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Apresentação 

Este documento apresenta Proposta de Projeto de Lei que institui o Plano Local de 

Mobilidade do Município (PlanMob) de Rondon do Pará. Sua elaboração baseou-se na estrutura 

metodológica descrita nos relatórios “Detalhamento das Ações”, “Diagnóstico” e “Estratégias de 

Ação”, que subsidiaram as análises, prognósticos e reflexões para sua elaboração. 

Figura 1 – Relatórios sequenciais de elaboração do PlanMob de Rondon do Pará 

ETAPA 1 – DETALHAMENTO DAS AÇÕES 
PRODUTO 1: Plano de Trabalho 

ETAPA 2 – DIAGNÓSTICO 
PRODUTO 2: Diagnó stico das necessidades de mobilidade

ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
PRODUTO 3: Diretrizes e objetivos, programas e ações, metas, 
recursos e fontes de financiamento, indicadores, programas e ações 
prioritárias, avaliação e revisão 

ETAPA 4 – MINUTA DO PlanMob 
PRODUTO 4: Minuta do projeto de lei 
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O documento subdivide-se em: 

 Capítulo 1: Apresentação, contendo breve descrição dos objetivos e assuntos abordados no 
relatório.

 Capítulo 2: Minuta do Projeto de Lei que institui o PlanMob do município de Rondon do 
Pará, a ser encaminhada à Câmara dos Vereadores de Rondon do Pará, com a respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica.

 Mapas

 Anexo I: Mapa do Uso e Ocupação do Solo

 Anexo II: Mapa do Macrozoneamento

 Anexo III: Mapa da Hierarquia do Sistema Viário

 Anexo IV: Mapa de Intervenções no Sistema Viário

 Anexo V: Projeto Tipo de Faixa Elevada

 Anexo VI:  Sinalização de advertência de Faixa Elevada

 Anexo VII: Sinalização horizontal de Faixa Elevada

 Anexo VIII: Ata da Audiência Pública de 18 de novembro de 2013, onde foram apresentadas

as atividades realizadas e a proposta de atividades para a “Conferência da Cidade”, a ser

realizada em 21 de novembro, apresentação do Regimento da “Conferência da Cidade”.

 Anexo IX: Ata da Conferência da Cidade de 21 de novembro de 2013, onde foi apresentado

panorama geral das atividades e a exposição de sugestões ao aprimoramento do PlanMob.

 Anexo X: Relatório 1 “Plano de Trabalho”, contendo detalhamento das ações.

 Anexo XI: Relatório 2 “Diagnóstico”, contendo situação das necessidades idenficadas do

município.

 Anexo XII: Relatório 3 “Estratégias de Ação”, contendo diretrizes e objetivos, programas e

ações, metas, recursos e fontes de financiamento, indicadores, programas e ações

prioritárias, avaliação e revisão.
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Projeto de Lei n.º xxxx  de xx de xxxxxx de 20xx 

 

“Institui o Plano Local De Mobilidade (PlanMob) de  

Rondon do Pará e dá outras providências” 

 

A Prefeita Municipal de Rondon do Pará, Estado do Pará, USANDO das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I  

Disposições preliminares 

Art. 1º O Plano Local de Mobilidade de Rondon do Pará é um instrumento de planejamento urbano 
que, juntamente com o Plano Diretor e demais leis urbanísticas, regulamentam a política de 
mobilidade com fundamento no desenvolvimento sustentável urbano e ambiental da cidade. 

Art. 2º A política municipal de mobilidade é o instrumento de integração entre os diferentes modos 
de transporte e visa à melhoria da mobilidade das pessoas e cargas no território do Município e o 
acesso universal à cidade. 

Art. 3º As diretrizes desta lei deverão ser, obrigatoriamente, contempladas no Plano Plurianual, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento Anual. 

Parágrafo único: O Plano de Ação do PlanMob especifica as diretrizes e determina as respectivas 
metas. 

Art. 4º O Sistema Municipal 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. 

§ 1º São modos de transporte urbano: 

I – motorizados; 

II – não motorizados. 

§ 2º Os serviços de transporte urbano são classificados: 

I – quanto ao objeto: 
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a) de passageiros; 

b) de cargas. 

II – quanto à característica do serviço: 

c) coletivo; 

d) individual; 

III – quanto à natureza do serviço: 

e) público; 

f) privado. 

§ 3º São infraestruturas de mobilidade urbana: 

I – vias e demais logradouros público, inclusive as 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; 

VII – instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de 
informações. 

Seção I - Das definições 

Art. 5º Para os fins desta Lei considera-se: 

I - transporte: conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizado para o 
deslocamento de pessoas e cargas no território do Município. 

II - mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no 
espaço urbano; 

III - acessibilidade: facilidade disponibilizada a todos para garantir a autonomia nos 
deslocamentos, respeitando-se a legislação em vigor; 

IV - modos de transporte motorizado: modalidades que se utilizam de veículos automotores; 
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V - modos de transporte não motorizado: modalidades que se utilizam do esforço humano ou 
tração animal; 

VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a 
população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder 
público; 

VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para 
a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e 
demanda; 

VIII - transporte público individual: serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao 
público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas; 

IX - transporte urbano de cargas: serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias; 

X - transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para a 
realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares; 

XI - táxi: serviço de transporte individual, remunerado, aberto ao público, por intermédio de 
automóveis de aluguel com condutor para realização de viagens individualizadas; 

XII - moto-táxi: serviço de transporte individual de passageiros remunerado, através de 
motocicletas; 

XIII - moto-frete: consiste no transporte remunerado de pequenas cargas e volumes legais, 
compatíveis com a motocicleta, acondicionados, exclusivamente, em equipamento aberto 
(grelha) ou no interior de equipamento fechado (baú); 

XIV - logradouro público: espaço livre, inalienável, destinado à circulação pública de pedestres e 
de veículos, tendo como elementos básicos o passeio público, a calçada e a pista de 
rolamento; 

XV – ciclovia: pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego 
comum de veículos automotores e de pedestres; 

XVI – ciclofaixa: parte da pista destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por 
sinalização própria; 

XVII - paraciclos: estacionamento gratuito para bicicletas, por curto período, com até 20 (vinte) 
vagas, de uso público e sem qualquer controle de acesso; 

XVIII - bicicletários: são caracterizados como estacionamentos de bicicletas de longa duração, 
grande número de vagas, controle de acesso, podendo ser públicos ou privados, cobertos ou 
ao ar livre, podendo contar com banheiros e vestiários; 

XVIII – Zona do Eixo Estruturante ZEE: zona urbana central do município, conforme específico no 
Anexo I: Mapa de Uso e Ocupação do Solo. 
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CAPÍTULO II 

Dos princípios, objetivos e diretrizes gerais 
 

 

Seção I - Dos princípios 

Art. 6o O PlanMob - Plano Local de Mobilidade de Rondon do Pará, está fundamentado nos 
seguintes princípios: 

I - acessibilidade universal; 

II - desenvolvimento sustentável da cidade, nas dimensões socioeconômicas e ambientais; 

III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 

IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano; 

V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação do PLanMob; 

VI - segurança nos deslocamentos das pessoas; 

VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços; 

VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e 

IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

 

Seção II - Dos objetivos 

Art. 7o O PlanMob - Plano Local de Mobilidade de Rondon do Pará, possui os seguintes objetivos: 

I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 

II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade 
e à mobilidade; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 
socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e 

V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do 
aprimoramento da mobilidade urbana. 
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Seção III - Das diretrizes Gerais 

Art. 8º As diretrizes norteadores deste PlanMob - Plano Local de Mobilidade de Rondon do Pará, são: 

I - Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de 
habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes 
federativos; 

II - Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de 
transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; 

III - Integração entre os modos e serviços de transporte urbano; mitigação dos custos ambientais, 
sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade; 

 

CAPÍTULO III 

Das diretrizes para os modos de transporte não motorizados 
 

 

Seção I - Dos pedestres 

Art. 9º O Município deverá melhorar as condições das viagens a pé, por meio de tratamento das 
calçadas eliminando barreiras arquitetônicas e urbanísticas.  

Parágrafo único: Essa medida será adotada, primeiramente, na Zona do Eixo Estruturante e, 
posteriormente, será expandida para toda a malha urbana gradativamente. 

Art. 10 As calçadas irregulares deverão passar por medidas de adequação com a finalidade de 
cumprir o disposto nas leis urbanísticas. 

Parágrafo único: O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável deliberará sobre as 
adequações quando não for possível a aplicação das leis urbanísticas, quando houver conflito na 
aplicação das leis ou diante uma omissão legal. 

Art. 11 O município providenciará a notificação dos proprietários que deverão adequar as calçadas, 
estabelecendo as exigências a serem observadas e prazo de regularização. 

Art. 12 Deverão ser implantadas preferencialmente calçadas com pisos táteis, antiderrapantes e 
ecológicos na ZEE e gradativamente nos locais de expansão.  

Art. 13 O Município deverá implantar faixas elevadas destinadas a travessias de pedestres nas 
adjacências dos principais polos de geração de viagens - PGVs, prioritariamente nas áreas escolares e 
na ZEE. 
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Parágrafo primeiro: A travessia elevada de pedestres deve atender a projeto-tipo constante do 
Anexo V da presente Lei e apresentar as seguintes dimensões: 

a) Comprimento: igual à largura da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial; 
b) Largura da superfície plana (plataforma): no mínimo 4,00m; 
c) Rampas: o comprimento das rampas deve ser calculado em função da altura da Faixa 

Elevada, com uma inclinação recomendada de 15%, podendo variar entre 12% e 18% em 
função da composição do tráfego e da velocidade desejada; 

d) Altura: deve ser feita a concordância entre o nível da Faixa Elevada e o das calçadas.  

§ 2º A Faixa Elevada para travessia de pedestres pode ser implantada somente em vias que 
apresentem características operacionais de vias coletoras ou locais, devendo ser precedida de 
medidas de redução de velocidade. 

§3º A Faixa Elevada para travessia de pedestres não pode ser implantada em trecho de via em que 
seja observada uma das seguintes características: 

a) curva vertical com declividade superior a 6% ou curva horizontal ou interferência visual que 
impossibilite a visibilidade do dispositivo; 

b) pista não pavimentada, ou inexistência de calçadas; 
c) ausência de iluminação pública ou específica. 

§4º A implantação de Faixa Elevada para travessia de pedestres deve ser acompanhada da devida 
sinalização, constando, no mínimo, de: 

a) placa de Regulamentação “Velocidade Máxima Permitida”, R-19, limitando a velocidade até 
um máximo de 30 km/h, sempre antecedendo a travessia, devendo a redução de velocidade 
da via ser gradativa, seguindo os critérios estabelecidos pelo CONTRAN; 

b) placas de Advertência “passagem sinalizada de pedestres”, A-32, nas áreas comuns de 
pedestres ou “passagem sinalizada de escolares”, A-33, nas proximidades das escolas, 
acrescidas da informação complementar “travessia elevada”, antes e junto ao dispositivo, 
devendo esta última ser complementada com seta de posição, conforme desenho constante 
no Anexo VI. 

c) demarcações em forma de triangulo na cor branca sobre a rampa de acesso da Faixa Elevada 
para travessia de pedestres, conforme Anexo VII. 

d) demarcação de faixa de pedestres na área plana da Faixa Elevada para travessia de 
pedestres, conforme critérios estabelecidos no Volume IV – Sinalização Horizontal, do 
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. 

e) a área da calçada próxima ao meio fio deve ser sinalizada com piso tátil de alerta, conforme 
Anexo VII. 

Art. 14 Deverá ocorrer o rebaixamento dos meios-fios nas esquinas da ZEE e, gradativamente, para os 
locais de expansão. 

Parágrafo único: O rebaixamento dos meios-fios deverá obedecer às normas estabelecidas na Norma 
Brasileira ABNT NBR 9050/2004 que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados 
quando do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. 
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Art. 15 Será obrigatória a sinalização para pedestres na implantação de sistemas semafóricos. 

Art. 16 O Município deverá destinar no mínimo 2% (dois por cento) do total de vagas de 
estacionamento em logradouros públicos para as pessoas com deficiência, conforme Resolução Nº 
304/2008 do CONTRAN. 

Art. 17 O Município deverá destinar no mínimo 5% (cinco por cento) do total de vagas de 
estacionamento em logradouros públicos para os idosos, conforme Resolução Nº 303/2008 do 
CONTRAN. 

 

Seção II - Dos ciclistas 

Art. 18 O Município deverá elaborar um plano cicloviário que contemple uma rede cicloviária 
integrada, incluindo ciclovias e ciclofaixas.  

Paragrafo único: O Plano Cicloviário deverá prever no mínimo: 

a) Vias preferenciais à circulação de ciclistas; 

b) Construção de paraciclos e bicicletários, priorizando a Zona do Eixo Estruturante e Polos 
Geradores de Viagens; 

c) Construção de ciclovias nos parques urbanos e demais áreas de lazer. 

 

CAPÍTULO IV 

Das diretrizes para o transporte coletivo público e privado 
 

 

Seção I - Do transporte por ônibus 

Art. 19 O Município deverá implantar o Sistema de Transporte Coletivo Público Urbano e Rural, cujo 
projeto deverá prever no mínimo: 

I. Pesquisa de origem e destino; 

II. Vias de circulação do transporte coletivo; 

III. Pontos de parada; 

IV. Número de linhas; 

V. Horários e itinerários; 
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VI. Prazo para implantação. 

 

Seção II - Do transporte de passageiro por táxi 

Art. 20 O Município regulamentará o transporte de passageiros por meio de táxi, por intermédio de 
lei específica. 

Art. 21 O Município deverá manter atualizado o cadastro de taxistas. 

Art. 22 O Município deverá realizar a permissão do serviço de taxi, por meio de processo licitatório. 

 

Seção III - Do transporte de passageiro por moto táxi 

Art. 23 O Município deverá regulamentar e o serviço de moto táxi e padronizar a frota, por 
intermédio de lei específica. 

Art. 24 O Município deverá manter atualizado o cadastro dos motos taxistas. 

Art. 25 O Município deverá realizar a permissão do serviço de moto taxi, por meio de processo 
licitatório. 

 

Seção IV - Do transporte por fretamento 

Art. 26 O Município deverá regulamentar, padronizar e estabelecer os mecanismos de segurança do 
serviço de transporte escolar público e privado, bem como o transporte privado realizado por 
empresas e transporte de trabalhadores rurais. 

Art. 27 O Município deverá regulamentar e organizar o serviço de transporte de fretamento de cargas 
e mercadorias. 

 

Seção V - Do transporte intermunicipal e interestadual 

Art. 28 O Terminal Rodoviário deve ser preferencialmente considerado como um terminal de 
integração das rotas do transporte coletivo por ônibus. 

Paragrafo primeiro: A área e o sistema viário do Terminal Rodoviário e suas adjacências deverão 
receber tratamento, de forma a privilegiar a entrada e saída do transporte rodoviário. 

§2º O Terminal Rodoviário deverá receber intervenções de acessibilidade e desenho universal. 
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Seção VI - Do transporte aéreo 

Art. 29 O Município deverá estimular a construção do aeroporto municipal, respeitando ASA - Área 
de Segurança Aeroportuária, considerando a localização do Aterro Sanitário, conforme Anexo II: 
Mapa do Macrozoneamento. 

 

CAPÍTULO V 

Do sistema rodoviário 

Art. 30 O Município deverá regulamentar o fluxo de veículos pesados no perímetro urbano e 
requalificar o trecho urbano da BR-222. 

 

CAPÍTULO VI 

Do sistema viário urbano 

Art. 31 Preferencialmente, o estacionamento em logradouros públicos deverá ser autorizado do lado 
direito em vias de sentido único, para obter maior fluidez e segurança nas manobras. 

Art. 32 O Município deverá restringir as vias públicas com sentido duplo, implantando sistemas 
binários, na Zona do Eixo Estruturante. 

