
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo
e Proteção ao Meio Ambiente – Núcleo Habitação e Urbanismo

CONSULTA No  64/2016

 3ª Promotoria de Justiça de Piraquara, PR.

EMENTA:  EDITAL  DE  LICITAÇÃO.  PLANO  DIRETOR.  PLANO  DE

MOBILIDADE.  CONTEÚDOS  MÍNIMOS.  EQUIPE  MÍNIMA.  ESTATUTO

DA CIDADE. LEI DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE. LEI DE

LICITAÇÕES.

A 3º Promotoria de Justiça de Piraquara consulta este Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo acerca do Edital

de Licitação nº16/2015, no que tange aos objetos licitados Plano Diretor, Plano de Mobilidade e

Projetos Estratégicos.

Tal consulta decorre de análise prévia do Edital de Licitação, onde consta que o edital

pode ser considerado inapropriado por conta i) da ausência de separação dos objetos de licitação,

quais sejam, Plano Diretor, Plano de Mobilidade e Projetos Estratégicos; ii) da limitação da livre

concorrência por conta da falta de similaridade entre os produtos objetos da licitação, contrariando

o disposto no art. 3º,  §1º, I  da Lei 8666/93, que institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública, segundo o qual “é vedado aos agentes públicos (…) incluir (…) nos atos

de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter

competitivo”.

Foi encaminhado cópia (em mídia) do edital para análise.

É o relato.
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Com relação à natureza do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade:

O  Plano Diretor é  o instrumento  básico  da política  de desenvolvimento  e  expansão

urbana e que versa sobre aspectos físicos, sociais, econômicos e ambientais, com a finalidade de

orientar  o desenvolvimento  do município,  tal  qual  explicitado no art.  182, §1o da Constituição

Federal.

Conforme consta no Estatuto da Cidade (Lei nº10.257/2001), 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:
I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no
§ 4o do art. 182 da Constituição Federal; 
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V  –  inseridas  na  área  de  influência  de  empreendimentos  ou  atividades  com
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional;
VI  –  incluídas  no  cadastro  nacional  de  Municípios  com  áreas  suscetíveis  à
ocorrência  de  deslizamentos  de  grande  impacto,  inundações  bruscas  ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos.
(LEI Nº10.257/2001)

No que tange ao seu conteúdo, além de disposições requeridas para o exercício dos

instrumentos  previstos  no  Estatuto  da  Cidade  (Lei  nº10.257/2001),  tais  como,  o  direito  de

preempção (art. 25), outorga onerosa do direito de construir (art. 28), permissão para alteração do

uso  do  solo  mediante  contrapartida  (art.  29),  operações  urbanas  consorciadas  (art.  32)  e

transferência do direito de construir (art. 35),

Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo:
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura
e de demanda para utilização na forma do art. 5º desta lei;
(…)
III – sistema de acompanhamento e controle.

Sua elaboração deve ser orientada pelas diretrizes da política urbana previstas no art. 2º

do  Estatuto  das  Cidades  (Lei  nº10.257/2001),  quais  sejam,  garantia  do  direito  a  cidades

sustentáveis,  gestão  democrática  da  cidade,  planejamento  do  desenvolvimento  das  cidades

prevendo a distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do
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território,  ordenação  e  controle  do  uso  do  solo,  integração  e  complementariedade  entre  as

atividades urbanas e rurais,  proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e

construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico.

No Estado do Paraná a Lei 15.229/2006, que dispõe sobre as normas para execução do

sistema das diretrizes e bases do planejamento e desenvolvimento estadual, em seu artigo 3° é

estabelecido que os Planos Diretores devem ser constituídos ao menos de:

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos Planos Diretores Municipais
os Municípios deverão observar as disposições do Estatuto da Cidade e deverão
ser constituídos ao menos de:
(...)
III  -  legislação básica constituída de leis do Plano Diretor Municipal,  Perímetro
Urbano,  Parcelamento  do  Solo  para  fins  Urbanos,  Uso  e  Ocupação  do  Solo
Urbano  e  Rural,  Sistema  Viário,  Código  de  Obras,  Código  de  Posturas  e
instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade que sejam úteis ao Município;

