 minutos ou 3,00 ônibus/hora 
0,50 - 25 minutos ou 2,4 ônibus/hora 
0,25 - 30 minutos ou 2 ônibus/hora 
0,00 - 35 minutos ou mais, ou 1,7 ônibus/hora 

9.1.3 Pontualidade 

Porcentagem das viagens por transporte 
coletivo por ônibus no mês analisado 
que respeitaram os horários 
programados 

1,00 - 100% 
0,75 - 95% 
0,50 - 90% 
0,25 - 85% 
0,00 - 80% ou menos 

9.1.4 
Velocidade média do 
transporte público 

Velocidade média do serviço de 
transporte coletivo por ônibus em 
horário 

1,00 - Mais de 25 km/h 
0,75 - 25km/h 
0,50 - 20km/h 
0,25 - 15 km/h 
0,00 - Igual ou inferior a 10 km/h 
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9.1.5 
Idade média da frota de 
transporte público 

Idade média da frota de ônibus e micro-
ônibus urbanos 

1,00 - Até 5 anos 
0,66 - 7 anos 
0,33 - 9 anos 
0,00 - 11 anos ou mais 

9.1.6 
Índice de passageiros por 
quilômetro 

IPK do serviço de transporte público por 
ônibus no ano de referência (ou mês 
observado) 

1,00 - Igual ou superior a 4,5 até o limite de 5 passageiros/km 
0,75 - 4 passageiros/km 
0,50 - 3,5 passageiros/km 
0,25 - 3 passageiros/km 
0,00 - Até 2,5 ou superior a 5 passageiros/km 

9.1.7 
Passageiros transportados 
anualmente 

Número de passageiros transportados 
em dois anos distintos no município 

1,00 - Crescimento superior a 25% 
0,75 - Crescimento inferior a 25% 
0,50 - O número de passageiros transportados permaneceu 
constante 
0,25 - Decréscimo inferior a 25% 
0,00 - Decréscimo superior a 25% 

9.1.8 
Satisfação do usuário com 
o serviço de transporte 
público 

Porcentagem da população (ou dos 
entrevistados) que está totalmente 
satisfeita (ou percebe o serviço como 
excelente) com o sistema de transporte 
público urbano 

1,00 - 100% 
0,75 - 75% 
0,50 - 50% 
0,25 - 25% 
0,00 - 0 

9.3.1 Contratos e licitações 
Porcentagem dos contratos de prestação 
de serviços de transportes que se 
encontram regularizados 

1,00 - 100% 
0,75 - 75% 
0,50 - 50% 
0,25 - 25% 
0,00 - 0 

9.4.2 
Integração do transporte 
público 

Avaliação direta dos tipos de integração 
existente 

1,00 -O sistema de transporte público é totalmente integrado 
com o uso de bilhete eletrônico para integração intermodal e 
de sistemas adjacentes (intermunicipais ou metropolitanos) 
0,75 - É praticada a integração física e tarifária temporal em 
terminais fechados e em qualquer ponto do sistema de 
transporte público urbano, para o mesmo modo de 
transporte e entre diferentes modos (transferências 
intramodais e intermodais) 
0,50 - É praticada a integração física e tarifária temporal 
somente em terminais fechados do sistema de transporte 
público urbano, para o mesmo modo de transporte 
(transferências intramodais) 
0,25 - É praticada somente a integração física em terminais 
fechados do sistema de transporte público urbano, para o 
mesmo modo de transporte (transferências intramodais) 
0,00 - Não é praticada nenhuma forma de integração física ou 
tarifária no sistema de transporte público urbano 

9.5.2 Tarifas de transporte 
As tarifas de transporte público 
apresentaram em relação ao índice 
inflacionário selecionado 

1,00 - Não houve aumento da tarifa 
0,66 - Aumento inferior ao índice 
0,33 - Aumento equivalente ao índice 
0,00 - Aumento superior ao índice 

 

Fonte: URBTEC TM (2019) 
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Tabela 2: Pesos e Indicadores de Canoinhas 

DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESO TEMAS PESO ORIGINAL PESO NORM.  ID INDICADORES 
PESO 

NORM. 
SCORE 
NORM. 

