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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar o arcabouço jurídico que norteia a questão do Direito à 

Cidade e a Mobilidade Urbana, analisar os resultados percebidos na 5ª Conferência da 

Cidade de Niterói e a partir dessas reflexões, traçar as perspectivas da política de 

mobilidade urbana no município de Niterói. Nesse sentido, como forma de delimitar 

tema, será dado enfoque na mobilidade através dos meios de transporte e sua 

legitimidade através das leis que se relacionam com o assunto. Assim, dentre as 

principais leis, é relevante destacar a proteção dada pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 à Política de Desenvolvimento Urbano, através de seus 

arts. 182 e 183 e os seus desdobramentos jurídicos, que podemos elencar como sendo o 

Estatuto da Cidade e a Lei 12.587/2012.  

 

Palavras-chave: mobilidade urbana, políticas públicas, direito à cidade, conferência, 

plano diretor, estatuto da cidade  

  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to examine the legal framework that guides the issue of Right to the 

City and Urban Mobility, analyze perceived at the 5th Conference of the City of Niterói 

and results from these reflections, draw prospects for urban mobility policy in Niterói. 

In this sense, as a way of defining theme, focus will be given on mobility through the 

means of transport and its legitimacy through the laws that relate to the subject. Thus, 

among the major laws, it is worth noting the protection afforded by the Constitution of 

the Federative Republic of Brazil to the 1988 Urban Development Policy, through their 

arts. 182 and 183 and their legal ramifications that we can list as the City Statute and the 

Law 12.587/2012. 

 

Keywords: urban mobility, public policy, right to the city, conference, master plan, city 

status 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O município de Niterói, que historicamente é considerado uma cidade 

dormitório em razão de sua proximidade com o município do Rio de Janeiro, enfrenta 

constantes problemas de mobilidade urbana, sejam eles advindos do deslocamento de 

sua população para o município vizinho via baía de Guanabara seja ponte Rio-Niterói 

ou pelo transporte aquaviário, que também serve de passagem para outros municípios da 

região metropolitana, como São Gonçalo, Itaboraí e Maricá ou pela falta de uma política 

pública efetiva, voltada para a questão viária e que traga soluções eficazes para os 

problemas de mobilidade da Cidade e não fique apenas no papel, como o Plano Lerner. 

Como forma de traçar perspectivas para essa política, foi feito o 

acompanhamento in loco da etapa municipal da 5ª Conferência da Cidade de Niterói 

“Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!”, que teve como objetivo geral, 

colocar em discussão a definição de prioridades para a política de desenvolvimento 

urbano dos municípios, estados e do distrito federal e que foi realizada em etapas, 

conforme descrito a seguir: 

 

Tabela 1: Cronograma etapa municipal da conferência 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Essa última etapa municipal foi marcada por fóruns de discussão, ao qual 

daremos destaque, neste trabalho, ao que tratou especificamente da questão da 

mobilidade e do transporte, haja vista a participação ativa no referido grupo de trabalho. 

Além disso, serão elencadas as propostas relacionadas ao transporte e a  

mobilidade que foram propostas e aprovadas na etapa Nacional da Conferência das 

Cidades, em plenária ocorrida no dia 27 de novembro de 2013, e que servirão de 

parâmetros de prioridade para o Ministério das Cidades.  

De outra banda, é relevante destacar a proteção dada pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) à Política de Desenvolvimento 

Urbano, através de seus arts. 182 e 183 e os seus desdobramentos jurídicos, que 

podemos elencar como sendo o Estatuto da Cidade e a Lei de Mobilidade Urbana.  

26 de abril Pré-Conferência realizada na Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL)

03 de maio Abertura realizada no Teatro Popular de Niterói

04 e 05 de maio
Fóruns de discussão e Plenária realizados no Bloco E da Escola de Serviço 

Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) 
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1.1. OBJETIVOS 

 

Desta feita, com base no acima exposto, o escopo desta monografia será 

analisar o arcabouço jurídico que norteia a questão do Direito à Cidade e a Mobilidade 

Urbana, analisar os resultados percebidos na 5ª Conferência da Cidade de Niterói e a 

partir dessas reflexões, traçar as perspectivas da política de mobilidade urbana no 

município de Niterói, com enfoque na mobilidade através dos meios de transporte e sua 

legitimidade através das leis que se relacionam com o assunto. 

 

1.2. METODOLOGIA 

 

No que toca a metodologia, nesta pesquisa, foi feito o uso forma metodológica 

empírica participativa, através da participação em reuniões do Conselho Municipal de 

Política Urbana de Niterói – COMPUR, na etapa municipal da 5ª Conferência das 

Cidades ocorrida em Niterói e através da busca sobre o tema na doutrina, legislação e 

publicações afins. 

 

1.3. ESTRUTURA 

 

Este trabalho foi organizado em 6 (seis) Capítulos que foram dispostos da 

maneira descrita a seguir: 

DIREITO À CIDADE E A MOBILIDADE URBANA: neste capítulo o 

Direito à Cidade é apresentado como princípio constitucional e a mobilidade urbana 

como uma das formas de usufruir desse direito. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE À MOBILIDADE URBANA: neste 

capítulo, serão apresentadas as leis que têm relação direta com o tema ou de alguma 

forma influência sobre o mesmo, tendo sido elencadas como relevantes a Constituição 

da República Federativa do Brasil (CRFB), o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor de 

Niterói e a Lei de Mobilidade Urbana. 

5ª CONFERÊNCIA DA CIDADE DE NITERÓI: neste capítulo é feito uma 

explicação sobre a 5ª Conferência da Cidade, depois são apresentados os resultados 

obtidos nesta, e por fim como os frutos desta conferência podem influenciar nas 

políticas públicas de Niterói. 
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CONCLUSÃO: são apresentados e discutidos os resultados obtidos através da 

metodologia utilizada. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: finalmente, neste capítulo são 

apresentadas as referências bibliográficas consultadas e citadas durante o trabalho. 
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2. DIREITO À CIDADE E A MOBILIDADE URBANA 

 

Usufruir a cidade em sua plenitude seria uma definição adequada para definir o 

direito à cidade, que em linhas gerais, seria efetivamente exercido em uma relação em 

que o cidadão conseguisse desfrutar das estruturas proporcionadas pela cidade de forma 

satisfatória.   

Dentre essas estruturas podemos elencar a moradia, o saneamento básico, a 

rede de saúde, o comércio, as escolas, as universidades, os supermercados, o transporte 

público coletivo, a mobilidade urbana, dentre outros. 

Segundo Adriana Vacare Tezine ao citar Edésio Fernandes, a ordem jurídica 

brasileira reconhece esse direito, posto que: 

 

A Constituição Federal assegura a cidadania, a participação popular, o bem estar de 

todos, os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à 

propriedade, à educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, previdência social, 

proteção à maternidade, infância, assistência aos desamparados, sem prejuízo de 

outros direitos fundamentais decorrentes do regime e dos princípios adotados pela 

Constituição e dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. A Carta Magna 

também reconhece o direito à cidade ao garantir, no capítulo sobre política urbana, 

as funções sociais da cidade e o bem estar dos seus habitantes. 

O Estatuto da Cidade – Lei 10.257/01, no mesmo sentido, reforça que as normas são 

de ordem pública e interesse social e que a política urbana tem por objetivo ordenar 

o desenvolvimento das funções sociais da cidade mediante diretrizes da garantia do 

direito a cidades sustentáveis, da gestão democrática, do planejamento e da 

cooperação entre os governos, iniciativa privada e demais setores da sociedade no 

processo de urbanização. (Tezine apud Fernandes) 

 

No mesmo sentido, Tezine reproduz o entendimento de que esse seria “um 

novo direito fundamental inerente a todas as pessoas que vivem nas cidades”. Já para 

Henry Lefebvre, seria um direito à vida urbana (1991, 116 -117). 