Dentre  as  leis  indicadas  como  integrantes  do  Plano  Diretor  pelo  supramencionado

diploma legal, destaca-se:

i)  Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo que, em consonância com a Política

Urbana  do  Município,  divide  o  território  municipal  em  zonas  e  estabelece  os  usos

permitidos e restritos a cada porção, além dos parâmetros de uso e ocupação do solo,

tais como, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade e coeficiente de aproveitamento

visando,  sobretudo,  promover  mudanças  nos  padrões  de  produção  e  consumo  da

cidade, tornando-os mais democráticos e sustentáveis. Para tanto, é fundamental que

sejam compatibilizados os usos em função do sistema e hierarquia viários, topografia,

elementos ambientais  e infraestrutura existente e projetada,  condicionando diferentes

adensamentos.

ii)  Lei  do Parcelamento do Solo  Urbano,  que orienta a  aprovação de loteamento  ou

projeto de alteração da configuração de lotes pertencentes a loteamentos aprovados,

mediante sua unificação (quando dois ou mais imóveis são agregados, tornando-se um

único imóvel) e/ou subdivisão (quando um imóvel é subdivido, resultando em dois ou

mais imóveis), bem como a regularização de lotes não cadastrados ou aprovados no

município.

iii)  Lei  do  Sistema  Viário, destinada  a  hierarquizar,  dimensionar  e  disciplinar  a

implantação  do  sistema viário  municipal,  conforme diretrizes  estabelecidas  no  Plano
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Diretor,  visando  o  equilíbrio  entre  fluxos  e  zonas.  Além  das  vias  locais,  coletoras,

estruturais  e  vicinais,  compõem  o  sistema  viário  municipal  as  ciclovias,  ciclofaixas,

ciclorrotas, vias peatonais e calçadas.

iv)  Código  de  Obras, instrumento  que  permite  o  controle  e  fiscalização  do  espaço

edificado e seu entorno por meio de disposições gerais estabelecidas que regulam a

aprovação de projetos, o licenciamento de obras e atividades e a execução, manutenção

e conservação de obras no município.

Também é no plano diretor que são expressas as exigências fundamentais de ordenação

da cidade para que a função social da cidade e da propriedade urbana sejam cumpridas (Lei

nº10.257/2001, Art. 39; Constituição do Estado do Paraná, art. 152).

Além desses elementos, o art. 152 da Constituição do Estado do Paraná estabelece que,

Art.  152.  O  plano  diretor,  instrumento  básico  da  política  de  desenvolvimento
econômico e social e de expansão urbana, aprovado pela Câmara Municipal, é
obrigatório  para as cidades com mais de vinte mil  habitantes,  expressando as
exigências de ordenação da cidade e explicitando os critérios para que se cumpra
a função social da propriedade urbana. 
§ 1º. O plano diretor disporá sobre: 
I – normas relativas ao desenvolvimento urbano;
II – políticas de orientação da formulação de planos setoriais;
III – critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, prevendo
áreas destinadas a moradias populares, com garantias de acesso aos locais de
trabalho, serviço e lazer;
IV – proteção ambiental;
V – ordenação de usos, atividades e funções de interesse zonal.

Para sua elaboração, é necessária uma equipe técnica capaz de levantar e analisar as

informações de forma a viabilizar a condução de um plano de ação, com definição de etapas de

execução bem estruturadas. Por conta disso, devem compor a equipe técnica para elaboração

do plano diretor os seguintes profissionais:  engenheiro civil,  arquiteto e urbanista,  assistente

social, advogado, economista, administrador, geólogo, geógrafo, biólogo, cartógrafo, profissionais

da  saúde  e  da  educação  do  município,  além  de  consultores  especialistas  para  atender  a

especificidades municipais (como, por exemplo, turismólogo, historiador, entre outros, a depender

das características do município).

Ainda no que se refere à equipe para elaboração desse instrumento, cabe destacar que o

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, por meio da Resolução nº51 de 2013, estabelece

que a coordenação de equipe multidisciplinar concernente ao plano diretor é atribuição exclusiva
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dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo (art. 2º, inciso V).