Art. 33 O Município deverá padronizar um tipo de estacionamento (paralelo ou 45º) ao longo de toda 
a via, de acordo com as demandas apresentadas e revistas periodicamente. 

Art. 34 Deverá ser atribuída prioridade à circulação e segurança dos modos não motorizados 
(pedestres e ciclistas) por meio calçadas regulares e ciclovias. 

Art. 35 A sinalização viária horizontal e vertical de trânsito deverão ser mantidas de acordo com as 
normas do CONTRAN. 

Art. 34 O Município deverá providenciar a atualização da sinalização dos logradouros públicos. 

Art. 35 Os redutores de velocidade, quando possível, deverão ser substituídos por medidas 
moderadoras de tráfego, conforme resolução nº 039/1998 do CONTRAN. 

Art. 36 O Município deve garantir a manutenção da boa pavimentação para as vias arteriais e 
coletoras, proporcionando boa fluidez do trânsito. 
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Seção I - Da hierarquização viária 

Art. 37 A hierarquização viária urbana, descrita do Anexo III: Mapa da Hierarquia Viária compreende 
as seguintes tipologias de vias: 

I - vias arteriais; 

II - vias coletoras; 

III - vias locais; 

IV - vias com tráfego compartilhado; 

V - vias com circulação de bicicletas; 

VI - vias de circulação para pedestres. 

Art. 38 As vias arteriais são aquelas caracterizadas por interseções em nível, geralmente controladas 
por semáforos, com acessibilidade às vias secundárias e locais, permitindo ligações entre diferentes 
regiões da cidade, com ênfase na mobilidade e nas condições satisfatórias  de  fluidez, possibilitando 
a acessibilidade aos lotes de forma a não comprometer a operação da via e a segurança de seus 
usuários dentro das seguintes características: 

I - podem ocorrer na área urbana consolidada ou em novos parcelamentos;   

II – possuem pavimento dimensionado para tráfego médio ou pesado; 

III - operam em mão dupla ou em sistema binário; 

IV - previsão de uso lindeiro misto; 

V - adequação para abrigar todos os modos; 

VI - em novos parcelamentos deverão prever canteiros centrais mais largos e serão submetidas a 
critérios especiais de aprovação de projetos, considerando-se os usos e as edificações  
lindeiras, podendo apresentar características  distintas. 

Art. 39 As vias arteriais já consolidadas são as seguintes: 

I. Av. Marechal Rondon; 

II. Rua Gonçalves Dias; 

III. Rua Cametá; 

IV. Rua Newton Miranda; 

V. Rua Américo Vitorino Silva; 

VI. Rua Castelo Branco; 

VII. Rua dos Martírios; 
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VIII. Rua Bahia; 

IX. Rua Santo Antônio; 

Art. 40 As vias coletoras são aquelas que recebem e distribuem o tráfego entre as vias locais e as 
arteriais, apresentando equilíbrio entre  fluidez de  tráfego e acessibilidade, possibilitando  integração 
com os usos lindeiros à via e possuem as seguintes características: 

I - podem ocorrer na área urbana consolidada ou em novos parcelamentos; 

II - prioritariamente destinadas ao transporte coletivo e vinculadas ao uso misto; 

III - pavimento dimensionado para tráfego médio ou pesado; 

IV - operam em mão dupla ou em sistema binário; 

Art. 41 As vias coletoras já consolidadas são as  seguintes: 

I. Rua Duque de Caxias; 

II. Rua Camilo; 

III. Rua Lauro Sodré; 

IV. Rua JK (entre   Rua Santa Catarina e Rua Minas Gerais); 

V. Rua Sérgio A. Duarte; 

VI. Rua José Rocha; 

VII. Rua Eleomar Santos Galvão; 

VIII.Rua Eunápio Ataide Pinheiro; 

Art. 42 As vias locais são aquelas que promovem a distribuição do tráfego local, apresentando baixa 
fluidez e alta acessibilidade, caracterizando-se pela intensa integração com os usos lindeiros.   

Art. 43 As vias com tráfego compartilhado são aquelas que operam em regime especial que 
comporta pedestres, automóveis e ciclistas, exigindo controle de velocidade e implantação de 
infraestrutura adequada para os modos não motorizados. 

Art. 44 As vias ou espaços viários destinados à circulação de bicicletas podem ocorrer por meio de 
ciclovias com características geométricas e  infraestruturas próprias ao uso exclusivo de bicicletas e 
de ciclofaixas, que são espaços definidos no leito carroçável por meio de sinalização de trânsito. 

Art. 45 As vias de circulação para pedestres são espaços abertos compostos por calçadas com as 
seguintes características: 

I - faixa de passeio é o espaço destinado  exclusivamente  à  circulação  dos pedestres; 

II - faixa de mobiliário é a área destinada à implantação de lixeiras, sinalização toponímica, postes 
de energia, orelhões, caixas de correio e arborização; 
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III - faixa de permeabilidade é a área permeável, ou provida de pavimento permeável, para 
infiltração de águas pluviais e a implantação de vegetação. 

Art. 46 As vias rurais são as vias que interligam a zona rural entre seus diferentes pontos e estes, com 
as vias urbanas. 

Art. 47 As vias da ZEE, situadas na área comercial, configuram áreas com alta demanda por 
estacionamento, exigindo normas e critérios especiais para a adequação de novos projetos de 
edificações. 

Art. 48 As vias ds novos loteamentos deverão respeitar as dimensões e regras estabelecidas no Plano 
Diretor Municipal. 

Seção II - Da Classificação viária 

Art. 49 As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em: 

I - via de trânsito rápido; 

II - via arterial; 

III - via coletora; 

IV - via local. 

Art. 50 A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, observadas 
as suas características técnicas e as condições de trânsito. 

Art. 51 Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima, nas vias urbanas, será 
de: 

I. oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido; 

II. sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 

III. quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 

IV. trinta quilômetros por hora, nas vias locais. 

Parágrafo único: A Prefeitura, através de seu órgão municipal de trânsito, poderá estabelecer, por 
meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior, 
dependendo do estudo técnico de engenharia. 
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CAPÍTULO VII 

Do sistema de carga e descarga 

Art. 52 O Município deverá elaborar regulamentar por decreto o sistema de carga e descarga, que 
deverá contemplar: 

I – as áreas destinadas à carga e descarga na Zona do Eixo estruturante e nas áreas com 
potenciais demandas; 

II – horários e locais para carga e descarga; 

III – orientar e restringir, por meio de sinalização específica, os veículos de carga. 

 

CAPÍTULO VIII 

Dos modos motorizados individuais 

Art. 53 O Município deverá criar programas que: 

I - incentivem o uso de transporte coletivo e modos não motorizados; 

II – estabeleçam subsídio ao transporte público; 

III – priorizem o sistema viário para pedestres e ciclistas. 

 

CAPÍTULO IX 

Da educação para a mobilidade  

Art. 54 O Município deverá promover o uso adequado dos espaços urbanos por todas as categorias 
de usuários através das seguintes ações:  

I - Aproveitar a característica cultural da população de atender apelos de civilidade, com 
campanhas educativas, para promover um melhor convívio nas vias públicas de todos os seus 
usuários, e suas particularidades;  

II - Adotar discurso sobre o uso participativo e comunitário dos espaços de domínio público, 
como meio de racionalizar os deslocamentos de todos e reduzir os níveis de estresse urbano, 
através da viabilização de: campanhas educativas comportamentais e institucionais em meios 
de comunicação, e trabalhos e ações educativas desenvolvidas diretamente com os cidadãos.   

Art. 55 O Município deverá criar Campanhas educativas comportamentais e institucionais afim de 
reduzir o número e grau de severidades dos acidentes de trânsito de maior recorrência. 



 
Rua Gonçalves Dias, 400 - Centro - Rondon do Pará - PA. 

Fones: (94) 3326 1394 e 3326 1584 
41 

 

Art. 56 O Município deverá desenvolver projetos educativos específicos, abordando os seguintes 
temas: 

I - Motociclistas; 

II - Excesso de velocidade; 

III - Pedestres; 

IV – Ciclistas; 

V – Pessoas portadoras de necessidades especiais; 

VI – Motoristas; 

VII – Comportamentos seguros no trânsito. 

Art. 57 O Município deverá promover a bicicleta como meio de transporte, lazer e de melhoria das 
condições de saúde da população, vinculado aos projetos da Prefeitura de melhorias da rede 
cicloviária.  

Art. 58 O Município deverá promover as caminhadas como opção de modal, dinamizando o uso das 
vias públicas e melhorando as condições de saúde da população, através de campanhas educativas 
específicas para pedestres, e vinculá-los com programas da Prefeitura de melhorias de infra-
estrutura para os pedestres (Acessibilidade).  

Art. 59 O Município deverá realizar anualmente no período de 18 à 25 de setembro a Semana 
Nacional de Trânsito.  

Art. 60 O Município deverá criar projeto de Educação para o Trânsito visando o publico infantil. 

Paragrafo único: o Projeto de Educação para o Trânsito deverá incluir a construção de área de 
atividades educativas usando de todos os equipamentos de trânsito orientando as crianças como 
procederem. 

 

Seção I - Da Redução de acidentes de Trânsito 

Art. 61 O Município deverá reduzir o número de acidentes de Trânsito  através das seguintes ações: 

I - Reduzir o número absoluto de acidentes, óbitos e grau de severidades no trânsito; 

II - Adotar medidas científicas para atenuar estatísticas de acidentes de trânsito, e desenvolver 
programas e projetos específicos abordando os assuntos mais contundentes; 

III - Desenvolver programas e projetos que visem corrigir problemas identificados no sistema 
viário, e prevenir a ocorrência de novos acidentes. 
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Art. 62 O Município deverá criar um banco de dados de acidentalidade viária integrado com os 
órgãos competentes contendo: 

I - a identificação e classificação dos acidentes de trânsito; 

II – identificação dos pontos de conflitos de trânsito e dos locais com maiores números de 
acidentes e vítimas do trânsito. 

CAPÍTULO X 

Da fiscalização 

Art. 63 O Município deverá efetivar a fiscalização de Trânsito Municipal através das seguintes ações: 

I - Criar pátio de recolhimento de veículos e guincho, podendo terceirizar os serviços; 

II - Implantar sistema de processamento de infrações; 

III - Instalar a JARI Municipal. 

Art. 64 O Município deverá garantir a atuação da Autoridade Municipal de Trânsito, através de um 
contingente de Agentes de Fiscalização de Trânsito que atenda às demandas de fiscalização, operação 
e educação de trânsito. 

Paragrafo único: para cumprir a boa atuação deverá planejar a ampliação e reposição dos quadros de 
Agentes de Fiscalização de Trânsito. 

Art. 65 O Município deverá manter o treinamento, qualificação e requalificação dos Agentes de 
Trânsito através das seguintes ações: 

I - Desenvolver programas de treinamento, qualificação e requalificação dos Agentes de 
Fiscalização de Trânsito.  

II - Aplicar programas contínuos de treinamento, qualificação e requalificação, especializando os 
profissionais de fiscalização municipal de trânsito, e buscando a excelência na atuação e 
cumprimento de suas funções. 

III - Normatizar os procedimentos dos Agentes de Fiscalização de Trânsito, em ações de 
fiscalização e operação de trânsito.  

IV - Disponibilizar e aplicar métodos, regras e procedimentos para os Agentes de Fiscalização de 
Trânsito. 

CAPÍTULO XII 

Das disposições gerais 

Art. 66 Assim que entrar em vigor esta lei, o PPA 2014-2017 deverá ser atualizado no que couber 
para ajustar-se aos programas e ações do PlanMob. 
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 Art. 67 Fazem parte também do PlanMob os Produtos 1, 2 e 3, que detalham as ações e estratégias. 

Art. 68 As intervenções previstas no Anexo IV: Mapa de Intervenções no Sistema Viário, são 
diretrizes para o Plano de Ação descrito no Produto 3 do PlanMob. 

Art. 69 São partes integrantes desta lei os seguintes Anexos: 

Anexo I - Mapa do Uso e Ocupação do Solo 

Anexo II: Mapa do Macrozoneamento 

Anexo III: Mapa da Hierarquia do Sistema Viário 

Anexo IV: Mapa de Intervenções no Sistema Viário 

Anexo V: Projeto Tipo de Faixa Elevada 

Anexo VI:  Sinalização de Advertência de Faixa Elevada 

Anexo VII: Sinalização Horizontal de Faixa Elevada 

Anexo VIII: Ata da Audiência Pública de 18 de novembro de 2013 

Anexo IX: Ata da Conferência da Cidade de 21 de novembro de 2013 

Anexo X: Relatório 1 “Plano de Trabalho” 

Anexo XI: Relatório 2 “Diagnóstico” 

Anexo XII: Relatório 3 “Estratégias de Ação” 

Art. 70 Esta Lei deverá ser revista em processo amplo, democrático e participativo, no prazo de 05 
(cinco) anos a partir da data de sua publicação. 

Art. 71 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

   Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, __de ____ de 20__. 

 
 
 
 

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 

 

  



 

SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DO MUN. DE RONDON DO PARA (PA)

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.........................................

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/1

1. Responsável Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serviço

Título profissional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Complemento:

WALQUIRIA CAETANO DE PADUA VIEIRA
1404589708

04.0.0000083988

INTERAÇÃO URBANA PLANEJAMENTO LTDA

RUA FRANCISCO MARCONDES VIEIRA

RUA GONÇALVES DIAS

RONDON DO PARÁ

CENTRO

PA

LAR SÃO PAULO
SPSÃO PAULO

OUTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA

000003

000400

CNPJ: 11.408.232/0001-08

CNPJ: 04.780.953/0001-70

14201400000001635363

TORRE 2 CJ. 153

Proprietário:

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Informações

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

ASSOC. REGIONAL DOS ENGENHEIROS, ARQ. E AGRÔNOMOS DE SÃO SEB

____________________________

                    Profissional

____________________________ 

                   Contratante

INTERAÇÃO URBANA PLANEJAMENTO LTDA

WALQUIRIA CAETANO DE PADUA VIEIRA

Cláusula  Compromissória:  qualquer  conflito  ou  litígio  originado  do  presente  contrato,  bem  como sua  interpretação ou

execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro

de  Mediação  e  Arbitragem  -  CMA  vinculado  ao  Crea-MG,  nos  termos  do  respectivo  regulamento  de  arbitragem  que,

expressamente, as partes declaram concordar.

-  A  ART  é  válida  somente  quando  quitada,  mediante  apresentação  do

comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

  www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1404589708RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

29/05/2013 28/02/2014

05639090

68638000

VALOR DA OBRA: R$ R$25.000,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL,

CNPJ: 11.408.232/0001-08

25.000,00

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART:167,68 167,68 000000000167254413/02/2014

20.00 h/m

1 - COORDENAÇÃO

PLANEJAMENTO, TRANSPORTES, PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via do Profissional

4. Atividade Técnica

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:
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Anexos 
Anexo I: Mapa do Uso e Ocupação do Solo 
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Anexo II: Mapa do Macrozoneamento 
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LEI 12.725/2012 (LEI ORDINÁRIA) 16/10/2012
DISPÕE SOBRE O CONTROLE DA FAUNA NAS MEDIAÇÕES DE
AERÓDROMOS

Art3º Para o gerenciamento e a redução do risco de acidentes e incidentes
aeronáuticos decorrentes da colisão de aeronaves com espécimes da fauna
nos aeródromos, é estabelecida a Área de Segurança Aeroportuária - ASA,
onde o aproveitamento e o uso do solo são restritos e condicionados
ao cumprimento de exigências normativas específicas de segurança operacional
da aviação e ambientais.

§ 1º O perímetro da Área de Segurança Aeroportuária - ASA do aeródromo
será definido a partir do centro geométrico da maior pista do aeródromo ou do
aeródromo militar e compreenderá um raio de 20 km (vinte quilômetros).