Em que pese Lefebvre ter escrito seu livro O Direito à cidade há mais de duas 

décadas, e na referida época não haver ainda, como o próprio autor mesmo diz, uma 

ciência analítica da cidade, sua definição é mais adequada do que a exposta por 

Tezine, haja vista que o direito à cidade sendo um direito à vida urbana, não se limita o 

seu exercício somente aos cidadãos que vivem nas cidades, mas também se contempla 

os que vivem em áreas rurais ou regiões de difícil acesso. (1991:104) 
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De outra banda, vislumbramos a mobilidade urbana, que é definida como “a 

condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano” 

(Lei 12.587/2012, art. 4º, II), como uma das formas de exercício do direito à cidade, 

assim como a utilização de suas estruturas, que foram pontualmente definidas pelo §3º 

do art. 3º da Lei 12.587/2012, conforme apresentadas a seguir: 

 

Art. 3  O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e 

coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os 

deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município. 

(...) 

§ 3  São infraestruturas de mobilidade urbana:  

I - vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e 

ciclovias;  

II - estacionamentos;  

III - terminais, estações e demais conexões;  

IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;  

V - sinalização viária e de trânsito;  

VI - equipamentos e instalações; e  

VII - instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão 

de informações. 

 

Nesse sentido, o direito à cidade sob o aspecto da mobilidade urbana é exercido 

a partir do momento em que é garantido o deslocamento da população e de cargas no 

território do município, de forma rápida, segura e econômica. 

É cediço que o equilíbrio entre esses três fatores é difícil, todavia, em um 

cenário ideal essa seria a melhor foram de garantir o direito à mobilidade urbana na 

cidade. 
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3. LEGISLAÇÃO PERTINENTE À MOBILIDADE URBANA 

 

Este capítulo tem o condão de compilar as principais legislações que embasam, 

relacionam-se ou tratam especificamente da mobilidade urbana, a nível municipal, 

estadual ou federal. Inicialmente, merece destaque o que dispõe a nossa carta magna 

sobre o assunto, a qual reservou o Capítulo II dentro do seu Título VII (Da Ordem 

Econômica e Financeira), para discorrer sobre a Política Urbana. 

Esse capítulo é composto pelos artigos 182 e 183, dos quais daremos destaque 

ao art. 182, posto que este se relaciona mais intimamente com o tema deste trabalho. 

Senão vejamos o que dispõe o aludido artigo. 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus 

habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 

com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento,  sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 

previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 

em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 

juros legais. 

 

Conforme se pode perceber pela leitura do supracitado artigo, a Constituição 

atribuiu aos municípios a responsabilidade pelo desenvolvimento urbano, assim como, 

determinou a necessidade da elaboração de um Plano Diretor (PD) para municípios em 
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que a população seja maior do que 20 (vinte) mil habitantes, posto que este seria o 

instrumento basilar para a política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

Contudo, essa política urbana precisava ser executada de forma ordenada, com 

diretrizes mais específicas, sendo assim, no intuito de atender essa demanda, foi criado 

o Estatuto da Cidade – Lei 10.257 de 2001, que veio para regulamentar a execução da 

política urbana de que tratam os arts. 182 e 183 da CRFB/88. 

 

3.1. ESTATUTO DA CIDADE 

 

O Estatuto da Cidade - Lei 10.257 de 2001, é composto por 5 (cinco) capítulos 

e 58 (cinquenta e oito) artigos, dos quais será dada ênfase aos que de alguma forma 

relacionarem-se com objeto deste trabalho. 

O Capítulo II do Estatuto em seu art. 2º traça as diretrizes da política urbana, 

das quais merece destaque as constantes em seus incisos I, II, XIII, abaixo transcritos: 

 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte 

e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

(...) 

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 

processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 

potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto 

ou a segurança da população; 

 

Essas diretrizes da política urbana - que são responsáveis por ordenar o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, conforme determina o 

caput do referido artigo - se mostram como garantidoras diretas para que uma política 

de mobilidade urbana focada no transporte seja implantada com sucesso, posto que o 

direito à uma infra-estrutura urbana e a uma gestão democrática participativa e não 

apenas representativa, são pressupostos dessa política  

Em seguida, vale ressaltar os instrumentos gerais da política urbana previstos 

no Capítulo II, art. 4º do Estatuto, que prevê o seguinte: 
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Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social; 

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões; 

III – planejamento municipal, em especial: 

a) plano diretor; 

(...) 

d) plano plurianual; 

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

f) gestão orçamentária participativa; 

g) planos, programas e projetos setoriais; 

h) planos de desenvolvimento econômico e social; 

(...) 

s) referendo popular e plebiscito; 

(...) 

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de 

vizinhança (EIV). 

§ 1º Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é 

própria, observado o disposto nesta Lei. 

(...) 

§ º Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por 

parte do Poder Público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a 

participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. 

  

Conforme se percebe pela leitura do dispositivo acima, o Estatuto preconiza 

novamente a participação da sociedade no desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

política urbana e destaca a garantia do controle social por parte das comunidades, 

movimentos e entidades da sociedade civil, caso a utilização dos instrumentos previstos 

no artigo em comento demandem dispêndio de recursos por parte do Poder Público 

municipal. Além disso, ratifica que o PD é uma das principais formas de planejamento 

municipal e ainda cita outras formas, como a gestão orçamentária participativa, o 

referendo e o plebiscito. 

Nesse sentido, devido a importância dada ao PD para o planejamento 

municipal, a ele foi reservado o Capítulo III do Estatuto, que tem os seguintes 

dispositivos que merecem ênfase: 
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Art. 40 O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. 

§ 1  O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

§ 2  O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. 

§ 3  A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez 

anos. 

§ 4  No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e 

de associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

(...) 

Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos Municípios 

incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos deverá conter: (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a 

diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda; (Incluído pela 

Lei nº 12.608, de 2012) 

II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 

grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 

correlatos; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de 

áreas de risco de desastre; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

IV - medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos 

de desastres; e (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se 

houver, observadas a Lei n.º 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas 

federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse 

social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 

instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido. (Incluído 

pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 1  A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas 

geotécnicas. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 2  O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições insertas 

nos planos de recursos hídricos, formulados consoante a Lei n.º 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
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§ 3  Os Municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por 

ocasião de sua revisão, observados os prazos legais. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 

2012) 

§ 4º Os Municípios enquadrados no inciso VI do art. 41 desta Lei e que não tenham 

plano diretor aprovado terão o prazo de 5 (cinco) anos para o seu encaminhamento 

para aprovação pela Câmara Municipal. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 

Por opção metodológica, as considerações referentes a esse capítulo e aos 

artigos que foram destacados, serão abordadas no item 3.2. deste trabalho, que 

discorrerá especificamente sobre o Plano Diretor de Niterói.  

Prosseguindo a análise do Estatuto, na sequencia do capítulo que trata 

especificamente do PD, temos o Capítulo V, que versa sobre a Gestao Democrática da 

Cidade, o qual merece ressaltar o disposto em seu art. 43, no qual há a previsão expressa 

de que conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 

municipal são instrumentos garantidores da gestão democrática da cidade, estando neste 

artigo a legitimação das Conferências das Cidades como forma de gestão democrática 

das Cidades. Senão vejamos: 

 

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre 

outros, os seguintes instrumentos: 

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

II – debates, audiências e consultas públicas; 

III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 

municipal; 

IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano; 

V – (VETADO) 

 

Por fim, em relação ao último capítulo do Estatuto – Capítulo V, vale destacar 

o que dispõe o art. 52, VII do mesmo: 

 

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da 

aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade 

administrativa, nos termos da Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: 

(...) 

VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do 

disposto no § 3ºdo art. 40 e no art. 50 desta Lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
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O aludido artigo ratifica mais uma vez a importância do PD, aduzindo que o 

prefeito incorrerá em improbidade administrativa se deixar de atualizar a lei que 

instituiu o referido, no mínimo a cada 10 (dez) anos. É cediço que esse tempo mínimo 

visa garantir que as diretrizes em que se basearão todas as ações dos municípios, sejam 

atualizadas de acordo com o crescimento e desenvolvimento destes. 

 

3.2. PLANO DIRETOR DE NITERÓI 

 

No que toca ao Município de Niterói, está vigente a Lei n.º 2123 de 04 de 

fevereiro de 2004, que “revisou” a Lei 1157 de 29 de dezembro 1992, a qual 

denominamos de Plano Diretor de Niterói. 

Inicialmente, apesar de não ser o escopo principal desta pesquisa, analisaremos 

a discussão sobre se houve ou não uma revisão do PD de Niterói através da Lei 

21123/2004 ou se apenas houve uma atualização deste, posto que os instrumentos que 

legitimam essa revisão não teriam sido respeitados. Essa análise tem relevância, há vista 

o PD ser a ferramenta primordial para traçar as diretrizes de qualquer plano urbanístico 

a ser implementado em um município. 

Posteriormente, analisaremos a lei em si e sua relevância para a política de 

mobilidade urbana de Niterói, no que toca especificamente aos meios de transporte. 

 

3.2.1. Alteração x Revisão 

 

O Plano Diretor de Niterói – Lei Municipal n.º 1157/1992, em razão do 

advento do Estatuto da Cidade – Lei Federal n.º 10257/2001, teve que ser revisto para 

implementar as alterações referentes aos Instrumentos de Planejamento e Gestão 

indicados pelo referido Estatuto, o que foi feito através da Lei 2123/2004, contudo, esta 

lei teve sua credibilidade abalada em razão do seu processo de elaboração, conforme 

detalhado de forma bem clara no texto “Plano Diretor de Niterói, Rio de Janeiro: 

desafios da construção de um sistema de planejamento e gestão urbana”, de Maria 

Albertina J. Carvalho, Francisco de Assis Comarú e Ana Cláudia Chaves Teixeira. 

Nos estudos feitos pelos referidos autores, foi levado em consideração uma 

base de informações muita rica, conforme descrito abaixo: 

 

A base de informações desse estudo contou com a legislação urbanística produzida 
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a partir do Plano Diretor de 1992; um variado conjunto de documentos que inclui 

atas de reuniões e audiências públicas, documentos oficiais e planos; dados 

estatísticos do município e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro; textos 

elaborados por pesquisadores dedicados à compreensão do processo histórico-

urbanístico do município; pesquisa nos arquivos do Jornal local “O Fluminense”, 

observando o período de elaboração e debate na Câmara do Plano de 1992, Planos 

Regionais e a adequação de 2004 e entrevistas com atores e informantes chave 

locais. Uma visita técnica de reconhecimento do território complementou o conjunto 

de informações utilizadas. A análise do processo participativo com base em atas e 

relatórios oficiais ficou restrita ao desenvolvimento do Plano Urbanístico Regional 

da Região Norte, último a ser elaborado e aprovado. Os demais Planos ficaram 

restritos às entrevistas e reportagens do Jornal “O Fluminense”.  

 

O cenário em que se começou a discutir a revisão do PD de Niterói foi bastante 

hostil, posto que nesse momento também estavam sendo discutidos o Plano Regional 

(PUR) das Praias da Baía e o PUR da Região Oceânica, de acordo com o descrito pelos 

autores abaixo: 

 

O principal conflito a marcar o processo de construção da legislação deu-se em 

2002, quando da discussão do PUR das Praias da Baía e do PUR da Região 

Oceânica. Os dois Planos Regionais vinham sendo elaborados por um corpo técnico 

específico que realizava reuniões e audiências públicas, quando se iniciou o 

processo de adequação do Plano Diretor ao Estatuto da Cidade. Esta foi elaborada 

por uma comissão formada por antigos secretários da pasta de urbanismo que se 

revezaram no cargo nos últimos anos. A comissão entendia o trabalho como mera 

adequação técnica, mas isso foi amplamente questionado pela sociedade civil que 

exigia que os trabalhos dos PURs fossem interrompidos dando vez a uma revisão 

ampla do Plano Diretor com processo participativo intenso. A pressão da 

administração municipal para concluir os PURs antes da revisão ou adequação do 

PD culminou em debates acirrados, votação com a câmara fechada ao público, 

processo e liminar questionando a validade do processo. Deixou uma marca forte 

para os atores, para a imprensa e instituições envolvidas. A credibilidade dos 

Planos e do processo ficou abalada. (grifos nossos) 

 

Outrossim, o referido texto também aborda como foi o processo de construção 

do PD de Niterói, em comparação com planos diretores de outros municípios, fazendo 

críticas a participação efetiva da população em sua “revisão”, senão vejamos: 
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Em comparação com outros municípios, a participação nos processos de 

planejamento é bastante significativa. Entretanto, é possível dizer que nos processos 

analisados a qualidade da participação pode e deve ainda ser melhorada. Em muitos 

aspectos, o processo foi consultivo, temos poucas informações sobre construções 

coletivas junto à sociedade sobre a leitura comunitária e a pactuação em torno dos 

projetos de lei, a divulgação é falha e a linguagem é de difícil apreensão. Vale 

lembrar que, se o processo tivesse sido feito após a resolução n.º 25 do Conselho 

Nacional das Cidades, vários de seus aspectos poderiam ter sido questionados 

por estarem em desacordo com as premissas estabelecidas. 

 

Outrossim, o artigo ainda destaca uma situação real do município de Niterói, 

no que toca aos atores que realmente têm voz na cidade, pois, como será mostrado no 

Capítulo V, referente a 5ª Conferência da Cidade de Niterói, infelizmente há uma 

manipulação dos projetos que serão aprovados de acordo com o interesse de algumas 

classes em detrimento a outras. 

 

Especialmente em municípios com recursos paisagísticos e grande interesse do 

mercado incorporador imobiliário, como é o caso de Niterói, a diferença entre o 

poder de pressão dos segmentos imobiliários e dos movimentos populares sobre a 

administração é muito grande, levando a assimetria na implantação dos 

instrumentos. Aqueles que regulam e interessam ao mercado imobiliário são 

rapidamente implantados, enquanto aqueles que interessam aos mais pobres 

demoram muito mais para serem efetivados. Contribui para isso uma tradição de 

relações próximas entre os agentes ligados ao setor imobiliário e partes da estrutura 

administrativa. Mesmo quando se posiciona a favor dos segmentos mais 

vulneráveis, a administração tem dificuldades em realizar um enfrentamento 

político na aplicação de instrumentos inovadores na política urbana. (grifos 

nossos) 

 

Assim, em razão da forma como ocorreu a alteração da Lei Municipal n.º 

1157/1992 pela Lei Municipal n.º 2123/2004, reside a discussão sobre sua legitimidade, 

havendo quem entenda que foi apenas uma alteração para contemplar uma mera 

adequação técnica ao Estatuto e há quem defenda, que ocorreu uma verdadeira revisão 

com a participação da sociedade, conforme determina o Estatuto das Cidades. 

 

3.2.2. Conselho Municipal de Política Urbana de Niterói 
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Dando continuidade aos desdobramentos advindos do PD de Niterói, cabe 

ainda ressaltar a instituição em 2004 do Conselho Municipal de Política Urbana 

(COMPUR), integrante do Sistema Nacional de Conselhos de Cidades e do Sistema 

Municipal de Planejamento e o Fundo Municipal de Habitação (FUHAB). 