Por se tratar do instrumento básico de planejamento do município, o Plano Plurianual

(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e  os demais planos

setoriais,  destacadamente  os  de  habitação,  mobilidade  e  saneamento,  devem  estar  em

conformidade com o Plano Diretor.

O Plano de Mobilidade, por sua vez, é um instrumento da política de desenvolvimento

urbano que contém diretrizes, instrumentos, ações e projetos especificamente voltados à garantia

do  acesso  amplo  e  democrático  à  cidade,  por  meio  do  planejamento  da  infraestrutura  de

mobilidade  urbana,  dos  modais  de  transporte  e  seus  serviços,  possibilitando  condições

adequadas ao exercício da mobilidade da população e da logística de distribuição de bens e

serviços.

Sua elaboração é obrigatória para todos os municípios prescritos à elaboração do plano

diretor (Lei nº12.587/2012, art. 24.§ 1o),  estando impedidos de receber recursos orçamentários

federais destinados à mobilidade urbana aqueles municípios que não o elaboraram até abril de

2015.  Quanto  à  política  de  mobilidade,  deve  haver  sua  integração  com  a  política  de

desenvolvimento  urbano  e  respectivas  políticas  setoriais  de  habitação,  saneamento  básico,

planejamento e gestão do uso do solo  (Lei  nº12.587/2012,  art.6º,  inciso I).  Logo,  o plano de

mobilidade deve estar  integrado com a política de desenvolvimento urbano e com as demais

políticas e planos setoriais,  sobretudo no que tange aos princípios, diretrizes e ações – todas

expressas no plano diretor. 

No  que  se  refere  à  sua  abordagem,  a  Lei  da  Política  Nacional  de  Mobilidade  (Lei

nº12.587/2012) estabelece que,

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 transportes públicos 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
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XI  –  a  sistemática  de  avaliação,  revisão  e  atualização  periódica  do  Plano  de
Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.

Além destes elementos, a elaboração do plano de mobilidade municipal deve atender ao

escopo mínimo e aos principais temas específicos a cada município, delimitados no plano diretor

municipal,  identificados  a  partir  das  leituras  técnicas  e  participativas  realizadas  ao  longo  da

elaboração desse instrumento. Portanto, a elaboração do plano de mobilidade deve acontecer

posteriormente  à  elaboração  do  plano  diretor.  Isso,  pois,  ainda  que  a  política  nacional  de

mobilidade urbana estabeleça elementos básicos que devem constar em todo e qualquer plano de

mobilidade, seu conteúdo e direcionamentos devem estar adequados às especificidades locais-

regionais identificadas no plano diretor, bem como aos direcionamentos e políticas definidas nesse

instrumento.

A  elaboração  do  plano  de  mobilidade  deve  ser  iniciada  por  um  diagnóstico  que

contemple: i) inventário da estrutura física e operacional de circulação (eixos viários existentes e

projetados,  diretrizes  viárias,  hierarquia  viária,  eixos  viários  X  densidade  etc);  ii)  estudos  de

comportamento na circulação; iii) pesquisas operacionais do transporte coletivo; iv) informações

gerais  do  setor  de  transportes  (tais  como,  disponibilidade  de  modais,  existência  e  tipos  de

integração, operação e gestão do sistema, estacionamentos públicos e privados, transporte de

carga, áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada, mecanismos e instrumentos

de  financiamento  do  transporte  público  coletivo  etc);  v)  informações  socioeconômicas;  vi)

dispositivos legais referentes ao desenvolvimento urbano e aos componentes da mobilidade, vii)

polos geradores de tráfego. 

A pesquisa de origem e destino é essencial para orientar as ações de mobilidade urbana,

embasando tanto o  planejamento de implantação e/ou adequação de infraestrutura,  quanto o

planejamento,  operação  e  gestão dos  serviços  de trânsito  e  transportes.  Seu  resultado deve

consistir em: 

uma matriz quadrada que retrata o número de viagens (demanda de viagens), em
um determinado espaço  de tempo (hora,  dia,  mês),  entre  cada  par  (origem e
destino)  de  zonas  de  tráfego.  Em  alguns  casos,  estas  viagens  podem  ser
desagregadas por  motivo (trabalho,  estudo, lazer,  compras,  outros),  por  renda,
sexo, idade ou escolaridade da população, por meio de transporte utilizado e todas
as outras variáveis compreendidas na pesquisa. (MINISTÉRIO DAS CIDADES1,
2015, p. 149).