Urbano
Zona Urbana

Zona de Expansão Urbana

Rural
Zona Industrial/Polo Intermodal

Alumina Rondon Concessões de Lavra

Alumina Rondon Área Industrial

Aterro Sanitário

ASA - Área de Segrança Aeroportuária

Proposta de Aeroporto

Vilas - Zoneamento de Uso Misto

Vilas Rurais - Projetos de Assentamentos e
Acampamentos

Projeto da Ferrovia Norte Sul
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Anexo III: Mapa da Hierarquia do Sistema Viário 
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Obs: As vias demarcadas como diretrizes são orientações 
iniciais, pois necessitam de projetos específicos
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Anexo IV: Mapa de Intervenções no Sistema Viário 
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Obs: As vias propostas, como o sistema cicloviário, são 
orientações iniciais, pois necessitam de projetos específicos
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Anexo V: Projeto Tipo de Faixa Elevada 
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Anexo VI: Sinalização de Advertência de Faixa Elevada 
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Anexo VII: Sinalização Horizontal de Faixa Elevada 
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Anexo VIII: Ata da Audiência Pública de 18 de novembro de 2013 
  



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
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Ata da Audiência Pública do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano Local de 

Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon do 
Pará/PA 

Data: 18 de novembro de 2013 
Local: Escola Municipal D. Pedro I – Centro – Rondon do Pará 
Programação:  

A reunião foi iniciada pelo eng. Marco Aurélio Myrrha, da consultoria Interação Urbana, 
que informou sobre o cronograma de elaboração dos Planos e sua importância para o 
desenvolvimento do município. Na sequência o professor Mauro Ferreira apresentou as 
propostas levantadas para o Plano Diretor, PLHIS e para o PlanMob e o eng. Wilson Luis 
Italiano deu continuidade à Audiência com as propostas de Saneamento englobando as 
questões referentes à Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos.  

Após as apresentações a palavra foi aberta e os presentes puderam esclarecer dúvidas e 
apresentar sugestões. Dionísio Almeida perguntou sobre a área do Parque da Orla e disse que 
vê esse projeto como um sonho seu e da comunidade.  

A prefeita Cristina informou que o trecho previsto compreende desde a área do entorno 
da ponte de saída para D. Eliseu até o Rio dos Garimpos e que já está providenciando o projeto 
do referido parque. Dionísio também aprovou a proposta do sistema perimetral.  

José Gidauto dos Santos Lima Junior fez um questionamento relacionado à proposta 
apresentada pelo Wilson, da integração do sistema de captação de água existente e o sistema 
complementar proposto, referente ao tratamento de água do sistema existente. Wilson 
descreveu que no sistema proposto os poços existentes e a água da captação superficial 
estarão voltados para o reservatório e as águas das diferentes fontes receberão o tratamento 
adequado antes de chegar ao reservatório situado no alto da cidade, o que permite a 
distribuição por gravidade e um sistema de distribuição setorizado por anéis que diminui a 
pressão nas áreas mais baixas da cidade, o que também propicia menor manutenção. Além 
disso, Junior indagou sobre o pagamento dos hidrômetros e Wilson informou que várias 
alternativas existem para a implantação dos hidrômetros, como exemplo cita que o SAAE 
poderá instalar e parcelar o valor do equipamento na conta do usuário, que pode se criar uma 
tarifa social e ressalta que a hidrometragem poderá auxiliar na redução das perdas, pelo uso 
mais consciente e que com o SAAE os recursos ficam no município.  

Roberto Risuenho aborda o alto custo do bombeamento da água dos poços da cidade 
que são profundos e Wilson destaca as vantagens do sistema complementar, pois embora a 
captação superficial tenha um custo menor para o bombeamento ela apresenta maior 
necessidade de tratamento, por isso a diversidade na captação traz vantagens à cidade por 
permitir uma alternância de acordo com as necessidades e a melhora do sistema ao otimizar o 
serviço dos funcionários.  

A prefeita Cristina fala da obrigação do município adequar-se às normas ambientais e o 
correto uso da água como fator primordial.  

Dionísio comentou sobre sua participação em um projeto que analisou rios do município 
e do impacto negativo dos resíduos de laticínios e matadouros nos mesmos, assim 
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argumentou que a captação superficial poderá ajudar na conscientização da comunidade nos 
assuntos correlatos aos cuidados com os rios por estabelecer uma ligação direta e visível de 
uso.  

João Malcher salientou o privilégio de haver na zona urbana do município um rio com 
tamanha qualidade.  

Miguel perguntou se é possível a utilização de cavas (pedreiras, erosão) para a 
destinação final de resíduos sólidos e Wilson expôs que pela experiência e conhecimento esse 
tipo de solução não é aconselhável e evidenciou a vocação da área existente para receber o 
aterro pelas condições do vento, ser de propriedade do município, características do solo, 
distância de nascentes de água e declividade apropriada.  

Junior perguntou se o material da Audiência será disponibilizado no site 
www.planejandorondon.com.br e Marco afirmou que sim.  

Sem mais questionamentos Marco Aurélio agradeceu e convidou os presentes para a 
Conferência dos Planos a ser realizada no dia 21 de novembro, no Centro Tecnológico.   
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Anexo 1: Lista de Presenças 
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Anexo 2: Registros fotográficos 

 

Anexo 2: Registros fotográficos 

 

 

  

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 2: Registros fotográficos 

 

 

  

 
 

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

Anexo 3: Convites  
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VI - apresentar ao titular do órgão da Administração Pública 
Municipal responsável pela coordenação da Política Municipal de 
Assistência Social, a análise e avaliação econômico-financeira do 
Fundo, detectadas nas demonstrações mencionadas no inciso anterior; 
  
VII - manter os controles necessários dos contratos e convênios, da 
execução de programas, projetos e serviços do Plano Municipal de 
Assistência Social, firmados com Instituições Governamentais e Não-
Governamentais; 
  
VIII - encaminhar, mensalmente ao gestor do Fundo, relatórios de 
acompanhamento e avaliação da execução das ações prestadas pelo 
setor privado na forma mencionada no inciso anterior; 
  
IX - assinar, em conjunto com o Prefeito Municipal e/ou Secretário de 
Finanças do Município de Monte Alegre, os cheques, ordens de 
empenho e pagamento das despesas a cargo do Fundo. 
  
Art. 10. O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social 
evidenciará as políticas, diretrizes e programas do Plano Municipal de 
Assistência Social, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, além do Plano Diretor do Município, se forem o caso, 
e os princípios da universalidade e do equilíbrio. 
  
§ 1º - O orçamento do Fundo integrará o orçamento do Município de 
Monte Alegre, em obediência ao princípio da unidade orçamentária. 
  
§ 2º - O orçamento do Fundo observará na sua elaboração e execução, 
os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente. 
  
Art. 11. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 
correrão por conta de verba própria, consignada em orçamento. 
  
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12. 
  
Prefeitura Municipal de Monte Alegre (PA), 30 de Outubro de 2013. 
  
RAIMUNDO SÉRGIO DE SOUZA MONTEIRO 
Prefeito Municipal 
  
Publicada no Paço Municipal, em 30 de Outubro de 2013. 
 

Publicado por: 
Joel Ribeiro de Lima 

Código Identificador:D34A0116 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Chamada Pública 
Nº. 002/2013 
Processo Administrativo 
Nº. 2013.09.2-10 
  
Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender 
os programas PNAE/ PNAC/ EJA/ ensino médio/ educação infantil 
Prazo: 31/10/2013 a 31/12/2013 
Valor Global R$ 170.568,00 (Quinhentos e Setenta Mil e Quinhentos 
e Sessenta e Oito Reais) 
04.122.0103.2038 – 3.3.90.30.00 
  
Contratada: 
  
CONTRATANTE E COOPERATIVA DOS TRABALHADORES 
AGRO-EXTRATIVISTAS DE NOVA IPIXUNA 
Cnpj: 83.211.565/0001-45 

 

Publicado por: 
Jair Kleber Dias Silva 

Código Identificador:AA5C9318 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  
 

PODER EXECUTIVO 
ALTERA DATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ altera para 
o dia 18 de novembro de 2013 a realização da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, PLANO 
LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PLANO 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO DE 
MOBILIDADE. 

  
Rondon do Pará, 31 de outubro de 2013. 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:DAAF985F 
 

PODER EXECUTIVO 
PORTARIA Nº 1024/2013 

 
DE 30 DE OUTUBRO DE 2013. 
  

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE 
MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do 
Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e 
  
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 140/2013-SECULT; 
  
R E S O L V E : 
  
Art. 1º. Designar o servidor OSMAR ALVES FONSECA, à serviço 
da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, desta 
Prefeitura, para conduzir transporte com os alunos/atletas que irão 
participar do II Intermunicipal de Basquete, na cidade de Marabá-PA, 
nos dias 02 e 03 de novembro do corrente ano, concedendo-lhe 02 
(duas) diárias, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) cada, conforme 
Decreto nº 238/2011, de 30 de novembro de 2011, que regulamentou a 
Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de Novembro de 2011. 
  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Dê ciência, publique-se e cumpra-se. 
  
Gabinete da Prefeita, em 30 de outubro de 2013. 
  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 
  
MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:B6067D69 

 
PODER EXECUTIVO 

PORTARIA Nº 1028/2013 
 
DE 31 DE OUTUBRO DE 2013. 

  
DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DO SERVIDOR QUE 
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

Marco Aurelio
Realce
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SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 
  
MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão  
 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:DDE364C0 
 

PODER EXECUTIVO 
PORTARIA Nº 1000/2013 

 
DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. 
  

AUTORIZA LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do 
Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e 
  
CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo n° PMRP 1288/2013-
SEMAD; 
  
R E S O L V E : 
  
Art. 1º. Autorizar Licença a Título de Prêmio por assiduidade e 
comportamento à servidora NEUSA PEREIRA MONTEIRO, 
registrado sob matrícula nº 1190, lotada na Secretaria Municipal de 
Promoção e Assistência Social, desta Prefeitura, de acordo com o que 
estabelece o Artigo 114, da Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de 
novembro de 2011, relativo ao período aquisitivo de 2003/2008, no 
período de 11 de novembro de 2013 a 08 de fevereiro de 2014. 
  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique e cumpra-se. 
  
Gabinete da Prefeita, em 22 de outubro de 2013. 
  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 
  
MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:D12140A5 
 

PODER EXECUTIVO 
PORTARIA Nº 1001/2013 

 
DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. 

  
DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DO SERVIDOR QUE 
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do 
Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e 
  
CONSIDERANDO que não haverá qualquer prejuízo para esta 
Administração, atendida, portanto, a conveniência do serviço. 
  
R E S O L V E: 
  
Art. 1º. Autorizar a remoção da servidora JOSECI ALVES DE 
OLIVEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão para desenvolver suas atividades profissionais 
na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, 
desta Prefeitura Municipal. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se e cumpra-se. 
  
Gabinete da Prefeita, em 22 de outubro de 2013. 
  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 
  
MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:3FA06F87 
 

PODER EXECUTIVO 
PORTARIA Nº 1002/2013 

 
DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 
  

CONCEDE DIÁRIA À PREFEITA MUNICIPAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
  

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do 
Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e 

  
R E S O L V E : 
  
Art. 1º. Conceder 01 (uma) diária à SHIRLEY CRISTINA DE 
BARROS MALCHER, Prefeita Municipal de Rondon do Pará, no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão de viagem a serviço 
desta municipalidade, à cidade de Marabá-PA, no dia 23 de outubro 
do corrente ano, conforme Lei Municipal Nº 630, de 05 de abril de 
2011. 
  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se e cumpra-se. 
  
Gabinete da Prefeita, em 23 de outubro de 2013. 
  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER  
Prefeita Municipal 
  
MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE  
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:DF8227AA 

 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, 
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO DE 
MOBILIDADE. 
  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ convoca a 
comunidade em geral para participar da Audiência Pública do PLANO 
DIRETOR PARTICIPATIVO, PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL, PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO E PLANO DE MOBILIDADE, a ser 
realizada às 19h (dezenove horas) do dia 04 de novembro de 2013, na 
E.M.E.F. Dom Pedro I, localizada na Rua Gonçalves Dias, 830 – 
Rondon do Pará. Ficam especialmente convidados: representantes dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário municipal, Associações, 
Sindicatos, entidades de ensino e do terceiro setor. 

Marco Aurelio
Realce

Marco Aurelio
Realce

Marco Aurelio
Realce

Marco Aurelio
Realce
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Rondon do Pará, 23 de outubro de 2013. 
  
Prefeitura de Rondon do Pará 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:EAFED8AD 
 

PODER EXECUTIVO 
PORTARIA Nº 1003/2013 

 
DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 
  

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE 
MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do 
Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e 
  
R E S O L V E : 
  
Art. 1º. Designar a servidora ANTONIA HELENA DE SOUZA 
BARBOSA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão, desta Prefeitura, à serviço da Secretaria, na 
cidade de Marabá-PA, no dia 24 de outubro do corrente ano, 
concedendo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), 
conforme Decreto nº 238/2011, de 30 de novembro de 2011, que 
regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de Novembro 
de 2011. 
  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Dê ciência, publique-se e cumpra-se. 
  
Gabinete da Prefeita, em 23 de outubro de 2013. 
  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 
  
MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:776D7746 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
ORIGEM: Tomada de Preços 14100001/2013PMT-TP 
CONTRATANTE: PREFEITUTA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA 
CONTRATADA: S MARQUES DE OLIVEIRA EIRELI – ME  
OBEJTO: Contratação De Uma Empresa Especializada Em 
Construção Civil Para A Construção De Edifício Em Alvenaria De 
Unidade Básica De Saúde Projeto Padronizado Padrão 1 – Ministério 
Da Saúde. Em Regime De Empreitada Global. 
VALOR TOTAL: R$ 407.811,70 (Quatrocentos e Sete Mil Oitocentos 
e Onze Reais e Setenta Centavos). 
PROGRAMA DE TRABALHO: exercício 2013 
Exercício: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Atividade: 10.301.0200.1.056 – Construção e Aparelhamento de Posto 
de Saúde 
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 
VIGÊNCIA: 21 de Março de 2013. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de Outubro de 2013. 
  
IVAN DAS GRAÇAS SILVA 
Comissão de Licitação 
Presidente 

Publicado por: 
Ivan das Graças Silva 

Código Identificador:6652DF92 

 

 

Marco Aurelio
Realce
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Plano Diretor Participativo, Mobilidade Urbana, Habitação e 
Saneamento 

Planejamento físico e territorial de Rondon do Pará 
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Leituras Técnica e Comunitária 
Metodologia: Reuniões, Pesquisas 
e Audiências 

Etapas dos Planos Municipais 

2 

Etapas Básicas Desenvolvidas  

Etapa I:  

Proposta Metodológica 

Etapa II:  

Diagnóstico      

Etapa III:  

Estratégias de Ação 

Etapa IV:  

Projeto de Lei do Plano 



Participação Comunitária nos Planos 

3 

Reunião na Vila Santa Lúcia 
Audiência Pública Audiência Pública Capacitação do NG 



Horizonte dos Planos 

4 

7 a 20 anos 

Longo prazo 

3 a 7 anos 

Médio prazo 

Até 3 anos 

Curto prazo 

Projetos e Ações 



Demanda dos Serviços 

5 

População de Rondon em 2023 

Em 2014 

57.955 

habitantes 

Em 2019 

72.917 
habitantes 

 

Em 2023 

77.849 

habitantes 

 

Quais as 
necessidades 

(demandas) dos 
serviços para o 
horizonte de 10 

anos? 