O referido órgão teve papel relevante na 5ª Conferência da Cidade de Niterói, 

tendo em vista que elaborou o regimento da conferencia durante suas assembleias e por 

ter garantido a participação de alguns de seus membros como delegados com direito a 

voz e voto na conferência. 

A percepção da participação do COMPUR na conferência e sua atuação como 

instrumento de participação democrática, por uma questão metodológica, será feita no 

capítulo referente a 5ª Conferência da Cidade de Niterói, em seu item 4.1.1. 

 

3.2.3. Relevância da Lei 2.123/2004  

 

Conforme informado previamente, este trabalho tem o escopo de avaliar a 

questão da mobilidade urbana sob o viés dos meios de transporte, nesse sentido, em 

relação ao Plano Diretor de Niterói, o capítulo de maior relevância para o nosso tema é 

o que se refere ao Transporte e ao Sistema Viário - Capítulo V, especificamente o art. 

59 e 60, que dispõem o seguinte: 

 

Art. 59 - Para elaboração do Plano Diretor Viário ficam estabelecidas as seguintes 

diretrizes:  

I - priorização da circulação de pedestres, garantidos os espaços a eles destinados 

nas principais vias de circulação, através da regulamentação do uso dos passeios e 

da implantação de sinalização horizontal e vertical;  

II - planejamento e operação da rede viária com o estabelecimento da hierarquização 

das vias, para sua utilização prioritária para o transporte público de passageiros, 

definido, quando couber, faixas exclusivas;  

III - estabelecimento de mecanismos para controle da velocidade dos veículos nas 

vias principais;  

IV - definição da rede estrutural da cidade;  

V - realização de estudo para implantação da ligação de Charitas-Piratininga 

(Cafubá), via túnel, prioritariamente para o transporte de massa;  

VI - realização de estudo para implantação de via turística ligando 

Charitas/Piratininga (Tibau);  

VII - indicação de melhorias necessárias na estrutura viária existente com vistas a 

resolver os problemas dos corredores congestionados e pontos críticos de tráfego;  
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VIII - estabelecimento de projetos de alinhamento (P.A), que deverão ser 

incorporados aos novos projetos de parcelamento, com vistas à integração e à 

adequação hierárquica da estrutura viária;  

IX - estabelecimento de condições estruturais e de tráfego para a Alameda São 

Boaventura que visem separar o tráfego de passagem, intermunicipal ou de acesso a 

outras regiões do município, do tráfego local;  

X - estabelecimento de projetos de alinhamento (P.A) para as rodovias, de forma a 

permitir nos trechos definidos como centros de atividades por esta lei a implantação 

de vias paralelas de serviço, de tráfego lento, independentes das faixas de tráfego 

rápido de passagem;  

XI - elaboração de planos de ação para situações de emergência;  

XII - ampliação, melhoria e manutenção permanente do sistema de comunicação 

visual de informação, orientação e sinalização nas vias, acompanhando os avanços 

tecnológicos;  

XIII - estímulo a implantação e consolidação de estacionamentos de veículos na 

periferia dos centros de comércio e serviços, integrados ao sistema de transporte 

coletivo;  

XIV - definição das ciclovias a serem implantadas, como complementação do 

sistema de vias de transporte;  

XV - análise e monitoramento das atividades existentes geradoras de tráfego quanto 

aos impactos sobre o sistema viário, para sua adequação às condições de fluidez das 

vias; 

 

Art. 60 - Para elaboração do Plano Diretor de Transportes Públicos ficam 

estabelecidas as seguintes diretrizes:  

I - adequação da oferta de transporte à demanda atual e projetada, procurando 

aproveitar seus efeitos indutores e compatibilizar a acessibilidade local às propostas 

de uso e ocupação do solo;  

II - estímulo ao uso do transporte coletivo sobre o individual, orientando neste 

sentido os investimentos públicos e privados, tendo em vista democratizar o sistema 

viário;  

III - estímulo à implantação de sistema integrado de transportes;  

IV - melhoria dos terminais rodoviários existentes e criação de novos, com vistas à 

implantação do sistema integrado de transportes;  

V - definição da viabilidade da implantação, de um sistema de transporte público de 

alta capacidade para ligação com São Gonçalo, utilizando-se o leito da Estrada de 

Ferro Leopoldina;  

VI - definição de novas alternativas de ligação de diversos bairros de Niterói com 

São Gonçalo, através de sistema integrado de transportes coletivos;  
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VII - definição de itinerários facilitando a ligação interbairros, especialmente na 

Região Oceânica;  

VIII - implantação de infra-estrutura de drenagem e pavimentação nas vias onde se 

faça necessária o transporte público;  

IX - estabelecimento de medidas que levem ao disciplinamento do tráfego, em 

especial dos pontos de carga e descarga, de entrada e saída de colégios e dos 

estacionamentos irregulares;  

X - estímulo à descentralização física do sistema de transporte hidroviário, 

considerando prioritariamente a ligação Charitas (Niterói)- Rio de Janeiro com 

objetivo de atender a Região Oceânica, Pendotiba, São Francisco, Charitas, Jurujuba 

e grande parte de Icaraí e Santa Rosa;  

XI - definição de rotas para cargas perigosas;  

XII - estímulo à adaptação dos veículos automotores a padrões de operação que 

reduzam as emissões de gases poluentes, resíduos em suspensão e poluição sonora;  

XIII - estímulo à utilização e distribuição de gás natural em postos de abastecimento.  

 

Como forma de se adequar as diretrizes do Plano Diretor, foi contratado o 

escritório do arquiteto Jaime Lerner para desenvolver um plano de mobilidade voltado 

para o transporte em Niterói, que infelizmente após ser concluído não foi implantado 

como era o imaginado, todavia, ainda há resquícios do referido plano no que toca a 

implantação do mergulhão da Av. Marquês do Paraná, que foi concluído em 2013 e está 

em funcionamento. 

 

Figura 1: Plano Lerner 

 

Fonte: http://fopurniteroi.wordpress.com/legislacao/planos-de-transportes/ 
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A conclusão da obra ocorreu com relevante atraso e ainda teve problemas 

referentes ao sistema de escoamento de água após sua inauguração, o que ocasionou o 

alagamento da nova via após fortes chuvas ocorridas em Niterói, conforme mostram as 

imagens abaixo, que retratam o mergulhão no dia da inauguração e após as chuvas. 

 

Figura 2: Mergulhão no dia da inauguração 

 

Fonte:http://oglobo.globo.com/rio/mergulhao-de-niteroi-alaga-um-dia-apos-inauguracao-

10864584 

 

 

Figura 3: Mergulhão alagado 

 

Fonte:http://www.rj24horas.com.br/en/jornal/metropolitana/1456/Chuva-alaga-

mergulh%C3%A3o-inaugurado-em-Niter%C3%B3i.htm 
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3.3. LEI 12.587 DE 03/01/2012 

 

A Mobilidade Urbana sem sombras de duvida é um assunto de relevância 

nacional, nesse sentido, como forma de materializar sua importância de forma mais 

específica, foi criada a Lei Federal n.º 12.587 de 2012, que tem o condão de traçar as 

Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

Inicialmente, no que se refere a lei, é importante ressaltar a questão da 

competência de cada ente da Federação para desenvolver a política de mobilidade, visto 

que essas atribuições delimitam a esfera de atuação dos entes a nível nacional, estadual 

e municipal, de forma que cada um tenha definido o papel que irá desenvolver dentro 

dessa política. 

Nesse esteio, o Capítulo IV da lei é o que tem maior relevância para os 

objetivos deste trabalho, posto que pensar em perspectivas para a mobilidade urbana em 

Niterói está atrelado diretamente ao que compete ao Município desenvolver junto à 

população e ao que depende pontualmente de sua atuação, seja através de uma 

competência privativa ou concorrente aos demais entes. 