1 MINISTÉRIO DAS CIDADES.  Caderno de  Referência  para  Elaboração do Plano de  Mobilidade
Urbana. Brasília, 2015.
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Ao diagnóstico, devem ser incorporadas análises que abordem os fatores condicionantes

da mobilidade, como por exemplo, diferenças regionais e culturais (que incidem na escolha do

modal);  porte  das  cidades;  inserção  na  rede  de  cidades  (podendo  o  município  ser  isolado,

aglomerado  urbano  ou  região  de  desenvolvimento  integrado);  características  morfológicas  e

urbanas; cidades com características específicas (cidades industriais, cidades-dormitório, cidades

turísticas, cidades históricas); aspectos socioeconômicos (renda, idade, gênero).

Outros elementos que devem constar no plano de mobilidade referem-se ao consumo e

impactos da mobilidade (que podem incidir na redução dos deslocamentos face à inexistência ou

precariedade de infraestrutura), à mudança na apreensão do território ou, ainda, à mudanças no

uso  do  solo.  Estes  devem  ser  contextualizados  por  meio  de  análises  à  luz  dos  modais  de

transporte, porte do município, meio ambiente, renda, tempo e custo para o deslocamento por

modal.

O quadro a seguir,  extraído do “Caderno de Referência para Elaboração de Plano de

Mobilidade Urbana”, do Ministério das Cidades (2015), apresenta um resumo de levantamentos e

pesquisas que devem constar no plano de mobilidade.

Quadro 01 – Resumo de levantamentos e pequisas
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Fonte: Ministério das Cidades (2015)

Devem ser explicitados os objetivos a serem atendidos - de curto, médio e longo prazo -,

bem como as metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo,

além  das  variáveis  e  indicadores  de  avaliação,  controle  e  monitoramento  do  sistema  e  dos

objetivos e metas estabelecidos. Ainda, o plano deve identificar meios financeiros e institucionais

para sua implantação e execução (art. 21). 

As  propostas  e  direcionamentos  do  plano  de  mobilidade  devem  viabilizar  a

sustentabilidade  econômica,  social  e  ambiental.  Devem  constar  ações  estratégicas  voltadas,

dentre outras, à integração de modais, organização da circulação, implantação e qualificação de
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calçadas, criação de condições adequadas à circulação de ciclistas e pedestres, priorização do

transporte coletivo e não-motorizado, política tarifária e redução do custo de transporte coletivo

urbano,  promoção  da  acessibilidade  universal,  transporte  coletivo  e  escolar  para  área  rural,

transporte de carga, redução de impactos ambientais e estruturação institucional.

Para sua elaboração, é necessária uma equipe técnica capaz de levantar e analisar as

informações de forma a viabilizar a condução de um plano de ação, com definição de etapas de

execução bem estruturadas. Por conta disso, devem compor a equipe técnica para elaboração

do  plano  de  mobilidade: arquiteto  especialista  em  planejamento  urbano,  engenheiro  civil,

especialista em planejamento de transportes, especialista na área de engenharia de tráfego e

projetos viários, especialista na área de operação de transporte público, especialista na operação

de trânsito urbano, assistente social, advogado, economista, administrador, biólogo, cartógrafo, e

demais especialistas, conforme especificidades locais.

Tal qual disposto no art. 24 da Lei 12.587/2012, é imperativo que, além do plano diretor e

dos planos setoriais, o plano de mobilidade esteja integrado aos instrumentos de planejamento

orçamentário  municipal,  a  saber,  Plano  Plurianual,  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  Lei

Orçamentária Anual.