Fonte: EIA-RIMA Alumina Rondon 



PROPOSTAS DOS PLANOS 

6 



Ações Normativas 

7 

Propostas 

Diagnóstico  Projeto de Lei  

Necessidade de controle sobre o uso do 
solo 

Redefine o zoneamento de uso do solo 

Necessidade de controle sobre o 
parcelamento do solo e obras 
particulares 

Propõe a ampliação da fiscalização das 
obras particulares 

Cria normas de parcelamento do solo no 
PDP 

Necessidade de órgão municipal 
específico para o planejamento físico 
territorial 

Propõe a criação de uma Secretaria de 
Urbanismo e Habitação 



Normas para Parcelamento do Solo 

 Prefeitura expedirá as diretrizes municipais com: 

Vias de 
circulação 

 
Áreas não 
edificáveis 

 

Equipamentos 
públicos 

Infraestutura necessária 

Classificação das 
principais vias de 

circulação e  
articulação com o 

sistema viário 
municipal e 

regional 

Áreas de 
preservação 

permanente e 
áreas não-
edificáveis 

 

Localização 
aproximada dos 

terrenos destinados 
aos equipamentos 
públicos urbanos e 
comunitários e as 
áreas livres de uso 

público 
 

Indicação de infraestrutura necessária 
Rede de escoamento de águas 

pluviais; sistema de esgotos 
sanitários; obras de  contenção de 

taludes, aterros e encostas; rede de 
água; pavimentação; energia elétrica 

e iluminação 
 

8 



Mapa Zoneamento uso e especiais  

9 

Zoneamento de Uso 
e Ocupação do Solo 
 
Zona Urbana de 
Rondon do Pará 



Áreas Verdes na Zona Urbana 

10 

Diagnóstico Projeto de Lei 

0,34  m² por habitante 
 

A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) propôs como 

índice mínimo para áreas verdes públicas destinadas à recreação o 
valor de 15 m²/hab (SBAU, 1996) 

 

Parques e Praças 
 Alto Recalque  
 Reserva do Bosque  
 Orla  
 Prainha 

Praças 
 Bandeira  
 Paz 
 Biblioteca 
 Jaderlândia  



Áreas Verdes e de Lazer 

11 

Diagnóstico Projeto de Lei 

Necessidade de mais áreas verdes e de 
lazer na zona urbana 

Parque da Prainha, Parque da Orla do 
Ararandeua 



Áreas Verdes e de Lazer 

12 

Mapa das Zonas Especiais de Interesse 

Parque Orla do 

Ararandeua e Parque 

Prainha 



Diagnóstico do PLHIS 

13 

Item Indicador 

População em 2010 
46.964 habitantes (34.696 na zona 
urbana e 12.268 na zona rural) 

Média de moradores por habitação 3,7 urbana e 4,3 rural 

Mais de 3 moradores por dormitório 
(pior situação) 

1.080 domicílios 

Faixas de renda 
Até 2 s.m.:70% 
Sem renda: 20% 

Domicílios construídos em madeira 46%  

Domicílios sem banheiro 1.154 

Fonte: IBGE 



Habitação de Interesse Social 

14 

Diagnóstico Projeto de Lei 

Déficit habitacional 

Implantar o PLHIS 

Ampliação das ZEIS 

Consórcios imobiliários 



Mapa das Zonas de Especial Interesse Social 

15 



Consolidação do Déficit Habitacional (2013 – 2023) 

16 

Condição Número de Unidades 

Domicílios sem Banheiros 1.218 

Adensamento excessivo 1.139 

Áreas de Risco e APP 100 

Domicílios Rústicos 1.766 

Domicílios Improvisados 346 

Domicílios por Coabitação 1.504 

Fonte: Interação Urbana  



Demanda Futura por Habitação Social 

17 

8.000 novas 
unidades até 2023 

Incremento 
demográfico 

Atualmente são produzidas 
aproximadamente 400 unidades/ano 



Tipologias das Construções 

18 

Padrão Área Nº de unidades 

Horizontal 1 28 m² 908 

Horizontal 2 36 m² 6.357 

Horizontal Sobrado 60m ² 1.362 

Vertical 45 m² 454 

Módulo Sanitário Tipo 

7 FUNASA 
Unidade 1.218 

Dormitório Adicional 10 m² 1.139 

No PLHIS, foram adotados dois padrões de ocupação, horizontal e vertical.  Para o 
padrão de ocupação horizontal, três padrões arquitetônicos, casa com 28m², com 
36m² e sobrado  com  60m²,  e no vertical, o apartamento de 45 m². Estas opções 
foram divididas em percentuais, na base de 15, 70, 10 e 5%, respectivamente.  
Para as instalações sanitárias, considerou-se construir um módulo sanitário 
padrão FUNASA e para adensamento excessivo, acrescentar à moradia existente 
um dormitório adicional com 10 m² 

Fonte: Interação Urbana  



Plano de Habitação: Ações Prioritárias 

19 

Programas e Ações Objetivo 

Programa de urbanização de 
assentamentos precários e regularização 
fundiária 

Melhoria  das condições de habitação nas áreas de ocupação 
irregular,  com melhoria e/ou provisão de novas unidades 
habitacionais e infraestrutura; Módulos sanitários;  Regularização 
Fundiária; Prevenção e contenção de novas ocupações irregulares. 
Inclui vilas e zona rural. 

Programa de Produção da Habitação 

Produção de unidades novas em conjuntos habitacionais para 
atender as famílias com renda de até 5 s.m., considerando desde 
lotes urbanizados e/ou edificações. Os lotes serão entregues com 
infraestrutura básica (pavimentação, drenagem, água, esgoto, 
energia elétrica e iluminação pública); 
Atenderá demanda demográfica e coabitação na cidade, vilas e 
zona rural. Inclui unidades do MCMV, inclusive verticalização . 

Programa de Assistência Técnica, melhoria 
das habitações e autopromoção 
habitacional assistida 

Elaboração de projetos ou expansão das habitações existentes para 
moradores que tenham a propriedade ou posse de lote urbano ou 
rural e assistência técnica para  a  obra. A prioridade será para os 
projetos desenvolvidos em grupos organizados 

Fonte: Interação Urbana  



Mobilidade  

O enfrentamento pela administração 
municipal e pela comunidade das 

questões de mobilidade em Rondon do 
Pará é fundamental para um 

desenvolvimento pleno na cidade. 

20 



Cenários mobilidade 

21 
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Base de cálculo dos índices : 
Índice aplicado para evolução tendencial embasado no crescimento da frota (automóveis e 
motocicletas) dos últimos 03 anos. 
Cenário construído embasado no crescimento populacional, aplicado fator taxa de motorização 

Cenário Construído 

Frota de automóveis e  utilitários Frota de motocicletas e similares 

Taxa motorização (hab/aut) 
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Fonte: Interação Urbana  



Cenários mobilidade 

22 
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Base de cálculo dos índices : 
Acidentes: SAMU período de jul. 2011 a jul. 2012 
Mortes: Hospital Municipal período de jan. a mai. 2013 

Acidentes de Trânsito Mortes por Acidentes de Trânsito 

Fonte: Interação Urbana  



Plano de Mobilidade: Estratégias de Ação 

23 

Diagnóstico  Programas, Projetos e Ações 

Hierarquia viária a ser melhorada 

Classificação e hierarquização das vias segundo suas 
características físicas e as funções que desempenham 
na circulação local considerando todos os modos de 
transporte. 

Necessidade de planejamento do sistema viário e da 
sinalização de trânsito 

Elaborar projeto de reestruturação do sistema viário 
básico 

47 % da malha viária urbana  ainda sem pavimentação 
e necessidade de melhoria da malha existente 

Implantar programa de pavimentação e conservação da 
malha viária urbana 

Necessidade de melhoria das calçadas para o tráfego 
de pedestres 

Projeto de qualificação das calçadas e acessibilidade 

Dificuldade de mobilidade rural 
Implantar programas de controle, conservação e 
manutenção da malha viária e linhas regulares de 
transporte coletivo rural. 

Melhorias das vias 

Fonte: Interação Urbana  



Plano de Mobilidade: Estratégias de Ação 

24 

Diagnóstico  Programas, Projetos e Ações 

Necessidade de melhoria de controle sobre o trânsito Intensificar a fiscalização de trânsito no município  

Desrespeito às leis de trânsito Implantar programas de educação para a Mobilidade 

Alto risco de acidentes de trânsito no Eixo  
estruturante 

Requalificação urbanística do eixo estruturante da BR - 
222 

Insuficiente regularização de veículos e de habilitações 
Intensificar ações políticas de gestão junto ao Governo 
Estadual 

Segurança no Trânsito 

Fonte: Interação Urbana  



Plano de Mobilidade: Estratégias de Ação 

25 

Diagnóstico  Programas, Projetos e Ações 

Pouca utilização da bicicleta Sistema cicloviário em andamento 

Necessidade de transporte coletivo urbano e rural 
Implantar linhas regulares de transporte coletivo 
urbano e rural 

Ausência de regulamentação do transporte por 
fretamento e alternativo 

Regulamentar transporte de passageiros 

Sistemas de Transporte 

Fonte: Interação Urbana  



Ações prioritárias 

26 

Programas e ações Objetivo O que contemplam 

Educação para a 
Mobilidade 

Reduzir o número e grau de 
severidades dos acidentes de trânsito 
de maior recorrência, principalmente 
os acidentes envolvendo motocicletas. 

Parque temático (ex.: Transitolândia) junto ao 
projeto da Orla; 
Campanhas educativas comportamentais e 

institucionais em meios de comunicação; 
Trabalhos e ações educativas desenvolvidas 

diretamente com os cidadãos 

Fiscalização de Trânsito 

Reduzir o número e grau de 
severidades dos acidentes de trânsito 
de maior recorrência, principalmente 
os acidentes envolvendo motocicletas. 

Aumentar a atuação da Autoridade Municipal 
de Trânsito 
 Implantar pátio de recolhimento de veículos 

com guincho 
Planejar a ampliação e reposição dos quadros 

de Agentes de Fiscalização de Trânsito 
 

Reestruturação do 
sistema viário básico 

Proporcionar melhores condições de 
trafegabilidade e segurança nos 
deslocamentos. 

 Sinalizar trânsito e orientar tráfego 

Fonte: Interação Urbana  



Ações prioritárias 

27 

Programas e ações Objetivo O que contemplam 

Requalificação 
urbanística do eixo 
estruturante da         
BR - 222 

Estimular e apoiar a diversificação do comércio e 
serviços na Zona do Eixo Estruturante.  
Aumentar a segurança viária com intervenções para 

reduzir acidentes 

Paisagismo; 
Calçadas acessíveis; 
Mobiliário urbano; 
 Sinalização; 
Rotatórias; 
 Iluminação 

 Integração da ciclovia 
do eixo estruturante 
da BR à orla do rio 
Surubiju 

Criar condições seguras para o uso da bicicleta e 
caminhadas. 

5 km de ciclovias na orla e sua 
integração ao eixo 
estruturante 



Mapa de Intervenções no Sistema Viário 

28 

Sistema Perimetral composto por vias para veículos motorizados, 
ciclovias, parque linear e equipamentos públicos. 
Transição/integração dos rios à cidade. 



29 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Quais projetos e 

obras o PMSB 

propõe para a 

cidade? 



Abastecimento de Água 

Plano de Saneamento: Ações Prioritárias 



Sistema Existente 



R 

E C 

Ampliação do Sistema Existente 



Plano Saneamento: Possibilidades 

33 



Custos de Manutenção 

Parâmetros Unidade 
Sistema Existente 

27 poços 

Sistema Proposto 

CAP/ ETA/ ADT/ 

RES 

Consumo de Energia R$ 858.875 364.904 

Consumo de Energia KWh 2.929.703 1.183.320 

Custo R$/KWh 0,29 0,29 

Produção de Água m3/dia 8.700.000 8.700.000 

População habitantes 36.443 36.443 

Consumo por pessoa por 

dia 
l/pessoa/dia 239 239 

Período de Funcionamento Hora 19 19 

A SEMA indica um consumo de 140 litros por pessoa por dia para 

elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água 



Esgotamento Sanitário 

Plano de Saneamento: Ações Prioritárias 



Esgotamento Sanitário 

36 



Esgotamento Sanitário 



Tratamento de Esgotos 



Drenagem Urbana: 

Erosões e Enchentes 

Plano de Saneamento: Ações Prioritárias 



40 

Drenagem Urbana: Erosões e Enchentes 



41 

Drenagem Urbana: Erosões e Enchentes 



42 

Drenagem Urbana: Erosões e Enchentes 



Drenagem Urbana: Erosões e Enchentes 



Drenagem Urbana: Erosões e Enchentes 



Limpeza Pública e 

Manejo dos Resíduos 

Sólidos 

Plano de Saneamento: Ações Prioritárias 



Limpeza Pública: Manejo dos Resíduos Sólidos 

46 



SRS: Coleta de Lixo Domiciliar 

SETORIZAÇÃO ROTEIRIZAÇÃO 

47 



Modelo de Gestão 



SRS: Aterro Sanitário 



SRS: Aterro Sanitário 



SRS: Aterro Sanitário 



Modelo de Gestão 



 
Rua Gonçalves Dias, 400 - Centro - Rondon do Pará - PA. 

Fones: (94) 3326 1394 e 3326 1584 
52 

 

Anexo IX: Ata da Conferência da Cidade de 21 de novembro de 2013 
  



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Conferência da Cidade para apresentação e aprovação do Plano Diretor Participativo, 

Plano de Mobilidade, Plano Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Rondon do Pará/PA 

Data: 21 de novembro de 2013 
Local: Centro Profissionalizante de Rondon do Pará – Rua César Brasil S/N – Centro – Rondon 
do Pará 
Programação:  

− 19h00min: Abertura 
− 19h30min: Apresentação da estrutura do PDP e demais Planos 
− 20h30min: Debates com Delegados Eleitos e demais participantes 
− 21h: Encerramento 

Deliberações: Após apresentação e discussão, os Planos foram aprovados por unanimidade.  
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Anexo X: Relatório 1 “Plano de Trabalho”3 
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Rondon do Pará (PA) 
22/05/2013 

PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

PLANMOB 
 

PRODUTO 1 

DETALHAMENTO DAS 
AÇÕES 
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1.  Introdução 

Por iniciativa do Instituto Votorantim e da 

Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, a 

Interação Urbana foi convidada a elaborar o Plano 

Municipal de Mobilidade de Rondon do Pará 

(PlanMob - Rondon do Pará). A proposta de 

trabalho da Interação Urbana nasce da visão da 

necessidade de se capacitar técnicos e a sociedade 

do município, tornando o PlanMob importante 

instrumento de melhoria da qualidade de vida das 

pessoas em Rondon do Pará.  

Neste relatório, que constitui o primeiro 

produto do referido trabalho, serão tratados o 

conteúdo geral do PlanMob, a organização dos 

trabalhos e os procedimentos necessários para sua 

elaboração, caracterizando a capacidade 

institucional da Prefeitura de Rondon do Pará, 

como será feito e quem são os responsáveis pela 

coordenação e organização, as atribuições das 

equipes e quais as informações a serem levantadas 

para a revisão do PlanMob - Rondon do Pará, suas 

fontes e responsáveis.  

Serão tratadas, também, a estratégia de 

comunicação, mobilização e participação social em 

todas as etapas do PlanMob visando alcançar 

amplamente os atores sociais e institucionais 

relacionados à questão Mobilidade, bem como 

ouvir a população do município. Consta neste 

relatório, ainda, a descrição de todas as atividades 

a serem desenvolvidas.  

Com a necessidade de revisar o Plano Diretor, 

cujo prazo institucional para tanto já transcorreu, 

optou-se por elaborar o PlanMob de modo a 

integrá-lo aos demais dispositivos legais, como o 

próprio Plano Diretor e aos planos setoriais 

municipais de Saneamento e de Habitação de 

Interesse Social, de forma integrada. 

Em Janeiro 2012 foi criada a Lei Federal n12.587, 

que tem por objetivo instituir diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana e impõe desafios 

ao planejamento do transporte também nas 

pequenas cidades brasileiras. Com isso, municípios 

com população acima de 20.000 (Vinte Mil) 

habitantes devem, até 2015, elaborar seu Plano de 

Mobilidade Urbana. 