Dessa forma, passemos a leitura das atribuições da União, que estão previstas 

no bojo do Art. 16 da Lei: 

 

Art. 16.  São atribuições da União:  

I - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

nos termos desta Lei;  

II - contribuir para a capacitação continuada de pessoas e para o desenvolvimento 

das instituições vinculadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana nos Estados, 

Municípios e Distrito Federal, nos termos desta Lei;  

III - organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema Nacional de Mobilidade 

Urbana e a qualidade e produtividade dos serviços de transporte público coletivo;  

IV - fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e 

média capacidade nas aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas;  

V – (VETADO);  

VI - fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico visando ao atendimento 

dos princípios e diretrizes desta Lei; e  

VII - prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de 

transporte público interestadual de caráter urbano.  

§ 1º A União apoiará e estimulará ações coordenadas e integradas entre Municípios 

e Estados em áreas conturbadas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas 

destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas 
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como cidades gêmeas localizadas em regiões de fronteira com outros países, 

observado o art. 178 da Constituição Federal.  

§ 2º A União poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios a 

organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo interestadual e 

internacional de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou 

convênio de cooperação para tal fim, observado o art. 178 da Constituição Federal. 

 

Já as competências reservadas aos Estados estão dispostas no art. 17 da lei. 

 

Art. 17.  São atribuições dos Estados:  

I - prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de 

transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em conformidade com 

o § 1º do art. 25 da Constituição Federal; 

II - propor política tributária específica e de incentivos para a implantação da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana; e  

III - garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que ultrapassem 

os limites de um Município, em conformidade com o § 3º do art. 25 da Constituição 

Federal. 

Parágrafo único. Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização e a 

prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal de caráter 

urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal 

fim. 

 

E por último, e de suma importância, as atribuições dos Municípios, que estão 

elencadas no Art. 18 da lei. 

 

Art. 18.  São atribuições dos Municípios:  

I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover 

a regulamentação dos serviços de transporte urbano;  

II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte 

público coletivo urbano, que têm caráter essencial;  

III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de 

mobilidade urbana do Município; e  

IV – (VETADO). 

 

Conforme visto acima, os papeis da União e do Estado estão mais ligados ao 

apoio, fomento e incentivo para que essa politica seja implantada, assim como, 

respectivamente, é de competência dos mesmos o fornecimento do transporte público 
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coletivo interestadual e intermunicipal, em que pese essa atribuição poder ser delegada 

aos municípios. 

Outrossim, outra questão relevante abordada pela lei 12.587/2012 está contida 

em seu Capítulo V, especificamente em seu art. 24, que determina a criação de um 

Plano de Mobilidade Urbana, que será o instrumento de efetivação da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana. Esse plano deverá ser elaborado pelos municípios dentro de um 

prazo de 3 (três) anos após a publicação da lei, que ocorreu em 04 de janeiro de 2012. 

Além disso, o plano deverá necessariamente estar integrado ao Plano Diretor 

Municipal, devendo ser atualizado em prazo não superior a 10 (dez) anos, após sua 

criação.  O §4º do art. 24 ainda aduz que os municípios que não elaborarem o plano 

dentro do prazo estipulado, ficarão impedidos de receber recursos federais destinados a 

mobilidade urbana até que atendam a exigência da lei, conforme descrito abaixo: 

 

Art. 24.  O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as 

diretrizes desta Lei, bem como: 

 I - os serviços de transporte público coletivo;  

II - a circulação viária;  

III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;  

IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;  

V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não 

motorizados;  

VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;  

VII - os polos geradores de viagens;  

VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;  

IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;  

X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e 

da infraestrutura de mobilidade urbana; e  

XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de 

Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.  

§ 1º Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais 

obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado o 

Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos 

diretores ou neles inserido.  

§ 2º Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o 

Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no 

planejamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e por 

bicicleta, de acordo com a legislação vigente.  
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§ 3º O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao plano diretor municipal, 

existente ou em elaboração, no prazo máximo de 3 (três) anos da vigência desta Lei.  

§ 4º Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana na 

data de promulgação desta Lei terão o prazo máximo de 3 (três) anos de sua vigência 

para elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentários 

federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta Lei. 

 

Assim, após apresentarmos os pontos relevantes das principais leis que 

permeiam a política de mobilidade urbana, passaremos ao último capítulo deste 

trabalho, que tratará especificamente da 5ª Conferência da Cidade de Niterói, que é um 

dos instrumentos previstos por essas leis para a efetivação de uma gestão democrática 

participativa.   
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4. A 5ª CONFERÊNCIA DA CIDADE DE NITERÓI  

 

A 5 ª Conferência da Cidade de Niterói, que nesta edição teve como tema 

“Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!”, teve sua convocação realizada 

através do Decreto Municipal nº 11.338, de 16 de janeiro de 2013 e ocorreu nos dias 26 

de abril (Pré-Conferência) e 3, 4 e 5 de maio (Conferência Municipal), conforme 

cronograma disposto na Tabela 1 (pg. 12) deste trabalho.  

Alessandra D. Giacomin e Patrícia de La Mercedes Ferreiro Rodriguez, em 

artigo publicado no II Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e 

Humanidades (CONINTER), intitulado Fronteiras democráticas: um estudo 

comparativo sobre democracia e legitimidade democrática nas cidades de Niterói 

(Brasil) e La Plata (Argentina), descreveram bem como funcionava a dinâmica da 

Conferencia, senão vejamos o que as autoras falaram sobre conferências anteriores: 

 

A primeira Conferência Nacional das Cidades ocorreu em 2003 e a partir desta, foi 

criado em 2004, o Conselho das Cidades (ConCidades), um órgão colegiado de 

natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura do Ministério das Cidades, 

que tem por finalidade estudar e propor diretrizes para a formulação e 

implementação da PNDU, bem como acompanhar a sua execução.  

As Conferências das Cidades ocorreram também em 2005, 2007, 2010 e estão 

/estarão ocorrendo no corrente ano de 2013. Cumpre esclarecer que antes as 

conferências ocorriam a cada 2 anos, mas a partir de 2007, passaram a ocorrer uma 

vez a cada triênio.  

 

Outrossim, o referido trabalho publicado no II CONINTER também teve o 

condão de descrever a dinâmica da Conferência, conforme verifica-se abaixo: 

 

As conferências ocorrem no âmbito dos três níveis de governo. Primeiramente se 

realizam as etapas municipais, depois as estaduais e do Distrito Federal e por fim a 

Conferência nacional.  

Deste modo, assim como a realização da Conferência Municipal é condição 

indispensável para a participação de delegados municipais na Conferência Estadual, 

a realização da Conferência Estadual é condição indispensável para a participação de 

delegados estaduais na Conferência Nacional das Cidades.  

(...) 

A participação da população é feita por meio de delegados (com direito a voz e voto) 

ou como ouvinte (direito a voz, exceto na Plenária).  



34 

 

Os segmentos sociais que se enquadram na definição do decreto podem indicar quais 

são seus representantes, já os membros do COMPUR (titulares e suplentes) são 

delegados natos da Conferência, assim como os conselheiros do ConCidades são 

delegados natos da Conferência Nacional das Cidades. 

Durante as Plenária é que: são aprovadas por maioria simples dos votos o 

regulamento da 5ª Conferencia; são votados os o Relatório Sistematizado dos grupos 

de discussão e as moções apresentadas pelos delegados; e são eleitos os delegados 

da 5ª Conferencias das Cidades do Estado do Rio de Janeiro e os conselheiros do 

COMPUR para o triênio seguinte (2013- 2016). 

As Conferências das Cidades na etapa municipal seguem o seguinte procedimento. 