No estado do Paraná, essa diretriz é reforçada por meio da orientação de elaboração dos

Planos de Ação e Investimentos2,  derivados da Lei Estadual nº.  15.229/2006,  em que devem

constar o detalhamento das ações e investimentos públicos municipais prioritários conforme as

propostas do plano de mobilidade. Essas devem resultar de amplo debate com a comunidade e

de pactuação política entre Poder  Público e usuários,  além de possuírem viabilidade técnica,

econômica e financeira. A definição de metas, responsáveis e prazos para um período de cinco

anos (horizonte temporal  do plano de ação e investimentos) também é imprescindível  para a

efetivação do plano de mobilidade, com periódica revisão. 

Plano Diretor X Plano de Mobilidade

A setorização  dos  usos  e  ocupação  do  solo  municipal  deve  ser  orientada  de  forma

integrada  com  os  eixos  viários  existentes  e  projetados,  otimizando  a  infraestrutura,  pois,

interferem  diretamente  na  mobilidade.  Densidades  desequilibradas  podem  acarretar  efeitos

2  O  Termo  de  Referência  para  elaboração  de  Planos  de  Mobilidade  Urbana elaborado  pelo
PARANACIDADE determina  a  elaboração  do  Plano  de  Ações  e  Investimentos  (PAI)  como um dos
produtos vinculados ao PlanMob. 
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perversos  na  circulação  de  pessoas  e  mercadorias.  Nesse  sentido,  é  fundamental  que  os

instrumentos de ordenamento do solo, tais como, zoneamento e parcelamento do uso e ocupação

do solo (tipologias de uso, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, recuos etc) sejam

estabelecidos de forma a favorecer a dinâmica municipal. A intrínseca relação do uso do solo e

transporte está, inclusive, expressa no artigo 8° da Política Nacional de Mobilidade:

Art. 8o A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas
seguintes diretrizes:
III - ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de acordo com
o plano diretor municipal, regional e metropolitano; 

Para  que  isso  seja  possível,  as  análises  que  subsidiarão  a  elaboração  do  plano  de

mobilidade devem considerar o conteúdo do plano diretor e traçar direcionamentos compatíveis

com os presentes nesse instrumento. Tal integração deve acontecer, da mesma forma, com os

demais planos setoriais, como por exemplo, o plano de habitação e plano de saneamento.

Ainda que o  plano  diretor  desenvolva  análises  e  oriente  a  política  de mobilidade  do

município,  os  elementos  tratados  e  a  forma  de  abordagem  difere  completamente  daqueles

presentes no plano de mobilidade, sobretudo por se tratarem de instrumentos com finalidades

diferentes.  Enquanto  o  primeiro  destina-se  à  organização  e  orientação  do  planejamento  e

desenvolvimento do município, o segundo dedica-se exclusivamente às questões da mobilidade,

abordando de forma detalhada todos os elementos que incidem no setor.

Logo, conforme descrito nas páginas 5 e 10 deste documento, a equipe necessária para

a elaboração de cada instrumento difere substancialmente, tendo em vista as análises sui generis

de cada plano. Não obstante, o tempo demandado para a realização das etapas que os compõem

também não é o mesmo, já que envolvem levantamentos, inventários e metodologias distintos. 

Tais  condicionantes  inviabilizam a  ocorrência  dos  processos  de  elaboração  do  plano

diretor e do plano de mobilidade de forma concomitante, principalmente ao se considerar que

ambos devem concordar em seus direcionamentos e, para tanto, é imperativo que o conteúdo do

primeiro  esteja  finalizado  de  forma a  subsidiar  o  desenvolvimento  do  segundo.  A necessária

integração  entre  esses  dois  instrumentos  de  planejamento  está  prevista  no  artigo  24  da  Lei

12.587/2012:

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: 
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(…)
§ 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.
§  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. 

Observe-se que a Política Nacional de Mobilidade prevê a possibilidade do Plano  de

Mobilidade Urbana estar inserido no Plano Diretor, embora isso não corresponda necessariamente

à  elaboração  simultânea  desses  instrumentos.  Tal  interpretação  está  justificativa  no  fato  das

diretrizes do Plano Diretor serem pressupostos necessários para a elaboração do Plano setorial

de  Mobilidade.  Não  obstante, a  equipe  requerida  para  a  realização  do  Plano  de  Mobilidade

consiste em diversos profissionais especialistas no setor, dispensáveis na elaboração do Plano

Diretor.  Por  conta disso,  ao licitar  ambos os instrumentos em um mesmo processo licitatório,

condiciona-se que apenas empresas com corpo de profissionais hábeis à elaboração do primeiro

instrumento possam participar da concorrência. 