O Plano Diretor de Rondon do Pará 

Instituído pela Lei Complementar Municipal 

nº.01/2006 definiu diretrizes para um conjunto de 

Políticas Públicas locais, nas áreas do 

desenvolvimento social, do transporte e 

mobilidade, da habitação de interesse social, da 

segurança e defesa social, do desenvolvimento 

econômico e do meio ambiente. Com a finalidade 

de dar concretude os princípios do planejamento, 

estão sendo avaliados e propostos conteúdos 

operacionais para os setores de mobilidade, 

habitação e saneamento básico, incluindo 

sugestões e propostas de intervenções.  

Portanto, o papel de um Plano Municipal 

de Mobilidade é constituir-se num documento que 

consolide as políticas urbanas setoriais estratégicas 

para o melhor desenvolvimento da cidade, 

buscando a materialização efetiva de melhor 

qualidade de vida para a população mediante 

ações sustentáveis.  

A versão preliminar do Plano deverá ser 

aberta para as contribuições de toda a sociedade 

por meio de suas entidades representativas, de 

maneira que as ideias da comunidade possam ser 

compatibilizadas com as propostas técnicas e 

sistematizadas numa Proposta Final que pactue 

princípios técnicos e coletivos de planejamento da 

mobilidade urbana para Rondon do Pará, em 

linguagem acessível a toda a população.  

A consolidação do Plano deverá ser discutida 

com toda a comunidade em diálogos 

participativos, para posterior encaminhamento e 

referendo governamental e legislativo. 
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2. Normas Legais Relacionadas 

O conteúdo do Plano Municipal de Mobilidade de Rondon do Pará insere-se no contexto do Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), do Plano Diretor Participativo de Rondon do Pará (Lei 

Complementar nº 02, de 10 de outubro de 2006) e do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) regulamentado pela 

Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.  

 

Outras normas legais relacionadas são: 

 Resolução nº 34, de 01 de julho 2005, emite orientações e recomendações que 

seguem quanto ao conteúdo mínimo do Plano Diretor. DOU de 14/07/2005, Seção 1, 

pag.89; 

 Lei Federal n° 10.048 de 08.11.00, dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e dá outras providências. www.planalto.gov.br; 

 Lei Federal n° 10.098 de 19.12.00, estabelece normas gerais e critérios básicos para 

a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais, e dá 

outras providencias. www.planalto.gov.br. 

 

 

Decreto nº 5.296, de 02.12.04, regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, e dá outras providências. www.planalto.gov.br. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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3.  Etapas e Produtos 

Os conteúdos e procedimentos para elaboração dos PlanMob estão estabelecidos no Caderno de 

Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana, produzido pela Secretaria Nacional de Transporte e 

da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. De acordo com este documento, o PlanMob deve conter um 

diagnóstico e prognóstico da mobilidade e um plano de ação.  

O objetivo do diagnóstico é promover a leitura das informações colhidas e sua análise para identificar os 

problemas existentes. É o momento, também, de sistematizar adequadamente as informações sobre as 

condições locais de mobilidade, oferecendo uma síntese de dados quantitativos e indicadores, como por 

exemplo: a quantidade de passageiros transportados, de frota, de viagens, e outros dados do serviço de 

transporte coletivo; perfil dos deslocamentos realizados pela população e os modos empregados; dados sobre a 

infraestrutura viária (extensão pavimentada, larguras viárias, etc). Além dos dados quantitativos, o diagnóstico 

deve apresentar uma abordagem dos aspectos qualitativos oriundos da compreensão dos técnicos e dirigentes 

públicos e da sociedade ouvida na etapa de consulta. A análise de prognóstico é requerida para se antever 

situações que poderão advir do crescimento urbano em relação à mobilidade, por meio de projeções do 

crescimento espontâneo, isto é, caso não haja nenhuma intervenção sobre eles, das demandas por 

deslocamentos nos vários modos e seu impacto. 

O plano de ação, por sua vez, consiste na concepção de soluções, propostas, diretrizes, ações, enfim, um 

conjunto de medidas partindo da análise da situação atual e do prognóstico realizados anteriormente e 

debatidos com a sociedade. Nesta etapa, é importante fixar, de antemão, as diretrizes principais com que a 

localidade tratará a questão da mobilidade, para que não se produzam propostas conflitantes entre si. Dele 

devem constar: as diretrizes e os objetivos da política local de mobilidade; as linhas programáticas e ações; as 

metas a alcançar e uma estimativa dos recursos necessários para seu alcance (programas ou ações e fontes 

existentes); e os indicadores que permitam medir a eficácia do planejamento. 

Com base nessa orientação, foi definido o escopo geral dos trabalhos a serem desenvolvidos em cada 

uma das três etapas de elaboração do PlanMob - Rondon do Pará como consta da Tabela 01 – Resumo das 

Atividades (Anexo 01). A seguir, apresentamos uma proposta preliminar de Sumário que visa demonstrar como 

se pretende organizar os conteúdos do PlanMob - Rondon do Pará. 



Plano Local de Mobilidade: detalhamento das ações – Rondon do Pará                                                  8 

Conteúdo do PlanMob 

Parte I: contexto 

 Perfil do Município de Rondon do Pará; 

 Inserção regional; 

 Evolução urbana e ação governamental no campo da mobilidade; 

 Análise dos marcos normativos; 

 Análise das condições institucionais e administrativas; 

 Identificação dos atores sociais; 

 Programas e projetos relacionados à mobilidade em desenvolvimento pelos 

governos municipal e estadual. 

 

Parte II: diagnóstico da mobilidade 

Acessibilidade 

 Legislação Municipal; 

 Transporte Público; 

 Circulação e Sistema Viário; 

 Equipamentos Urbanos Municipais. 

 

Sistemas viário, de circulação e trânsito  

 Legislação Federal, Estadual e Municipal; 

 Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo; 

 Classificação, Tipologia e Hierarquização do Sistema Viário; 

 Utilização do Sistema Viário Básico;  

 Diretrizes de Arruamento e Previsão de Passagem de Rua; 

 Barreiras Urbanísticas e Naturais;  

 Pólos Geradores de Tráfego;  

 Componentes do Sistema Trânsito; 

 Pontos Críticos e Acidentalidade; 

 Gestão de Modelo Institucional; 

 Sistema de Informação aos Usuários do Sistema Viário;  

 Operação do Sistema Viário e do Trânsito;  

 Fiscalização de Trânsito;  

 Educação para a Mobilidade; 

 Programas e Linhas de Financiamento. 
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Transporte Coletivo Urbano:  

 Políticas Públicas; 

 Infraestrutura;  

 Gestão.  

 

Transporte Individual: 

 Políticas Públicas;  

 Táxi;  

 Transporte Escolar;  

 Fretamento;  

 Moto frete;  

 Moto táxi; 

 Gestão. 

 

Transporte de cargas: 

 Legislação Municipal;  

 Gestão; 

 Infraestrutura Básica; 

 Operação e Transportes Especiais. 

 

Pedestres: 

 Legislação Municipal;  

 Levantamento de dados; 

 Infraestrutura Básica.  

 

Transporte por tração humana – Bicicletas: 

 Legislação Municipal; 

 Levantamento de dados; 

 Infraestrutura Básica.  

 

Transporte por tração animal – Carroças: 

 Legislação Municipal;  

 Levantamento de dados; 

 Infraestrutura Básica.  
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Automóveis: 

 Legislação Municipal;  

 Levantamento de dados. 

 

Motocicletas: 

 Legislação Municipal; 

 Levantamento de dados. 

 

Parte III: estratégias de ação e projeto de lei do PlanMob – Rondon do Pará 

 Contextualização: cenários e tendências; 

 Objetivos e diretrizes; 

 Linhas de ação, metas e estratégias; 

 Programas e projetos;  

 Avaliação e monitoramento; 

 Minuta do Projeto de Lei do PlanMob. 
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Etapa 1 – Detalhamento das ações 

Com o objetivo de apresentar à equipe de governo as primeiras atividades relacionadas à execução do 

Plano Municipal de Mobilidade de Rondon do Pará (PlanMob), bem como as principais normas legais 

relacionadas à sua execução, a equipe técnica da Interação Urbana esteve no Município entre os dias 03 à 07 de 

junho de 2013, apresentando o que é o PlanMob e abordando os aspectos sistematizados a seguir: 

 

Nessa etapa, serão apresentados e debatidos os seguintes temas: 

 Detalhamento das etapas, produtos, recursos humanos e cronograma físico a 

serem desenvolvidos; 

 Detalhamento das estratégias e procedimentos de mobilização dos diferentes 

segmentos da sociedade civil; 

 Discussão sobre a importância da abrangência no território do município das 

atividades a serem realizadas; 

 Explicitação das atividades de capacitação dos diferentes segmentos envolvidos 

(técnicos e gestores municipais, lideranças comunitárias e demais participantes); 

 Descrição das estratégias de difusão das atividades e seus resultados. 

 Discussão sobre a constituição do Núcleo Gestor por representantes do Poder 

Público e da sociedade civil e com atribuição de coordenar e organizar os trabalhos. 

O Núcleo Gestor terá papel fundamental no processo, pois apoiará a identificação e 

mobilização dos atores sociais e sua capacitação, a definição dos temas prioritários 

e dos eixos estratégicos a serem pactuados, a proposição de calendário de debates 

e discussões, o monitoramento do andamento dos trabalhos, a coordenação e 

divulgação dos produtos elaborados durante o processo de discussão e o 

cumprimento das regras que forem acordadas coletivamente. Deverá ser formado 

por representantes, se possível de modo paritário, do Poder Público e da sociedade 

civil, indicados por entidades representativas na cidade. O Núcleo Gestor deverá ter 

no mínimo seis constituintes, três do Executivo e três da sociedade civil. 
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O Poder Executivo indicará, através de Decreto, um coordenador, preferencialmente do quadro de 

servidores efetivos, e um representante das secretarias municipais, relacionadas a Trânsito e Transporte, Obras 

e Urbanismo e de Educação, utilizando sua estrutura administrativa para agilizar o processo. A função desse 

coordenador e do grupo de trabalho interno será articular a leitura técnica e a interface com a sociedade, para a 

leitura comunitária e a equipe executora da Interação Urbana e auxiliar os trabalhos do Núcleo Gestor. 

 

Etapa 2 – Diagnóstico e prognóstico da Mobilidade 

Conterá visão diagnóstica e prognóstica da mobilidade, contendo caracterização dos padrões de 

mobilidade da população; descrição e características do sistema viário; circulação de tráfego; transporte 

coletivo; circulação de bicicletas; acessibilidade e condições para a mobilidade a pé; modos de transporte 

público não coletivos; circulação de mercadorias; modelo institucional e base normativa; organização da gestão 

pública; políticas públicas de mobilidade e transporte; políticas urbanas e seu reflexo na política de mobilidade, 

estrutura administrativa municipal relacionada a mobilidade, legislação municipal, estadual e federal e mapas 

temáticos. 

O Produto 2, Relatório “Diagnóstico e Prognóstico da Mobilidade” refere-se ao levantamento das 

informações e dados existentes sobre o município. O objetivo deste procedimento é conhecer e sistematizar o 

conjunto de informações disponíveis, possibilitando, por outro lado, que se possa mensurar em que nível de 

organização se encontra o Município e, consequentemente, quais ações deverão ser executadas visando à 

produção das informações necessárias a elaboração do PlanMob. Incorporará também a legislação municipal, e 

dados urbanos, territoriais, físico-ambientais, atividades econômicas, uso e ocupação do solo, evolução histórica 

da cidade e do território, inserção regional do município, mobilidade urbana e circulação, caracterização e 

distribuição da população e seus movimentos, dinâmica e infraestrutura, bem como mapas, fotos, cadastros, 

estudos, planos setoriais e outros estudos pertinentes à análise da questão mobilidade. As informações obtidas 

serão catalogadas e avaliadas sob o aspecto de sua possível utilização.  

A obtenção de dados se dará através da elaboração de uma base de informações que contenha dados 

de oferta e de demanda dos transportes. Os dados de oferta se referem às condições do sistema viário e da 

sinalização, benfeitorias para pedestres, características e ao dimensionamento das linhas de transporte coletivo, 

entre outros. Os dados de demanda referem-se à origem e destino das viagens de transporte coletivo ou 

privado, fluxos de tráfego em eixos viários e em intersecções, fluxos de pedestres, variações temporais da 

demanda (horárias, diárias, semanais etc.), entre outros. 
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Serão realizados os seguintes trabalhos técnicos específicos: 

a) Inventário do sistema viário o qual na representação da estrutura de vias 

públicas destinadas à circulação de veículos e pedestres indicando: classificação e 

hierarquia viária; sentidos de tráfego e movimentos de tráfego em intersecções; 

descrição das características físicas das vias (dimensões longitudinais e transversais, 

número de pistas, número de faixas, existência de canteiro central, geometrias, tipo 

de pavimento e sistema de drenagem); descrição de dispositivos cicloviários; 

descrição das condições de tráfego (segurança, estado do pavimento, etc.); restrições 

de parada e estacionamento; padrões de uso e ocupação do solo lindeiro; 

benfeitorias públicas como parques, praças, áreas públicas, lagos, área de recreação, 

barreiras físicas, etc.; intersecções com sistemas rodoviários; localização de pólos 

geradores de tráfego. 

b) Inventário de sistemas de controle de tráfego contendo as seguintes 

informações: localização e características da sinalização horizontal e vertical e 

semafórica de tráfego; localização e especificação técnica da sinalização de 

orientação de tráfego. 

c) Inventário de estacionamentos contendo as seguintes informações: oferta 

de vagas de estacionamentos na via pública (com e sem cobrança pelo setor público); 

oferta de vagas de estacionamentos fora da via pública, em áreas públicas ou 

privadas; localização e oferta de vagas para bicicletas. 

d) Inventário de equipamentos urbanos associados aos serviços de transporte 

público: rotas de transporte coletivo; estações rodoviárias; pontos de parada do 

transporte coletivo e a sua infraestrutura (existência de abrigo, bancos, informação 

aos usuários, etc.); garagens das empresas de transporte coletivo; pontos de táxi, 

transporte escolar, transporte de mercadorias e outros serviços que utilizam as vias 

públicas.  

 

A partir destes elementos, serão realizados o levantamento dos programas e ações executados 

diretamente, financiamentos e benefícios realizados e previsão de atendimento, uma análise das condições 

institucionais e administrativas relativas à mobilidade, a identificação e análise da capacidade para 

implementação de assistência técnica municipal/regional, a caracterização e quantificação dos programas 

executados pela Administração Municipal e demais entes federativos e a identificação e caracterização das 
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fontes de recursos para mobilidade existentes, bem como as condições institucionais e administrativas 

necessárias à implementação do PlanMob. 

Ao mesmo tempo, serão realizadas Reuniões de Leitura da realidade local, uma forma simplificada de 

planejamento local visando o diagnóstico do setor pelo olhar da população local. Estas reuniões de trabalho têm 

por finalidade compartilhar e realizar acordos com os demais segmentos que compõem a sociedade, a visão 

sobre a realidade dos municípios, de modo a possibilitar a obtenção de informações mais próximas dessa 

realidade. São também importantes para se apresentar inventário e diagnóstico preliminar da realidade local 

(problemas, oportunidades, obstáculos locais, formas de organização da sociedade, etc.). Assim, conhecendo as 

peculiaridades e dinâmicas locais, torna-se possível elaborar o PlanMob respeitando estas características.  

Sob outro aspecto, este será um momento de diálogo com atores locais acerca do processo de 

elaboração do PlanMob, possibilitando a participação popular na definição do processo. O Núcleo Gestor possui 

importante papel de identificação e mobilização dos atores sociais para sua capacitação, na definição dos temas 

prioritários, eixos e projetos estratégicos a serem pactuados e incorporação aos trabalhos junto à Câmara 

Municipal local. 

As reuniões de Leitura da Realidade serão divididas por região territorial, urbanas e rurais, definidos 

conjuntamente com o Executivo local, de acordo com as condições e características do município, sendo a 

primeira delas um lançamento oficial do processo, apresentando-se a equipe técnica e o Núcleo Gestor. Além 

disso, deverão ser utilizadas as estruturas de participação já existentes, como os conselhos municipais, de 

serviços municipais existentes, (como PSF), de entidades comunitárias representativas (sindicatos, associações, 

etc.).  