A partir dos debates nos grupos aponta-se propostas prioritárias e, mediante votação 

(que em Niterói tinha o quórum de 30%), apresenta-se 5 (cinco) propostas que serão 

submetidas a plenária para serem aprovadas (ou não) mediante maioria simples dos 

votos, e que tem de ser sintetizados num texto de no máximo 5 (cinco) linhas. 

Além disso, também são apresentadas até 2 (dois) propostas, como diretrizes para a 

Conferência Estadual, que tem de ser sintetizados num texto de no máximo 5 (cinco) 

linhas;  

 

Após esse descritivo sobre a conferência será apresentado os seguintes aspectos 

sobre a mesma: (i) como se deu a participação da população, (ii) quais foram as 

propostas mais relevantes referente ao Grupo de Trabalho (GT) referente ao Transporte 

e Mobilidade, (iii) quais foram as propostas finais enviadas ao Ministério das Cidades 

sobre mobilidade e (iv) as perspectivas de política de mobilidade urbana evidenciadas 

pela conferência. 

 

4.1. PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA CONFERÊNCIA 

 

De acordo com o supracitado Estatuto da Cidade (Art. 43,III), a conferência é 

um dos instrumentos garantidores da gestão democrática participativa da cidade e por 

isso é de suma importância a participação da população na mesma. 

Nesse sentido, o regimento da Conferência Nacional das Cidades definiu a 

composição e representatividade dos vários segmentos da sociedade, em todas as etapas 

(municipal, estadual e nacional), conforme quadro abaixo: 
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Tabela 2: Representatividade dos segmentos na conferência 

 

 Fonte: Regimento Interno da 5ª Conferência Nacional das Cidades – Art. 17 

 

Os aludidos segmentos foram divididos por meio de delegados, que foram 

estipulados de acordo com a porcentagem de participação de cada segmento, lhes sendo 

concedido direito a voz e voto nos GTs e na plenária.  

Já os participantes da conferência que não eram delegados, os denominados 

ouvintes, receberam um tratamento diferenciado, que não contemplou a gestão 

democrática participativa prevista nos estatutos jurídicos anteriormente vistos, posto 

que: (i) nos GTs, os ouvintes tinham direito a voz e não tinham direito a voto e (ii) 

Durante a plenária, os ouvintes não tinham direito a voz nem direito a voto  

Feitas essas considerações é relevante destacar como ocorreram os debates 

durante a Conferência, especialmente no que toca ao GT Transporte e Mobilidade. 

No primeiro dia, após um atraso considerável foi primeiramente lido e 

aprovado o Regulamento na Plenária, redigido pela comissão preparatória, que 

anteriormente já havia sido aprovado no COMPUR. 

Secundariamente os delegados se dirigiram aos grupos de discussão que 

ocorriam de forma concomitante, tendo ocorrido um problema inicial que afetou 

diretamente o GT Transporte e Mobilidade, haja vista que a prefeitura reagrupou os 

grupos previstos no texto base de forma diversa. O Texto base estabelecia os seguintes 

grupos temáticos: 1. Habitação de Interesse Social; 2. Saneamento Ambiental de 

Interesse Social e acesso a agua; 3. Política urbana; 3. Transporte, acessibilidade e 

mobilidade de interesse social;  4. Programas urbanos estratégicos; 5. Participação 

social 

A prefeitura condensou o grupo de discussão Projetos Estratégicos com o de 

Transporte, acessibilidade e mobilidade de interesse social e suprimiu o de Participação 

Grupo Segmento %

I
Gestores, administradores públicos e legislativos - 

federais, estaduais, municipais e distritais
42, 3%

II Movimentos sociais e populares 26,7%

III Trabalhadores, por suas entidades sindicais 9,9%

IV
Empresários relacionados à produção e ao 

financiamento do desenvolvimento urbano
9,9%

V
Entidades profissionais,  acadêmicas e de 

pesquisa de conselhos profissionais
7,0%

VI
ONG's com atuação na área de Desenvolvimento 

Urbano
4,2%
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Social.  Apesar dos participantes não aceitarem as mudanças, e das reclamações de 

membros da Comissão Executiva, a municipalidade apenas reestruturou os grupos após 

intervenção de delegado (representante da OAB) afirmar que qualquer participante 

(delegado ou não) que se sentisse lesado poderia ir ao Ministério Público Estadual 

denunciar as irregularidades e pedir a anulação da Conferência. 

Somando-se a isso foi acrescido por uma das participantes GT que caso a 

Conferência fosse anulada, dificilmente haveria tempo hábil para se organizar outra, e 

que a não realização da conferencia impediria que a municipalidade conseguisse junto 

ao governo federal uma série de verbas públicas, que requerem a realização da etapa 

municipal para sua concessão. 

Esse episódio acabou resultado em atrasos de mais de uma hora nos grupos 

envolvidos, prejudicando o tempo de debate. 

Especificamente no tocante ao grupo de discussão sobre mobilidade urbana, uma 

vez que o Subsecretario da Secretaria de Urbanismo e Mobilidade, dispendeu mais de 

40 minutos  apresentado os projetos da Prefeitura (que deveriam ordinariamente ser 

publicitados no site da prefeitura para o ciência da população), não oportunizando 

debate sobre os temas relevantes a temática, uma vez que todos os outros participantes 

podiam se manifestar por apenas 5 minutos, de modo que as questões levantadas não 

poderiam ser debatidas (apenas poderiam ser remetidas propostas para serem votadas ao 

fim da reunião).  

Os atrasos (de mais de duas horas), o tempo gasto pelo governo municipal para 

divulgar algo que já devia ser publicitado e o pouco tempo que os demais participantes 

do GT tiveram para fazerem suas exposições e propostas prejudicaram a fluidez dos 

debates.  

Outra questão importante que deve se destacar é que no grupo que discutia 

transporte, acessibilidade e mobilidade, havia uma perceptível desproporcionalidade de 

membros do executivo e da sociedade civil (oito membros do Executivo, um do 

COMPUR, dois do legislativo e um do movimento social).  

Outrossim, aparentemente a pauta de transporte era de precípuo interesse da 

municipalidade (tanto que pretendia aglutinar com o grupo de assuntos estratégicos), o 

que explica esta desproporcionalidade de membros do executivo, presentes em peso a 

fim de ratificar os novos projetos da Secretaria de Urbanismo e Mobilidade Urbana, 

como a transoceânica, a elaboração de um plano de mobilidade e ciclovias. 
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Além disso, no fórum de discussão referente ao transporte e a mobilidade, se 

percebia o incômodo por parte de alguns delegados em terem que discutir os temas do 

grupo com participantes que apenas tinham direito a voz (ouvintes), e em muita das 

vezes, a participação destes era tolhida sob a justificativa dessa limitação.  

Superada essa fase de grupos de discussão, iniciou-se a plenária, momento da 

conferência em que também foram verificadas diversas demonstrações da ausência de 

um processo de participação democrática, sobre esse momento da conferência Giacomin 

e Rodriguez identificaram um grave problema no processo de participação democrática, 

o qual denominaram de cooptação, conforme se verifica a seguir: 

 

Durante a realização da Plenária evidenciou-se um grave problema no processo de 

participação democrática, que é o da cooptação, que conforme SOUZA ocorre 

quando um indivíduo (líderes populares, pessoas-chave) ou seguimentos mais ativos 

(ativistas) são convidados para integrarem postos da administração. (SOUZA, 2006. 

p. 204)  

A cooptação, nada mais é do que um reflexo de várias praticas de dominação 

historicamente verificadas neste país, como do clientelismo. Para Carvalho o 

conceito de clientelismo “indica um tipo de relação entre atores políticos que 

envolve concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, 

isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto”. (CARVALHO, 

1997, p. 4)  

A questão já havia sido preocupação de conselheiros do COMPUR, de modo que 

proposta inicial de Regimento da 5ª Conferência da Cidade de Niterói (que não foi 

aprovada pelo COMPUR) previa no art. 14, § 3º, que os representantes dos 

movimentos sociais e populares, trabalhadores através de suas entidades sindicais, 

empresários, entidades profissionais acadêmicas e de pesquisa e Organizações Não 

Governamentais – ONGs não poderiam ser eleitos por seus segmentos como 

delegados da 5ª Conferência da Cidade de Niterói, se os ocupassem cargos junto ao 

executivo e legislativo municipal (chamados pelos demais conselheiros de 

“delegados-contracheque”). 