Tal condicionante fere os termos constantes na Lei Federal nº8.666/1993,  que institui

normas para licitações e contratos da Administração Pública, uma vez que é vedado aos agentes

públicos “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo” (art. 3º, §1º, I).

O  caso  da  Licitação  para  elaboração  do  Plano  Diretor  juntamente  com  o  Plano  de

Mobilidade no município de Piraquara, PR

O  município  de  Piraquara,  PR,  por  meio  do  Processo  Administrativo  nº25498/2015,

concorrência nº16/2015, tem como objetivo contratação de pessoa jurídica para elaboração de um

Plano de Desenvolvimento Sustentável, que consiste na revisão do atual Plano Diretor Municipal e

elaboração do Plano de Mobilidade.

Com relação ao objeto do edital, reitera-se as considerações tecidas nesta consulta que

caracterizam o caráter inadequado de sua intenção, tendo em vista:

i) as abordagens e finalidades diferentes de cada instrumento;

ii) a necessidade de que o plano de mobilidade seja elaborado em momento posterior à

finalização do plano diretor;

12



Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo
e Proteção ao Meio Ambiente – Núcleo Habitação e Urbanismo

iii)  a  disparidade  quanto  ao  conjunto  de  profissionais  demandado  pelo  plano  de

mobilidade, cujas especialidades não se fazem necessárias para a elaboração do plano

diretor;

iv)  a  restrição  de  participação  da  concorrência  condicionada  pelo  fato  de  que  só

poderiam participar do certame empresas aptas à realização do plano de mobilidade,

excluindo  do  processo  todas  as  demais  empresas  que  possuem  corpo  técnico  e

knowhow para a elaboração de plano diretor.

No que se refere ao conteúdo do edital, especificamente, faz-se necessário, além das

ponderações colocadas, alguns apontamentos singulares que evidenciam a inadequação de sua

finalidade. Ainda que o plano de mobilidade figure como um dos objetos do edital, destaca-se o

fato de que não constam no documento, e tampouco em seus anexos, 

i) exigência de equipe mínima especializada para a elaboração do plano de mobilidade

(inviabilizando a sua elaboração de forma qualificada e satisfatória), sendo mandatória,

apenas, equipe mínima necessária para a elaboração do plano diretor;

ii)  especificação  de  conteúdos  mínimos  (levantamentos,  inventários,  diagnósticos,

diretrizes, proposições, ações) atinentes ao setor de mobilidade que deverão constar no

plano;

iii)  determinação  dos  prazos  para  a  elaboração  do  plano  de  mobilidade  de  forma

sequencial à finalização do plano diretor.

 Postas tais considerações, recomenda-se que a 3ª Promotoria de Justiça de Piraquara,

PR, conduza as seguintes ações:

i) Solicite que o município de Piraquara realize dois processos licitatórios

diferentes  e  sequenciais,  sendo  o  primeiro  destinado  à  elaboração  de

Plano  Diretor  e,  o  segundo,  à  elaboração  de  Plano  de  Mobilidade  –

devendo este ser inciado posteriormente à finalização do primeiro;

ii) Recomende que conste no edital do processo licitatório para elaboração

do Plano de Mobilidade:

a) Necessidade de Integração do instrumento ao Plano Diretor, ao  Plano

Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e
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aos demais planos e políticas setoriais municipais; 

b) conteúdo mínimo a ser atendido pela equipe técnica a ser contratada; 

c) equipe técnica composta por profissionais especialistas no setor.

É a consulta.

Curitiba, 29 de junho de 2016.

Alberto Vellozo Machado

Procurador de Justiça 

Odoné Serrano Júnior

Promotor de Justiça 

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino

Assessor Jurídico

Laura Esmanhoto Bertol

Arquiteta Urbanista
Débora Follador

Arquiteta Urbanista
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