Na abertura das reuniões, será apresentado o seu objetivo geral e uma breve introdução sobre o que é e 

o papel do PlanMob para o desenvolvimento municipal, bem como sua inserção no desenvolvimento local. 

Todas as reuniões terão folha de presença dos participantes e ata com registro dos principais tópicos e 

proposições surgidas no processo de discussão. Todos os relatórios e materiais técnicos produzidos durante o 

processo também estarão disponibilizados no site da Prefeitura. 

Nas reuniões, serão utilizados instrumentos didáticos com linguagem apropriada abordando os 

conteúdos, tais como exposição em datashow, flip-chart e cartelas. 

As reuniões com a comunidade terão caráter expositivo e participativo. A partir de exposição geral, os 

participantes serão agrupados em mesas onde discutirão síntese dos problemas apresentados e elaborarão 
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propostas de soluções. Ao final, um representante de cada grupo fará uma exposição dos argumentos utilizados 

pelo grupo em plenário.  

As memórias dos eventos realizados serão organizadas, catalogadas, sumariadas e irão subsidiar todo o 

processo de mobilização nas demais etapas. Essa memória deverá ser apresentada em forma de relatórios e no 

site da Prefeitura. Uma pesquisa de opinião poderá balizar também a expectativa da comunidade quanto à 

questão da mobilidade. 

Etapa 3 – Estratégias de ação 

A Estratégia de Ação é aqui entendida como a Etapa de Elaboração do Plano de Ação. Para cada 

problema e facilitador identificado durante a Etapa 2 - “Diagnóstico e Prognóstico da Mobilidade”, deverão ser 

apresentados alguns itens, os quais devem ser discutidos e pactuados com os Conselhos Municipais atuantes 

em áreas afins.  

Serão elaboradas as diretrizes, como orientações gerais e específicas que devem nortear a elaboração 

do PlanMob, levando-se em consideração a Política Nacional de Mobilidade, o Plano Diretor Participativo do 

Município de Rondon, e os eixos de desenvolvimento que impactem a questão mobilidade além dos princípios 

democráticos de participação social. 

Deverão ser considerados também os planos de saneamento e de habitação, de forma a integrar as 

políticas de planejamento físico e territorial do município. Os objetivos devem expressar os resultados que se 

pretende alcançar, ou seja, a situação que deve ser modificada.  

Nesta etapa, serão desenvolvidos Programas, que devem resultar da identificação das necessidades 

mapeadas durante a Etapa 2 - “Diagnóstico e Prognóstico da Mobilidade”, e das diretrizes e objetivos definidos 

anteriormente. Devem articular um conjunto de ações, orçamentárias e não-orçamentárias, integradas, 

necessárias e suficientes para enfrentar um problema, solucioná-lo ou enfrentar suas causas. Os programas e 

ações que comporão o PlanMob devem estar em consonância com os instrumentos do ciclo de gestão 

orçamentário financeiro (PPA/LDO/LOA) do Município de Rondon do Pará.  

A partir do levantamento sobre os recursos e fontes de financiamento feito durante a Etapa 2 - 

“Diagnóstico e Prognóstico da Mobilidade”, deverão ser mapeados os recursos necessários à consecução de 

cada programa e ação. Devem ser considerados na composição de investimentos, além das obras, elaboração 

de projetos, aquisição de terreno, contratação de consultoria, trabalho social, revisão de legislação e outros 

itens. 

As metas, recursos e fontes devem ser expressos em quadro resumo por programa e ação num 

determinado período, a ser definido em conformidade com a capacidade de investimento local.  
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Devem ser apontados Indicadores, como instrumentos capazes de medir o desempenho dos programas. 

Devem ser passíveis de aferição e coerentes com o objetivo estabelecido, serem sensíveis à contribuição das 

principais ações e apuráveis em tempo oportuno.  

Os Programas e ações prioritários deverão ser classificados, em ordem de importância. A identificação 

das ações prioritárias deverá ser feita considerando o porte e a complexidade das questões urbanas municipais, 

focando em ações de caráter estruturante para a solução das questões de maior gravidade.  

Deve considerar também a mitigação de impactos negativos causados por investimentos em 

infraestrutura de grande e médio portes que tenham consequências sobre a mobilidade (por exemplo, o 

investimento da Votorantim Metais). Deverá ser considerado, ainda, o tempo previsto para implementação das 

ações previstas no PlanMob (5, 10, ou 20 anos) em conformidade com a capacidade de investimento no setor.  

Deverão ser discutidos também os sistemas de Monitoramento, Avaliação e Revisão do PlanMob, 

prevendo a forma de monitoramento das fases dos programas e ações, identificando para cada uma o resultado 

obtido, o prazo, o responsável, a situação e as providências. A avaliação deve ser sistemática e, de preferência 

anual, e conter abordagem quanto à concepção, implementação e resultados dos programas e ações do 

PlanMob, apontando para a necessidade de revisão, se for o caso.  

O Produto 3, Relatório “Estratégias de Ação” conterá a sistematização das propostas obtidas e das atas 

das reuniões realizadas. 

 

Etapa 4 – Minuta de projeto de lei do PlanMob 

A partir da do Diagnóstico e Prognóstico da Mobilidade e do Plano de Ação, serão selecionados e 

pactuados, em reuniões públicas e específicas de trabalho, coordenadas pelo Núcleo Gestor e equipe Interação 

Urbana, as propostas, as estratégias e os instrumentos para viabilizar o projeto de lei do PlanMob. Ao final, 

serão definidos objetivos, instrumentos, estratégias e propostas de projetos necessários ao avanço da 

Mobilidade, levando-se em consideração a Política Nacional de Mobilidade, as políticas locais, os eixos de 

desenvolvimento que impactem a questão mobilidade e urbana e o princípio democrático de participação 

social; deverão ser considerados, ainda, os planos de saneamento e habitação, e os eixos de desenvolvimento e 

ações previstos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Após a seleção, estratégias e propostas de 

projetos para o promoção da mobilidade no município,  será elaborada a minuta do projeto de lei do PlanMob, 

podendo incluir a utilização dos instrumentos de política urbana, tais como: 
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Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano e da Mobilidade: 

Estatuto das Cidades 

 IPTU Progressivo no Tempo; 

 Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

 Desapropriação com pagamentos em títulos; 

 Direito de preempção; 

 Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

 Operações urbanas consorciadas; 

 Estudo prévio de impacto ambiental (EIA) ; 

 Estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). 

 

Instrumentos de Democratização Urbana: 

 Conselhos - sistemas de gestão democrática da política de mobilidade 

 Audiências e consultas públicas 

 Iniciativa popular de leis 

 

Outros Instrumentos: 

 Projetos de alinhamento (definem futuros logradouros públicos ou 

adaptam os existentes) 

 Regulação de Pólos Geradores de Tráfego 

 

 

Ao final do processo, será realizada uma Audiência Pública, para discutir a minuta de lei do PlanMob que 

será enviada pelo Executivo ao Legislativo. O Relatório Final conterá a minuta do PlanMob, atas de Reuniões e 

das Audiências. 
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4. Considerações Gerais  

O PlanMob – Rondon do Pará deverá estabelecer políticas e diretrizes, a curto, médio e longo prazos, 

com revisões periódicas, relativas à mobilidade, objetivando a promoção da cidadania e inclusão social, o 

aperfeiçoamento institucional, regulatório e da gestão, através de ações integradas de desenvolvimento urbano, 

de mobilidade e de proteção ao meio ambiente, conforme definido pelo Ministério das Cidades, levando em 

consideração os instrumentos locais do ciclo de gestão orçamentário-financeiro, notadamente o PPA, a LDO e a 

LOA.Composição do comitê executivo e do comitê de coordenação 

  

 

5. Eventos, Mobilização e Calendário 

Os eventos de mobilização devem abranger os setores da sociedade, a Câmara de Vereadores e o 

Núcleo Gestor. A abrangência de participação em cada um dos eventos de mobilização, como também, as 

atividades a serem desenvolvidas nestes eventos e o calendário das reuniões são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Eventos de mobilização, abrangência, atividades e calendário. 

Evento de 
Mobilização 

Abrangência Atividades Calendário 

1 Núcleo Gestor e Interação Urbana 
Reunião de Apresentação: O que é Plano 

Municipal de Mobilidade - PlanMob; 
Planejamento dos Trabalhos 

Junho 

2 
Núcleo Gestor, Interação Urbana e 
comunidades das regiões urbanas e 

rurais 

Audiência de Lançamento dos Trabalhos de 
Elaboração do PlanMob de Rondon do Pará;  

Diagnóstico Preliminar e Leitura 
Comunitária 

Agosto / 
Setembro 

3 Núcleo Gestor e Interação Urbana Elaboração do Diagnóstico da Mobilidade Setembro 

4 Núcleo Gestor e Interação Urbana 
Apresentação do Diagnóstico e Prognóstico 

da Mobilidade e definição das Estratégias de 
Ação 

Outubro 

5 
Núcleo Gestor, delegados da 

Conferência e Interação Urbana  

Conferência Municipal. Apresentação do 
Projeto de Lei do Plano Municipal 

Mobilidade – PlanMob 
Novembro 
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6. Estratégias de Mobilização 

Foram definidas as seguintes estratégias de mobilização: 

a. Edital em Jornal; 

b. Divulgação em Rádio 

c. Carro e Motocicleta de Som; 

d. Divulgação nas escolas, igrejas, PSF; 

e. Portal da Internet; 

f. Registro fotográfico das reuniões; 

g. Faixas de Rua. 

A equipe da Interação Urbana auxiliará na elaboração dos convites, textos e demais necessidade para 

veiculação das estratégias de comunicação. 
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7. Síntese 

A Tabela 2, a seguir, sistematiza as etapas que serão cumpridas durante a execução dos trabalhos, suas 

respectivas atividades e produtos, sem prejuízo do conteúdo dos trabalhos estabelecidos no Termo de 

Referência.  

 

Tabela 2. Fases e atividades. 

Visitas de 
campo 

Atividades Produto 

02 a 06 de 
junho 

Planejamento das atividades, através de reuniões de sensibilização e de 
reconhecimento coordenadas pelas equipes de campo da INTERAÇÃO 

URBANA. 

Relatório contendo 
detalhamento das 

ações a serem 
adotadas e respectivos 

cronogramas de 
atividades. 

Detalhar etapas, produtos, recursos humanos e cronograma físico a serem 
desenvolvidos. 

Relatório contendo 
visão diagnóstica e 

prognóstica da 
mobilidade a partir de 
informações técnicas. 

11 a 17 de 
agosto 

Reuniões com técnicos das secretarias envolvidas para discussão e 
estabelecimento da metodologia de trabalho. 

Discutir a importância da abrangência no território do município das 
atividades a serem realizadas. 

Explicitar atividades de capacitação dos diferentes segmentos envolvidos: 
técnicos e gestores municipais, lideranças comunitárias e demais 

participantes 

Detalhar estratégias e procedimentos de mobilização dos diferentes 
segmentos da sociedade civil. 

Visitas de reconhecimento da realidade local e sua inter-relação regional, 
através de documentos, base cartográfica, situação socioeconômica e 

legislação pertinente. 

Discutir a constituição do Núcleo Gestor por representantes do Poder 
Público e da sociedade civil e com atribuição de coordenar e organizar os 

trabalhos 

17 a 22 de 
novembro 

Apresentação das atividades na Câmara dos Vereadores 

Relatório contendo 
síntese das propostas 

que subsidiarão a 
elaboração do projeto 

de lei do PlanMob. 

Apresentação pública do Diagnóstico e Prognóstico da Mobilidade. 

Reuniões para elaboração de propostas. 

Análise e avaliação dos dados obtidos no levantamento e estabelecimento 
das metas, recursos e fontes de financiamento. 

Indicativos dos eixos estratégicos a serem pactuados no plano de 
mobilidade, indicadores, monitoramento, avaliação e revisão. 

Discussão de minuta do Projeto de Lei do PlanMob. Relatório contendo 
minuta do PlanMob, 

atas de encontros com 
núcleo gestor, das 
audiências e das 

reuniões. 

Audiência pública 
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8.  Divulgação dos Resultados das Pesquisas e 
Disponibilização dos Relatórios Parciais 

Será desenvolvido pela Interação Urbana, no âmbito do diagnóstico um Banco de Dados 

Georreferenciado contendo as informações-síntese levantadas no diagnóstico e prognóstico da Mobilidade. O 

Banco de Dados será disponibilizado em (arquivos geodatabase) e será acompanhado de software de uso livre 

para visualização dinâmica dos mapas e dados do diagnóstico. Serão disponibilizados também mapas e 

relatórios em formato PDF (Acrobat Reader). Tais informações poderão ser disponibilizadas ao público em geral 

que se interessar, podendo os arquivos serem baixados via acesso à Internet, através do sítio da Prefeitura na 

internet. 

 

9. Atividades Realizadas 

A primeira atividade desenvolvida nesta Etapa consistiu em uma reunião com o Núcleo Gestor da 

revisão do Plano Diretor de Rondon do Pará, cuja memória está na Ata no Anexo 01. Naquela oportunidade foi 

definida a formação de um e-group como meio de comunicação eficiente e privilegiado para a troca de 

informações entre as equipes técnicas da Prefeitura e Interação Urbana. Foi definida também a proposta 

metodológica, a divisão regional do território municipal e um calendário preliminar para as atividades de Leitura 

Comunitária. Além disso, a equipe da Interação Urbana visitou a cidade (zona urbana e rural), coletou 

informações nas diversas secretarias municipais e discutiu problemas e perspectivas sobre a questão urbana 

local. 

Ao longo dessa etapa deverão ser realizadas consultas entre a equipe da Interação Urbana e Núcleo Gestor, 

com o objetivo de discutir o formato da primeira reunião comunitária, o cronograma básico dos trabalhos e o 

levantamento de informações necessárias à elaboração do Diagnóstico Técnico e Comunitário do PLANMOB. 
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10. Equipe técnica Interação Urbana 

 

Coordenador geral  

Marco Aurélio de Lima e Myrrha 

 

Coordenador Políticas Públicas 

Mauro Lúcio da Cunha Zanin 

 

Coordenador Planejamento Físico e 

Territorial  

Mauro Ferreira  

 

Coordenador Plano Diretor 

Normando Machado de Morais Neto  

 

Coordenador Saneamento Básico 

Wilson Luis Italiano 

 

Coordenadora Mobilidade 

Walquíria Caetano de Pádua  

 

Coordenadora Educação Pública 

Ana Elisabete de Carvalho Pádua 

 

Coordenador Saúde Pública 

Marcos Rogério de Paula Oliveira  

 

 

 

Coordenador Gestão Tributária 

José Donizete Osmar Novaes  

 

Planejamento Urbano 

Tatiana Borim De Simone  

 

Apoio PMAT  

Luiz Fernando de Souza  

 

Comunicação 

Eliana Taniguti 

  

Diagnóstico Socioambiental, Geografia e 

Cartografia 

 Marcelo A. da Costa, comunicólogo e 

especialista em tecnologias ambientais 

 Rogério Peter de Camargo, geógrafo e 

especialista em estudos do meio físico e 

geoprocessamento aplicado. 