Cumpre aqui refletir como poderia um individuo exercer uma FUNÇÃO PÚBLICA 

de delegado de uma conferência (ou mesmo de conselheiro no COMPUR), de forma 

a defender o interesse público e o de seu segmento social, se ao mesmo tempo pode 

neste exercício contradizer o interesses do gestor municipal e ensejar sua 

exoneração.  

O grande número de cooptados era visivelmente observado durante a 

plenária. Seja por uma divisão territorial entre os participantes 

(espacialmente na frente da sala se posicionavam os membros do governo e 
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movimento social e ao fundo os conselheiros do COMPUR ativistas e outros 

setores sociais), seja pelo resultado das votações, que se contrapunham e 

muito ao perfil da maioria dos delegados, que eram em maioria de camadas 

sociais populares.  

 

Por fim, durante a plenária houve uma confusão das propostas que foram 

aprovadas no GT Transporte e Mobilidade, tendo sido colocado no texto do relatório do 

grupo, uma proposta que não tinha sido aprovada e deixando de lado uma que tinha sido 

(e de voto contrario da prefeitura), essa alteração fez com que a autora da proposta 

suprimida fizesse um destaque (ato necessário para que o texto lido fosse 

posteriormente objeto de alteração ou supressão) no momento da planária, todavia, foi 

convencida a retirar seu destaque em relação a proposta supostamente suprimida, pois 

em razão da confusão inicialmente ocorrida a sua proposta seria contemplada na 

seguinte, o que não ocorreu. 

 

4.2. PROPOSTAS DA 5ª CONFERÊNCIA DA CIDADE DE NITERÓI 

 

Do Grupo de Trabalho referente ao Transporte e Mobilidade foram levadas 7 

(sete) propostas ao todo para a plenária, sendo 5 (cinco) propostas Municipais e 2 (duas) 

propostas para a 5ª Conferência Estadual.  

Sendo assim, com base nos folhetos com as propostas dos grupos digitadas que 

foram distribuídos antes da plenária e em anotações feitas nos mesmos, abaixo serão 

apresentadas as propostas aprovadas na plenária. 

 

Propostas Municipais 

 

a) Criação da comissão de Educação para o transito; 

b) Priorização do anel de alta capacidade do sistema público de transporte do 

Município de Niterói com a criação de espaços públicos da mobilidade, 

integrando os diferentes modos e com priorização ao transporte público não 

motorizado a pé e de bicicleta. 

c) Elaboração do plano de mobilidade em conformidade com o novo plano 

diretor a ser elaborado, garantindo: (i) a lei de acessibilidade, com estímulo 
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à fiscalização; (ii) transparência e acesso as informações relativas às 

licitações em todos os contratos do transporte público. 

d) Inserir e ampliar o transporte por bicicletas na matriz de deslocamentos 

urbanos através da inclusão de Niterói no programa brasileiro de 

mobilidade de bicicleta – Bicicleta Brasil/Ministério das Cidades 

e) No que toca a operação com as Empresas de Transporte: (i) a implantação 

do Bilhete único municipal mensal, (ii) a extinção da dupla função de 

motorista e cobrador e a (iii) intensificação da operação das linhas 

noturnas. 

 

Propostas Estaduais 

 

a) Implantação da Linha três do Metro, conectando Niteroi á linha dois, no 

Rio de Janeiro, através da Bahia de Guanabara; e 

 

b) Implantação de novas linhas hidroviárias na região metropolitana do Estado 

do Rio de Janeiro, especialmente a linha São Gonçalo – Praça XV, que 

conforme inicialmente previsto no contrato de concessão dos serviços 

hidroviários, deveria estar conectando as duas maiores cidades do Estado 

desde o ano 2000. 

 

4.3. PROPOSTAS DA 5º CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES 

 

A 5ª Conferência Nacional das Cidades ocorreu no mês de novembro de 2013 

em Brasília e teve sua plenária realizada no dia 24 de novembro de 2013, na qual de um 

total de 40 (quarenta) propostas aprovadas, 9 (nove) têm relação com a mobilidade 

urbana, que são respectivamente as propostas n.º 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 24 e 27, abaixo 

transcritas e que estão disponíveis no site da 5ª Conferência das Cidades. 

 

Proposta 5  

Integrar transversalmente as políticas, o planejamento e as ações públicas de 

habitação, saneamento, trânsito, transporte e mobilidade, superar a cultura de 

fragmentação, criar mecanismos e instrumentos para garantir o acesso e a 

otimização da aplicação integrada dos fundos específicos que estejam em 

conformidade com o que preconiza a Constituição Federal e Legislações 
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Complementares, para ofertar habitação nos padrões de infraestrutura urbana e 

sustentabilidade, priorizando a qualidade de vida dos cidadãos.  

 

Proposta 6  

Garantir recursos do OGU para investimento em programas e ações a fim de garantir 

padronização de calçadas, estas assumidas pelo poder público, sinalização de vias; 

adaptação e fiscalização de vias e do transporte público para pessoas com 

deficiência  e com mobilidade reduzida.  

 

Proposta 7  

A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano deve priorizar o transporte público 

de alta capacidade acessível a todos (acessibilidade física, acessibilidade 

socioeconômica), considerando os modos ferroviário, VLT, metroferroviário, 

hidroviário e cabotagem, em todas as cidades, de modo a tornar o trânsito menos 

caótico por meio de sistema de mobilidade com perspectiva intermodal. Deve, 

também, exigir, apoiar (técnica e financeiramente) a elaboração de planos diretores 

cicloviários nas cidades regiões metropolitanas. Por fim, devem ser criados 

programas de mobilidade voltados aos municípios da região amazônica.  

 

Proposta 8  

Criar Fundo Nacional de Mobilidade Urbana através de cobrança de taxa de 1% em 

toda a transação de compra e venda de veículos, além da aplicação de 100% da 

CIDE sobre a gasolina para o transporte público urbano, de 2% do OGU por 10 

anos, da utilização dos recursos arrecadados pelo IPVA, com a taxação de 

estacionamentos dos polos geradores de tráfego, sobre o uso e ocupação do solo 

urbano e dos pedágios urbanos nas grandes cidades.  

  

Proposta 9  

Implementar as propostas do Pacto Nacional da Mobilidade Urbana (conforme 

Resolução do Conselho Nacional das Cidades de 2 de outubro de 2013) e incentivar 

e financiar a elaboração participativa dos Planos de Mobilidade e Acessibilidade 

Urbana, INTEGRADO COM PLANO DIRETOR MUNICIPAL, concomitante com 

a capacitação e apoio técnico a os agentes locais.  

 

Proposta 10  

Garantir apoio técnico e financeiro aos municípios, regiões metropolitanas e 

consórcios metropolitanos na elaboração e implantação de seus Planos de 

Mobilidade, atendendo à Lei no. 12.587/2012 (Lei de  Mobilidade Urbana), bem 

como o atendimento da Lei no. 10.048/00 (Lei da Acessibilidade) e o Decreto no. 