IMUS 
GLOBAL 

SOCIAL (S) ECONÔMICA (E) AMBIENTAL (A) 

PESO IMUSs PESO IMUSe PESO IMUSa 

A
C

ES
SI

B
IL

ID
A

D
E 

0
,1

0
8

 

Acessibilidade 
aos sistemas de 
transporte 

0,29 0,51 

1.1.1 
Acessibilidade ao 
transporte público 

0,33     0,38   0,36   0,26 

  

1.1.2 
Transporte público para 
pessoas com necessidades 
especiais 

0,33     0,38   0,36   0,26 

  

1.1.3 Despesas com transporte 0,33     0,38   0,36   0,26 

  

Acessibilidade 
universal 

0,28 0,49 

1.2.2 
Acessibilidade aos espaços 
abertos 

0,25     0,40   0,32   0,27 

  

1.2.3 
Vagas de estacionamento 
para pessoas com 
necessidades especiais 

0,25     0,40   0,32   0,27 

  

1.2.4 
Acessibilidade a edifícios 
públicos 

0,25     0,40   0,32   0,27 

  

1.2.5 
Acessibilidade aos serviços 
essenciais 

0,25     0,40   0,32   0,27 
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DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESO TEMAS PESO ORIGINAL PESO NORM.  ID INDICADORES 
PESO 

NORM. 
SCORE 
NORM. 

IMUS 
GLOBAL 

SOCIAL (S) ECONÔMICA (E) AMBIENTAL (A) 

PESO IMUSs PESO IMUSe PESO IMUSa 
A

SP
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TO
S 

A
M

B
IE

N
TA

IS
 

0
,1

1
3

 Controle de 
impactos no 
meio ambiente 

0,52 1 2.1.4 
Estudos de impacto 
ambiental 

1,00     0,29   0,28   0,43 

  

A
SP

EC
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S 
SO

C
IA

IS
 

0
,1

0
8

 

Apoio ao 
cidadão 

0,21 0,36 3.1.1 
Informação disponível ao 
cidadão 

1,00     0,40   0,31   0,29 

  

Educação e 
cidadania 

0,19 0,32 3.3.1 
Educação para o 
desenvolvimento 
sustentável 

1,00     0,39   0,30   0,31 

  

Participação 
popular 

0,19 0,32 3.4.1 
Participação na tomada de 
decisão 

1,00     0,41   0,27   0,32 

  

A
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S 
P

O
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C

O
S 

0
,1

1
3

 

Captação e 
gerenciamento 
de recursos 

0,33 0,49 

4.2.1 Captação de recurso 0,50     0,33   0,40   0,27 
  

4.2.2 
Investimentos em sistemas 
de transporte 

0,50     0,33   0,40   0,27 

  

Política de 
mobilidade 
urbana 

0,34 0,51 4.3.1 
Política de mobilidade 
urbana 

1,00     0,34   0,33   0,32 
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A
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0
,1

2
 

Provisão e 
manutenção de 
infraestrutura 
de transportes 

0,46 0,46 
5.1.1 

Densidade e conectividade 
da rede viária 

0,50     0,28   0,41   0,31 

  

5.1.2 Vias pavimentadas 0,50     0,28   0,41   0,31   
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DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESO TEMAS PESO ORIGINAL PESO NORM.  ID INDICADORES 
PESO 

NORM. 
SCORE 
NORM. 

IMUS 
GLOBAL 

SOCIAL (S) ECONÔMICA (E) AMBIENTAL (A) 

PESO IMUSs PESO IMUSe PESO IMUSa 
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A

ES
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U
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R
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0
,1

2
 Distribuição de 

infraestrutura 
de transportes 

0,54 0,54 5.2.1 
Vias para transporte 
coletivo 

1,00     0,33   0,35   0,33 

  

M
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Ã
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O
TO

R
IZ

A
D
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0
,1

1
 

Transporte 
cicloviário 

0,31 0,31 6.1.1 
Extensão e conectividade 
de ciclovias 

1,00     0,32   0,29   0,39 

  

Deslocamento 
a pé 

0,34 0,34 6.2.2 Vias com calçada 1,00     0,33   0,28   0,39 
  

Redução de 
viagens 

0,35 0,35 6.3.4 
Ações para redução do 
tráfego motorizado 

1,00     0,28   0,32   0,40 
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0
,1

0
8

 

Captação de 
gestores 

0,12 0,16 

7.1.1 
Nível de formação de 
técnicos e gestores 

0,50     0,31   0,37   0,32 

  

7.1.2 
Capacitação de técnicos e 
gestores 

0,50     0,31   0,37   0,32 

  

Transparência 
do processo de 
planejamento 

0,12 0,16 7.4.1 
Transparência e 
responsabilidade 

1,00     0,38   0,32   0,31 

  

Planejamento e 
controle do uso 
e ocupação do 
solo 

0,14 0,18 

7.5.1 Vazios urbano 0,33     0,31   0,32   0,36 
  

7.5.2 Crescimento urbano 0,33     0,31   0,32   0,36 
  

7.5.5 Ocupações irregulares 0,33     0,31   0,32   0,36 
  

Planejamento 
estratégico e 
integrado 

0,14 0,18 7.6.2 
Efetivação e continuidade 
de ações 

1,00     0,32   0,35   0,33 

  

Planejamento 
de 
infraestrutura 
urbana e  
planejamentos 
urbanos 

0,13 0,17 7.7.1 Parques e áreas verdes 0,33     0,31   0,39   0,30 
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DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESO TEMAS PESO ORIGINAL PESO NORM.  ID INDICADORES 
PESO 

NORM. 
SCORE 
NORM. 