 Alexandre Degan, geógrafo, especialista 

em geoprocessamento e cartografia 

 Pablo Alegria Rodriguez, técnico em 

meio ambiente; 

 Rafael Gregorini, gestor ambiental 

 Luana Barros, bióloga 

Magno Castro, estagiário em 

geoprocessamento e cartografia
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Anexo 1 - Ata da reunião do Núcleo Gestor em 07 de junho de 2013

 

 

 

ANEXO 1  
ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO GESTOR EM 07 DE JUNHO DE 2013 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Reunião do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano 
Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon 

do Pará/PA 
Data: 07 de junho de 2013 
Local: Centro Profissionalizante de Rondon do Pará – Rua César Brasil S/N – Centro – Rondon 
do Pará 
Horário: 11h às 13h 
Pauta: Apresentação e discussão da metodologia geral, enfocando cronograma de atividades, 
leitura comunitária 
 

1. Quanto ao período de realização das reuniões: 
− A Interação Urbana retornará ao município no período 11 a 17/agosto para realização 

de reuniões comunitárias, de Audiência Pública e capacitação do Núcleo Gestor para 
realização de reuniões comunitárias durante o mês de agosto e setembro 

− A Interação Urbana retornará ao município no período 17 a 22/novembro para 
realização de Audiências Públicas finais 

 
2. Quanto ao número de reuniões previstas para agosto e setembro para Leitura 

Comunitária 
− Reuniões comunitárias urbanas: estão previstas 4 reuniões comunitárias urbanas nas 

seguintes regiões: 
 Jaderlândia, Recanto Azul e Novo Horizonte 
 Centro 
 Miranda 
 Gusmão 

− Reuniões comunitárias rurais: estão previstas 9 reuniões comunitárias rurais nas 
seguintes regiões: 
 Mantenha 
 Gavião 
 Progresso 
 Santa Lúcia 
 Água Branca 
 Campo Dourado 
 Km56 
 Km 69 
 Km 70 

− Reuniões por segmentos: estão previstas 3 reuniões abrangendo os seguintes 
segmentos: 
 Comércio, serviços, indústria 
 Agropecuária 
 Transporte 

− Audiência publica: está prevista uma audiência pública 
 

3. Quanto à forma e conteúdo das reuniões no período agosto/setembro: 
− A Interação Urbana enviará em meados de julho o Relatório Diagnóstico preliminar, 

para avaliação pelo Núcleo Gestor. O conteúdo aprovado será sintetizado em 
apresentações Power Point. 

− A Interação Urbana vai elaborar apresentações gerais em Power Point em duas 
versões: uma para audiência pública e reuniões comunitárias para áreas urbanas e 
outra para áreas rurais. 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
 

4. Quanto à preparação das reuniões no período agosto e setembro: 
− A Prefeitura se responsabilizará pela divulgação (carro de som, rádio e outros) e 

preparação das reuniões, incluindo disponibilização de: 
 Locais apropriados para realização das reuniões; 
 Datashow, lista de presenças, mesas, cadeiras e equipamentos de som 

eventualmente necessários. 
 

5. Quanto à metodologia de realização das reuniões no período agosto e setembro: 
− Apresentação dos slides 
− Divisão em 4 grupos 
− Debates temáticos 
− Apresentação plenária dos resultados de cada tema 
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− Anexo 1: Lista de Presenças 
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Anexo 2: Registros fotográficos 
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− Anexo 3: Decreto Municipal de constituição do Núcleo Gestor 

  



 

Imprimir a Matéria 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 
DECRETO Nº 159/2013 

 

DE 07 DE JUNHO DE 2013. 

  

CRIA O NÚCLEO GESTOR PARA A ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ – PA, DA REVISÃO DO PLANO 
LOCAL DE HABITAÇÃO SOCIAL – PLHIS, PLANO DE MOBILIDADE - PLANMOB E 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

  

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o artigo 73, inciso I, da Lei Orgânica do Município e, 

  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto das Cidades (Lei Federal N° 10.257/2001) determinam 
que os Municípios devam planejar seu desenvolvimento por meio de um Plano Diretor, e de outros instrumentos de 
planejamento como os Planos setoriais de Habitação Social, Mobilidade Urbana e de Saneamento Básico, que devem 
estar integrados e articulados às diretrizes gerais do Plano Diretor; 

  

CONSIDERANDO que o Plano Diretor Participativo e os demais Planos setoriais são instrumentos destinados a 
garantir para todos os cidadãos do Município um lugar adequado para morar, trabalhar e viver com dignidade, 
proporcionando acesso a habitação adequada, ao saneamento ambiental, ao transporte e a mobilidade, ao trânsito 
seguro e aos serviços e equipamentos urbanos e rurais; 

  

CONSIDERANDO a Resolução 25 do Conselho das Cidades de 18 de março de 2005, que prevê “a gestão 
democrática por meio da participação da população e associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
urbano”; 

  

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de cumprir o disposto no Titulo V – Das Disposições Finais e Transitórias, 
Artigo 162, do Plano Diretor atual que prevê que “Esta Lei deverá ser revista em processo amplo, democrático e 
participativo, no prazo de 05 anos a partir da data de sua publicação”, prazo já vencido desde outubro de 2011. 

  

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o vínculo aponta para o arquivo e o local corretos.



DECRETA: 

  

Art. 1° Fica criado o Núcleo Gestor para Elaboração da Revisão do Plano Diretor Participativo de Rondon do Pará- 
PA e dos Planos setoriais de Habitação Social – PLHIS, de Mobilidade Urbana – PlanMob e de Saneamento Básico - 
PMSB, com a finalidade de Assessorar, Fiscalizar, Monitorar, e Divulgar os Trabalhos da Elaboração da Revisão do 
Plano Diretor Participativo e demais planos setoriais, necessários à elaboração dos Anteprojetos de Lei. 

  

Parágrafo Único - O Núcleo Gestor será o responsável pela operacionalização do processo de elaboração dos Planos, 
executando todas as atividades previstas, apreciando as atividades de cada fase de sua elaboração e de cada produto a 
ser entregue, submetendo-se a avaliação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável, que terá o 
papel de Comitê de Coordenação. O Núcleo Gestor terá o papel de Comitê Executivo e ficará responsável por 
observar os prazos indicados no cronograma de execução para finalização dos Relatórios. 

  

Art. 2° O núcleo Gestor do processo de revisão do Plano Diretor Participativo e dos Planos setoriais de Habitação 
Social – PLHIS, de Mobilidade Urbana – PlanMob e de Saneamento Básico - PMSB terá a seguinte composição: 

  

I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 

a) Reginaldo da Cunha Rocha - SEFIN 

b) Roberto de Castro Risuenho - SEMAD 

c) Valter da Silva - SEMAD 

d) Leandro Estevam dos Santos - SECMA 

  

II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

a) João Malcher Dias Neto – Sindicato dos Produtores Rurais 

b) Filomena da Silva - Associação dos Artesãos 

  

III–REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 

  

a) Itamar Silva – Ação e Defesa da Cidadania e Direitos Humanos - ADECDHD 

  

Art. 3° A presente designação não gera ônus ao Erário Municipal, sendo considerado serviço público relevante e será 
realizada sem prejuízo das funções de cada membro componente desta. 

  

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 



  

Publique-se e cumpra-se. 

  

Gabinete da Prefeita, em 07 de junho de 2013. 

  

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 

Prefeita Municipal 

  

MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE 

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 

 
Publicado por: 

Adriana Carla Goes Zucatelli 
Código Identificador:96BBAF26 

 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ 
no dia 11/06/2013. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código 
identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/famep/ 
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MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 
 

DECRETO Nº 142/2012 
DE 21DE JUNHO DE 2012. 

  
 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE 
RONDON DO PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

 
 

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do Município de Rondon 
do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso I, da Lei Orgânica 
Municipal. 

 
CONSIDERANDO o inteiro teor do processo nº 1002/2012-SEMAD; 

 
D E C R E T A : 
 

Art. 1º. Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável do município de Rondon do Pará, conforme composição abaixo: 

 
I – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO: 
 
1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - 

SECMA 
a) ITAMAR SILVA – TITULAR 
b) MARCIA APARECIDA MIRANDA DE AZEVEDO - SUPLENTE  
 
2. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEMAD 
a) EDNA MARIA CANGUSSÚ REIS PEREIRA – TITULAR 
b) ROBERTO DE CASTRO RISUENHO - SUPLENTE 
 
 
3. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
a) LUCILANGE LEITE COSTA DE ALMEIDA – TITULAR 
b) CRISTINA FONSECA SANTOS – SUPLENTE 
 
4. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMPAS 
c) VERGÍNIA DA SILVA MOREIRA CALDATO – TITULAR 
d) PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES – SUPLENTE 

 
5. CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
e) LEANDRO ESTEVAM DOS SANTOS – TITULAR 
f) POLLYANA DA SILVA SOUZA – SUPLENTE 

 
6. BANCO DO BRASIL 
g) ESTELA ALVES FERREIRA CARDIN – TITULAR 
h) LAECIO SOUZA MARQUES – SUPLENTE 

 
7. PODER LEGISLATIVO 
i) JOSÉ DOS REIS DA SILVA FILHO – TITULAR 
j) PAULO SERGIO DE LIMA BATISTA – SUPLENTE 
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II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL – MOVIMENTOS SOCIAIS: 
 
1. AÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - ADECDHD 
a) MARIA DE FÁTIMA BRAGA LEITE – TITULAR 
b) MAISA MARA SOUZA GÓES – SUPLENTE 
 
2. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO ACAMPAMENTO CAMPO DOURADO - 

APAACD: 
a) ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA – TITULAR 

 
3. ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LEITE - AMILEITE: 
a) ORLANDINO MENDES AMARAL – TITULAR 
b) VILSON PEREIRA RIOS – SUPLENTE 
 
4. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVO HORIZONTE - ABANH: 
a) EDVALDO DA SILVA – TITULAR 
b) CLEITO MACIEL CONCEIÇÃO DE SOUZA – SUPLENTE 

 
5. LOJA MAÇONICA LUZ E CARIDADE RONDONENSE: 
a) RICARDO DE ANDRADE FERNANDES – TITULAR 
b) REINALDO REIS DA SILVA – SUPLENTE 

 
6. SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE RONDON E SUDESTE DO 

PARÁ – SINTCRON: 
a) RONI SOUZA SANTOS – TITULAR 
b) IVAN DE JESUS PEREIRA – SUPLENTE 

 
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL – SETOR PRODUTIVO: 
 
1. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RONDON DO PARÁ – ACIRP 
a) FRANKLIN MELO DA SILVA – TITULAR 
b) REGINA CÉLIA DOS ANJOS – SUPLENTE 
 
2. SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS  
a) JOÃO MALCHER DIAS NETO – TITULAR 
b) JHONNY JOCELINO SILVA MARINHO – SUPLENTE 
 
3. SINDICATO DOS LOJISTAS DE RONDON DO PARÁ, ABEL FIGUEIREDO, DOM 

ELISEU E ULIANÓPOLIS: 
a) JOÃO FERNANDO DE SOUZA – TITULAR 
b) TELMA REGINA ARAÚJO – SUPLENTE 

 
4. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA VILA DA PAZ 
a) ARLITO GOMES DE OLIVEIRA – TITULAR 
b) JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DO MONTE – SUPLENTE 

 
5. ASSOCIAÇÃO PRIMAVERA I 
a) NOEME ANTONIO RODRIGUES – TITULAR 
 
6. ASSOCIAÇÃO DO PA UNIDOS PARA VENCER 
a) LEIDIJANE LIMA COSTA – TITULAR 
b) EDUARDO PEREIRA DA SILVA – SUPLENTE 
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III – REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS DE  PESQUISA E 
ESTUDANTIL: 

 
1. NÚCLEO UNIVERSITÁRIO: 

a) RONALDO DA SILVA SANTOS – TITULAR 
b) DEISY LAGO SOUZA – SUPLENTE 

 
2. ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO - UMERP: 

a) ANDERSON SANTOS SOUZA – TITULAR 
b) MARIA LUIZA ROCHA RAMOS – SUPLENTE 

 
Art. 2º. Os membros da Comissão de que trata o presente Decreto, exercerão suas 

funções sem ônus para a municipalidade, sendo considerada a sua função de interesse Público 
relevante. 

 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita, em 21 de junho de 2012. 

 
 
 
 
 

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 

 
 
 

EDNA MARIA CANGUSSÚ REIS PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração, 

Planejamento e Gestão 
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Interação Urbana 
 

Ajudando a crescer 

Mudanças são inevitáveis. Num momento em que o país se desenvolve em 

ritmo constante e os espaços urbanos crescem cada vez mais, lidar com as mudanças 

é uma realidade inevitável para os municípios brasileiros. 

Novos espaços urbanos, oferta de serviços públicos, modernização da 

máquina administrativa, tudo tem de ser revisto, tendo sempre em mente que o 

desenvolvimento precisa ser sustentado em projetos sólidos e reais, que tragam 

impactos positivos para a população, a administração pública e a economia local.  

É aí que entra a Interação Urbana. 

Somos uma empresa criada a partir da percepção de que é possível acelerar 

o desenvolvimento urbano sustentável a partir da interação entre os diversos atores 

deste processo. Gestores públicos, técnicos municipais e setor privado, todos podem 

e devem trabalhar em sintonia.  

Esta percepção nasceu a partir da prática intensa em diversos municípios 

brasileiros, que uniu profissionais da Interação Urbana em torno de um só objetivo: 

oferecer uma solução diferenciada ao mercado, capaz de suprir as demandas de 

organização, planejamento e gestão. 

 

Porque existimos 

Apoiar processos: A Interação Urbana tem o objetivo de apoiar os diversos 

processos de desenvolvimento das cidades e a modernização de suas prefeituras. 

Acelerar projetos de impacto nas cidades: projetos de grande impacto 

necessitam de gestão apropriada, monitoramento e gerenciamento direcionado a 

resultados. 

Facilitar a implantação de inovações nas cidades: com planejamento eficaz de 

implantação e liderando o diálogo entre os diversos atores envolvidos no processo. 
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Como fazemos isso 

Somos uma equipe alinhada e comprometida com o desenvolvimento 

municipal sustentável. 

Nossos profissionais têm portfólios abrangentes e complementares, com 

atuação nas mais diversas áreas vinculadas à missão de transformar cidades: 

gestores municipais, projetistas, planejadores e acadêmicos compõem nossa equipe. 

O comprometimento também é fundamental. “Fazer acontecer” é a regra 

primordial de todos os nossos projetos e profissionais. 

 

Formas de atuação junto aos municípios 

A Interação Urbana possui diversas formas de atuar junto aos municípios: 

 Acelerar projetos: através do desenvolvimento de todo 

o processo necessário para que a cidade possa captar 

recursos para efetivar um projeto, sejam eles através de 

linhas de financiamento e incentivo (federal ou 

estadual), parcerias com a iniciativa privada, etc. 

 Projetos de melhoria municipal: são, em geral, projetos 

de médio prazo em que a equipe IU desenvolve 

diagnósticos, planos específicos, capacitação de 

profissionais e instrumentalização para que as 

prefeituras melhorem sua capacidade de estabelecer 

prioridades, planejamento e execução de programas. 

 Facilitar a inovação: desenvolvimento de estratégias e 

operacionalização de ações focadas na multiplicação de 

inovações dentro do município ou geração de cases 

específicos para a realidade local. 
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1. Introdução 

Os Planos de Mobilidade (PlanMob), de que trata o art. 24 da Lei Federal nº 12.587, de 

3 de janeiro de 2012  são instrumentos de efetivação da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana. A elaboração do PlanMob é obrigatória para municípios acima de 20.000 (vinte mil) 

habitantes até o ano de 2.015. A não existência do Plano impedirá captação de recursos 

direcionados às obras de infraestrutura de transporte e mobilidade junto ao Governo Federal. 

Além disso, a Lei também exige a integração do PlanMob ao Plano Diretor do Município. 

O PlanMob de Rondon do Pará visa implantar o processo de planejamento da 

mobilidade em seu contexto mais amplo, estabelecendo instrumentos e ações voltados a 

proporcionar o acesso amplo e democrático da infraestrutura de mobilidade, dos meios de 

transporte e seus serviços, possibilitando condições adequadas ao exercício da Mobilidade da 

população e da logística de distribuição de bens e serviços. É um documento de caráter 

administrativo, que abrange um conjunto  articulado  de  diretrizes,  objetivos, metas,  ações  e  

indicadores,  que caracterizam,  em  determinado  prazo,  os  instrumentos  de  planejamento  

e  gestão  do município para a área de Mobilidade. 