5296/2004 (Decreto da Acessibilidade) visando extinguir barreiras urbanísticas e 
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arquitetônicas de espaços e equipamentos públicos, bem como espaços e edifícios 

privados, para a melhoria da circulação humana no contexto urbano, priorizando os 

programas de redução de mortos e feridos no trânsito na década da ONU de redução 

de 50% dos mortos no trânsito. Implantação de modais de circulação e transportes 

adequados às características e demandas de cada cidade, variando da circulação 

pedestrianizada e cicloviária, passando por transportes coletivos motorizados, 

podendo chegar até aos transportes públicos de grande capacidade, como os 

transportes sobre trilhos.  

 

Proposta 20 

Integrar transversalmente as políticas públicas, o planejamento e as ações de 

habitação, saneamento, trânsito, transporte, mobilidade e acessibilidade, superar a 

cultura de fragmentação, criar mecanismos e instrumentos para garantir o acesso e a 

otimização da aplicação integrada dos fundos específicos que estejam em 

conformidade com o que preconiza a Constituição Federal e legislações 

complementares, para ofertar habitação e condições de habitabilidade com 

infraestrutura urbana, sustentável e acessível, respeitados os padrões das normas 

técnicas vigentes priorizando a qualidade de vida dos cidadãos e objetivando o 

desenvolvimento de cidades humanizadas.  

 

Proposta 24 - Composição e atribuição do Conselho das Cidades  

Promover a reestruturação de todos os Conselhos municipais e estaduais das 

Cidades: I - garantindo a representação majoritária da Sociedade Civil, conforme a 

proporcionalidade já adotada no Conselho Nacional das Cidades; II - garantindo 

cotas de participação nos segmentos (de gênero, grupos étnicos e LGBT, povos e 

comunidades tradicionais) nos Conselhos das Cidades; III - fortalecendo o poder de 

deliberação dos Conselhos das Cidades nas decisões das políticas públicas 

intersetoriais (Habitação, Saneamento, Infraestrutura, Planejamento Urbano, 

Ordenamento Territorial, Transporte e Mobilidade); IV – tornando vinculantes, para 

as ações do Ministério das Cidades, as resoluções do Conselho Nacional das 

Cidades, as aprovadas com quórum qualificado.  

 

Proposta 27  

Apresentar Projeto de Lei, até 30 de junho de 2014, para institucionalizar o Sistema 

Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), contemplando os demais 

instrumentos que o compõe, como o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano 

(PNDU), Planos Setoriais, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano (FNDU) 

e demais instrumentos das políticas de habitação, saneamento, acessibilidade, 

trânsito, transporte e mobilidade, de forma transversal e integrada, estabelecendo 

prazos, metas e criando mecanismos e instrumentos para garantir o acesso e a 
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otimização da aplicação integrada dos fundos específicos, bem como a efetivação do 

planejamento urbano e ordenamento territorial, incentivando a formação de 

consórcios intermunicipais, se utilizando ainda de amplas campanhas de divulgação 

inclusive nos meios de comunicação, qualificando gestores e movimentos sociais, a 

fim de promover a redução das desigualdades regionais e a promoção da Reforma 

Urbana.  

 

4.4. PERSPECTIVAS DE MOBILIDADE URBANA EM NITERÓI 

 

Por fim, ao compilarmos todas as contribuições dadas na 5ª Conferência da 

Cidade de Niterói, na 5ª Conferência Nacional das Cidades, as responsabilidades que o 

Poder Público Municipal tem frente às atribuições da lei e os últimos projetos lançados 

pela prefeitura, percebe-se que se delineia uma política pública voltada para a 

valorização e implantação de meios de transporte não motorizados, dentro os quais se 

enquadram as ciclofaixas “pintadas” pela Prefeitura e a Transoceânica, projeto que foi 

contemplado no item “b” das propostas municipais e recentemente aprovado junto ao 

Governo Federal, que destinou R$ 292,3 milhões para o projeto, conforme informação 

constante na reportagem do Jornal O Fluminense, abaixo: 

 

O projeto consiste na criação de um corredor expresso de 9,3 quilômetros, que 

contará com uma faixa exclusiva para a circulação do BHLS (Bus of High Level of 

Service). Durante o percurso, serão instaladas 13 estações entre o Engenho do Mato 

e Charitas, onde o sistema se interligará às barcas e ao VLT do Centro através de 

uma estação intermodal. As intervenções prometem ainda realizar uma 

transformação urbanística na Região Oceânica, enterrando toda a fiação da área do 

trajeto, construindo ciclovias e melhorando o acesso à localidade por meio de 

transporte de massa e coletivos. 

Para a obra, serão investidos R$ 315 milhões. Com a assinatura do contrato, o 

Governo Federal destinou R$ 292,3 milhões para execução do projeto, recursos 

direcionados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Mobilidade), e a 

Prefeitura entra com a contrapartida de cerca de R$ 23 milhões. Este foi o primeiro 

contrato assinado do PAC Mobilidade. 

(...) 

BHLS – O sistema de transporte de massa BHLS, que será implantado em Niterói, 

funciona como uma espécie de VLT sobre rodas, ocupando menos espaço urbano e 

conseguindo circular no interior dos bairros, enquanto o BRT tradicional só pode 

rodar na via expressa, obrigando o usuário a fazer várias baldeações para chegar ao 

seu destino final. Os ônibus contam com portas nos dois lados, sendo capaz de 
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realizar embarque e desembarque tanto nas ruas comuns quanto na faixa exclusiva. 

As estações são mais compactas e no nível do solo. Alemanha, França e Inglaterra já 

adotam o novo sistema. (Valviasse, 2013) 

 

Figura 4: Assinatura do Contrato da Transoceânica 

 

Fonte: http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php/component/content/article/2017- 

2013-11-27-18-53-25 

 

Além dos projetos acima elencados, também deverá ser desenvolvido um Plano 

de Mobilidade Urbana para o Município, em atendimento ao que determina o art. 24 da 

Lei 12.587/2012, sob pena do Município deixar de receber verbas do Governo Federal 

caso o mesmo não seja elaborado dentro do prazo previsto pela lei 

  

http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php/component/content/article/2017-%202013-11-27-18-53-25
http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php/component/content/article/2017-%202013-11-27-18-53-25
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5. CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto no presente trabalho, conclui-se que a 5ª Conferência da Cidade 

de Niterói, em que pese ter o condão de ser um instrumento garantidor da gestão 

democrática participativa, conforme previsto em leis federais e municipais, serviu 

necessariamente como um espaço para que a municipalidade legitimasse as suas 

propostas de Governo. 

O debate para a construção conjunta de diretrizes para as políticas públicas 

restou prejudicado por inúmeros motivos, como: (i) divisão desproporcional da 

participação (%) de cada segmento na conferência; (ii) restrição ao direito de voto e voz 

na plenária aos ouvintes previamente cadastrados na conferência; (iii) patente cooptação 

de votos durante a aprovação das propostas na plenária, pois havia claramente 

delegados que ditavam aos demais delegados de seu segmento quais propostas deviam 

ser aprovadas ou não, sem levar em consideração o benefício que aquela diretriz poderia 

trazer para o segmento que estava representando; e (iv) por fim, o fato de funcionários 

públicos poderem ser delegados, o que segundo Giacomin e Rodriguez poderia gerar 

conflitos de interesses, haja vista que eventuais propostas que poderiam beneficiar o 

segmento representado pelo referido, poderiam contradizer os interesses do gestor 

municipal e ensejar sua exoneração, caso fossem aprovadas. 

Insta ainda consignar, que as propostas apresentadas na conferência municipal 

não estavam disponíveis no site da prefeitura, assim como, não estavam dispostos de 

forma clara e transparente os projetos da mesma. 

Assim, resta claro que uma gestão democrática participativa no Município de 

Niterói ainda não foi consolidada e que é necessária uma maior clareza e transparência 

na gestão do município, para permitir a participação da população no cotidiano da 

cidade, além de conhecer melhor os projetos que estão em andamento na prefeitura. 
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