IMUS 
GLOBAL 

SOCIAL (S) ECONÔMICA (E) AMBIENTAL (A) 

PESO IMUSs PESO IMUSe PESO IMUSa 
P

LA
N
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A

M
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G
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A
D

O
 

0
,1

0
8

 

Planejamento  
de  
infraestrutura 
urbana e  
planejamentos 
urbanos 

0,13 0,17 

7.7.2 
Equipamentos urbanos 
(escolas) 

0,33     0,31   0,39   0,30 
  

7.7.3 
Equipamentos urbanos 
(postos de saúde) 

0,33     0,31   0,39   0,30 

  

Plano diretor e 
legislação 
urbanística 

0,12 0,16 7.8.3 
Cumprimento da legislação 
urbanística 

1,00     0,31   0,35   0,35 
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0
,1

0
7

 

Acidentes de 
trânsito 

0,21 0,26 

8.1.1 Acidentes de trânsito 0,33     0,37   0,38   0,26 
  

8.1.2 
Acidentes com pedestres e 
ciclista 

0,33     0,37   0,38   0,26 

  

8.1.3 Prevenção de acidentes 0,33     0,37   0,38   0,26 
  

Educação para 
o trânsito 

0,19 0,24 8.2.1 Educação para o trânsito 1,00     0,39   0,31   0,30 
  

Fluidez e 
circulação 

0,19 0,24 8.3.2 
Velocidade média do 
tráfego 

1,00     0,29   0,35   0,36 
  

Transporte 
individual 

0,21 0,26 8.5.1 Índice de motorização 1,00     0,32   0,31   0,36 
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0
,1

1
2

 Disponibilidade 
e qualidade do 
transporte 
público 

0,23 0,28 

9.1.1 
Extensão da rede do 
transporte público 

0,13     0,35   0,33   0,32 

  

9.1.2 
Frequência de 
atendimento do transporte 
público 

0,13     0,35   0,33   0,32 

  

9.1.3 Pontualidade 0,13     0,35   0,33   0,32   

9.1.4 
Velocidade média do 
transporte público 

0,13     0,35   0,33   0,32 

  

9.1.5 
Idade média da frota de 
transporte público 

0,13     0,35   0,33   0,32 
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DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESO TEMAS PESO ORIGINAL PESO NORM.  ID INDICADORES 
PESO 

NORM. 
SCORE 
NORM. 

IMUS 
GLOBAL 

SOCIAL (S) ECONÔMICA (E) AMBIENTAL (A) 

PESO IMUSs PESO IMUSe PESO IMUSa 
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0
,1

1
2

 

Disponibilidade  
e qualidade do  
transporte  
público 

0,23 0,28 

9.1.6 
Índice de passageiros por 
quilômetro 

0,13     0,35   0,33   0,32 

  

9.1.7 
Passageiros transportados 
anualmente 

0,13     0,35   0,33   0,32 

  

9.1.8 
Satisfação do usuário com 
o serviço de transporte 
público 

0,13     0,35   0,33   0,32 

  

Regulação e 
fiscalização do 
transporte 
público 

0,18 0,22 9.3.1 Contratos e licitações 1,00     0,34   0,35   0,31 

  

Integração do 
transporte 
público 

0,22 0,27 9.4.2 
Integração do transporte 
público 

1,00     0,37   0,33   0,30 
  

Política tarifária 0,19 0,23 9.5.2 Tarifas de transporte 1,00     0,38   0,37   0,25 
  

Fonte: URBTEC TM (2019) 
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Os indicadores apresentados buscam auxiliar o Município de Canoinhas na tarefa de 

monitoramento, avaliação e gestão do Plano de Mobilidade Urbana, de forma que sua 

implantação tenha resultados efetivo na vida dos cidadãos. 

Destaca-se que o monitoramento exige sistema de informações integrado a outras 

bases de dados do Município para viabilizar a coleta e a extração de relatórios analíticos 

atualizados como instrumentos de planejamento e gestão da Política Municipal de Mobilidade 

Urbana instituída pelo Plano. 
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