A Lei do Plano Diretor do Município de Rondon do Pará vigente estabeleceu, no seu 

capítulo VI - Política de Acessibilidade, Mobilidade e Transporte local, o compromisso de 

garantir o direito de ir e vir, o deslocamento e a circulação da população, bens e serviços em 

todo o território municipal, promovendo a integração entre as diversas localidades, indicando 

que o poder público deve orientar o crescimento e adensamento dos núcleos urbanos e 

urbanizáveis com a finalidade de facilitar o deslocamento e a circulação. 
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2. Objetivos 

Este documento é parte integrante do Plano Municipal de Mobilidade (PlanMob) de 

Rondon do Pará. O principal objetivo do PlanMob de Rondon do Pará é criar as diretrizes que 

darão a sustentabilidade técnica necessária à criação da Lei da Mobilidade do município.  

A etapa do diagnóstico tem como meta fazer um levantamento geral das principais 

variáveis que interferem no processo de mobilidade do município. O resultado do 

levantamento realizado com a inclusão da população no processo de levantamento de 

problemas servirá como subsídio à etapa de criação de propostas de curto, médio e longo 

prazos para resolução dos problemas existentes e para o alcance de um processo de 

mobilidade urbana sustentável e inclusiva. 

 

 

3. Metodologia utilizada na realização do 

diagnóstico  

A metodologia utilizada para a realização do diagnóstico contou com os seguintes 

passos:  

Trabalhos de Campo 

Nas semanas de 03 a 07 de junho e de 12 a 16 de agosto de 2013 foram realizados 

trabalhos de campo para levantamentos de informações necessárias à elaboração do 

diagnóstico. Para organizar esse levantamento foi elaborado um roteiro dos assuntos e/ou 

informações a serem levantados.  

Visitas técnicas para averiguação de problemas e coleta de material fotográfico para 

composição do plano e diagnóstico foram realizadas em diversos pontos da cidade, como na 

área central, eixos de expansão urbana, entradas e saídas rodoviárias do município, pontos 

críticos de conflitos de trânsito, áreas de polos geradores de viagens (PGVs) como escolas, 

serviços públicos e hospitais.  
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Entrevistas 

Para composição do documento foram realizados levantamentos em diversos 

órgãos administrativos do município, incluindo o Departamento Municipal de Trânsito, 

Assessoria de Planejamento, Secretaria de Saúde, Secretaria de Finanças, Secretaria de 

Educação, Secretaria de Meio Ambiente e Departamento Jurídico. Setores diretamente 

afetados pelos problemas relativos aos deslocamentos de pessoas e mercadorias na 

cidade foram consultados, sendo parte deles setores de segurança pública e que 

prestam serviços essenciais à população, como a Polícia Militar e Ciretran. Prestadores 

de serviços que também influem na qualidade de vida da população foram 

consultados, como as empresas de transporte público coletivo intermunicipal, taxistas 

e mototaxistas, bem como entidades assistenciais às pessoas portadoras de deficiência 

física como APAE e Associação dos portadores de deficiência física. 

 

A partir do roteiro de para levantamento de informações foram realizadas entrevistas 

específicas para cada um dos componentes do sistema de habitação social e com servidores 

e/ou assessores responsáveis por esses componentes. A tabela 1 relaciona os órgãos e 

entidades, bem como os profissionais entrevistados. As informações de cada entrevista foram 

sistematizadas ao longo do Diagnóstico. A foto 1 ilustra as atividades de levantamento de 

informações. 

 

Tabela 1. Relação dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, servidores e assessores 
entrevistados 

Órgão e Entidade da 
Administração Direta e Indireta 

Secretários, Servidores, 

Assessores 
Cargo ou Função 

Secretaria de Meio Ambiente Leandro Estevam dos Santos Secretário 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto Maria de Lourdes Almeida Chaves Diretora Presidente 

Tabela continua ... 
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... continuação da tabela. 

Secretaria de Obras Walber de Castro Risuenho Engenheiro Civil 

Secretaria de Finanças Reginaldo da Cunha Rocha Secretário 

Assessoria de Planejamento Roberto de Castro Risuenho Assessor 

DEMUTRAN – Departamento 
Municipal de Trânsito 

Itamar da Conceição Diretor 

Ciretran B – Rondon do Pará Cicero Rosa Diretor 

Secretaria de Saúde Nádia 
Funcionária da 
secretaria de saúde 

APAE Ângela Presidente 

Polícia Militar Major Saraiva Comandante 

COROVAN – Cooperativa de Vans de 
Rondon do Pará 

Yara 
Agente de vendas de 
passagens 

UFS Rural – Santa Lúcia Rosangela Agente de Saúde 

Fonte: Equipe Interação Urbana 
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Foto 1. Reunião de levantamento de Informações 

 

Registros fotográficos 

As entrevistas com os secretários, servidores e assessores acima mencionados foram 

complementadas por visitas localizadas a cada um dos locais abordados. O registro fotográfico 

foi sistematizado ao longo deste Diagnóstico. 

Pesquisas de dados primários 

A coleta de dados sobre o desenvolvimento urbano, aspectos físicos, dados 

socioeconômicos, dentre outros, também foi feita por meio de leituras de materiais cedidos 

pelos órgãos públicos e em sites institucionais. A partir das informações obtidas que cobriram 

a maior parte dos problemas relativos à circulação de pessoas e mercadorias e de consulta ao 

Plano Diretor do Município será possível elaborar propostas para o Plano de Mobilidade para a 

cidade, que tenha como premissa básica o desenvolvimento da mobilidade sustentável e 

melhoria da qualidade de vida da população. 

Também foram levantadas informações disponíveis sobre Rondon do Pará em bancos 

de dados do IBGE (Censo de 2010, disponível em http://www.ibge.gov.br) e Sistema Nacional 

http://www.ibge.gov.br/
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de Trânsito, no DENATRAN (http://www.denatran.gov.br). Com base nestas informações, 

foram realizadas análises sobre a realidade setorial encontrada, dispostas ao longo deste 

Relatório. 

Mapas 

As informações e visitas in loco possibilitaram também a elaboração em formato DWG 

de mapas que retratam fisicamente a disposição de redes, equipamentos e instalações 

relativas ao Plano em elaboração. 

 

4. Mobilização técnica e social para o 

diagnóstico 

Além das atividades acima mencionadas, a metodologia elaborada previa Reuniões de 

Leitura da realidade local, uma forma simplificada de planejamento local visando o diagnóstico 

da mobilidade pelo olhar da população local. Estas reuniões de trabalho tiveram por finalidade 

compartilhar e realizar acordos com os demais segmentos que compõem a sociedade, a visão 

sobre a realidade dos municípios, de modo a possibilitar a obtenção de informações mais 

próximas dessa realidade.  

As reuniões de Leitura da realidade foram divididas por região territorial, urbanas e 

rurais, definidos conjuntamente com o Núcleo Gestor, de acordo com as condições e 

características do município, sendo a primeira delas um lançamento oficial do processo, 

apresentando-se a equipe técnica e o Núcleo Gestor. Além disso, foram utilizadas as estruturas 

de participação já existentes, como das entidades comunitárias representativas da sociedade 

local.  

A divulgação das atividades pelo Núcleo Gestor se deu através de convites para 

participação em outdoors (Foto 2) localizados estrategicamente, convites individuais para 

autoridades e pela imprensa local, além da publicação do edital convocatório no D.O. do Pará 

(Anexo 01).  

 

http://www.denatran.gov.br/
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Foto 2. Outdoor 

 

Leitura técnica e comunitária 

A audiência de lançamento e primeiras discussões sobre o PlanMob foi realizada no dia 

13 de agosto de 2013, no Ginásio Polivalente (centro), a partir das 19 horas. Na abertura, a 

prefeita apresentou um panorama geral dos trabalhos de planejamento físico e territorial da 

cidade, sendo seguida por explanação didática da equipe técnica da Interação Urbana. Após a 

apresentação, em salas anexas da Escola Municipal Dom Pedro I, foram debatidos os diversos 

temas levantados no diagnóstico técnico e os participantes puderam debater livremente os 

problemas vividos na cidade e propostas para sua solução. Dentre as principais questões 

detectadas pela comunidade no debate, fica clara a necessidade de planejamento do sistema 

viário, a efetivação da fiscalização do trânsito, a adequação das calçadas, a qualificação da 

sinalização de trânsito entre outras listadas na tabela 2. Ao final da audiência, foram indicados 

pelos participantes os delegados para a Conferência ao final do processo (vide ata no Anexo 

02). 
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Tabela 2. Lista de problemas e sugestões apontados na Audiência Pública 

Problemas Propostas 

Falta de planejamento do sistema viário (1) Planejamento do sistema viário 

Falta de fiscalização (2) Municipalização do trânsito 

Falta de acessibilidade das calçadas (3) Padronização das calçadas, (desobstrução das 

calçadas) Falta de sinalização  

Falta de educação dos condutores  

Falta de agentes de operação de transito  

Falta de sistema de transporte coletivo Implantação do transporte coletivo 

Pouca utilização da bicicleta Implantação de ciclovias e fiscalização de menores 

conduzindo motos Risco de atropelamento na Av. Marechal 

Rondon 

Implantação de calçadas destinadas a caminhadas 

Mercadorias expostas nas calçadas Melhorar a fiscalização de postura 

Problema de fluxos de transito em frente às 

escolas 

 

Excesso de velocidade dos moto-taxistas  

Passageiro de moto-taxis sem capacetes  

Pouca utilização dos taxis  

Grande concentração de vans fora do 

terminal rodoviária 

 

Má utilização das marginais da BR222  

Muita lombada/ sem padronização e 

sinalização 

 

Desrespeito a fiscalização na rua duque de 

Caxias 

 

Falta de vagas de estacionamentos nos 

centros comerciais 

 

Falta de organização de estacionamentos  

Grande número de caminhões transportando 

pessoas 

 

Fonte: Equipe Interação Urbana 

 

 

Participação  

Visando a máxima participação popular no processo de construção do PlanMob, foram 

realizadas consultas à população por diversos mecanismos de comunicação, como audiência 

pública (lista de presença Anexo 02) para apresentação da importância do plano de mobilidade 

e seu desenvolvimento, ocorrendo a primeira coleta de sugestões e de problemas enfrentados, 

bem como um questionário divulgado pelo site Planejando Rondon e distribuído nas reuniões 

públicas e escolas. 
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Foto 3. Audiência Pública 

Também foram realizadas reuniões temáticas (Anexo 02), com o setor do comércio e 

indústria, comunidades rurais e escolares.  

 

Foto 4. Reunião escola Dom Pedro I 
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Foto 5. Reunião Comércio e Indústria 

 

Foram feitas também diversas explanações acerca da importância da participação da 

população em órgãos de comunicação local, redes sociais e no site 

www.planejandorondon.com.br, além da comunicação das etapas do plano, diagnóstico e 

importância da participação popular para coleta de dados que embasaram as caracterizações 

aqui descritas e nas futuras fases do PlanMob.  
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Foto 6. Página Facebook 

 

 

 

Foto 7. Página de divulgação da audiência www.planejandorondon.com.br 

 

  

http://www.planejandorondon.com.br/
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Pesquisa Amostral com a População Residente 

Foram aplicados 154 questionários nas reuniões e audiência, e 17 respondidos através 

do site (www.planejandorondon.com.br), o modelo se encontra no Anexo 3 deste documento. 

Dos 171 questionários aplicados obteve-se os seguintes resultados: 

Tabela 3. Resultado da pesquisa 

Pergunta Resposta 

1 Meio de transporte mais utilizado 

A pé 67 

Bicicleta 2 

Moto 85 

Carro 15 

Ônibus   

Outro   

não opinaram 2 

2 Trânsito Seguro 

Sim 4 

Não 166 

  1 

3 Os motociclistas respeitam as Leis  

Sim 4 

Não 167 

não opinaram   

4 Infração mais grave 

Excesso de passageiros 28 

Falta de capacete 31 

Excesso de velocidade 71 

Dirigir embriagado 31 

não opinaram 10 

5 Calçadas de boa qualidade 

sim 27 

Não 140 

não opinaram 4 

6 Utilizaria transporte coletivo 

Sim 149 

Não 22 

não opinaram   

7 Necessidade de linhas rurais transporte coletivo 

Sim 145 

Não 21 

não opinaram 5 

8 Problemas de estacionamento 

Sim 116 

Não 50 

não opinaram 5 

9 Necessidade de ciclovias 

Sim 137 

Não 27 

não opinaram 7 

Fonte: Equipe Interação Urbana 

http://www.planejandorondon.com.br/
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Gráfico 1. Meio de Transporte 

 

Fonte: Equipe Interação Urbana 

 

Gráfico 2. Consideram o trânsito seguro 

 

Fonte: Equipe Interação Urbana 
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Gráfico 3. Os motociclistas respeitam as leis de trânsito 

 

Fonte: Equipe Interação Urbana 

 

Gráfico 4. Informações mais frequente 

 

Fonte: Equipe Interação Urbana 
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Gráfico 5. Consideram as calçadas de boa qualidade 

 

Fonte: Equipe Interação Urbana 

Gráfico 6. Utilizaria transporte coletivo 

 

Fonte: Equipe Interação Urbana 
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Gráfico 7. Deve implantar linhas rurais de transporte coletivo 

 

Fonte: Equipe Interação Urbana 

Gráfico 8. Deve implantar linhas rurais de transporte coletivo 

 

Fonte: Equipe Interação Urbana 
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Gráfico 9. Necessário a implantação de ciclovias 

 

Fonte: Equipe Interação Urbana 

 

A pesquisa permite concluir que 50% dos entrevistados utilizam a moto como principal 

meio de transporte e 39% se locomovem a pé, os outros veículos são pouco utilizados. Já 97% 

consideram o trânsito de Rondon do Pará perigoso, e 98% acreditam que os motociclistas não 

respeitam as leis de trânsito, o que contribui para a insegurança do trânsito. Para 82%, as 

calçadas são de má qualidade e difícil trafegabilidade. Se existissem linhas regulares de 

transporte coletivo urbano, 87% dos entrevistados utilizariam deste modal, enquanto 85% 

acham necessária a implantação de linhas regulares de transporte coletivo para as Vilas Rurais. 

Quanto aos problemas de estacionamento, 68% acreditam que existem tais problemas 

principalmente na região dos bancos e comércio (região central), e 80% acham necessária a 

implantação de ciclovias principalmente na Av. Marechal Rondon.  
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5. Análise dos Aspectos Urbanos e 

Socioeconômicos  

 

Tabela 4. Características Territoriais de Rondon do Pará 

Área: 8.246,439 km² 

População: 46.964 habitantes (Censo 2010) 

Densidade demográfica: 5,70 habitantes/km² 

Distribuição demográfica: 
Urbana: 73,88% 

Rural: 26,12 % 

Localização: Região sudeste do estado do Pará. 

Hora local: G.M.T. menos 3 (três) horas 

Temperatura: 

Média anual: 26,35ºC 

Média das mínimas: 22,71ºC 

Média máxima: 32,01ºC 

Precipitação pluviométrica: Média de 2.000 mm / ano 

Fonte: IBGE, 2010 

 

No Censo de 2010 do IBGE, a população de Rondon do Pará atingiu 46.964 habitantes, 

sendo 34.696 na zona urbana e 12.268 na zona rural. Seu crescimento populacional foi 

inicialmente caracterizado pelo extravasamento natural de seu núcleo primitivo, ao longo da 

BR-222, nos anos 60. As atividades prestadoras de serviços e comércio, bem como grandes 

instalações madeireiras foram ocupando os espaços ao longo da rodovia e a partir dos anos 90, 

foi ocorrendo progressivamente a ocupação das áreas situadas ao sul, na direção da divisa com 

o Maranhão, com a criação de novos bairros limítrofes ao núcleo inicial, onde o custo da terra 

era mais acessível e também porquê a ocupação ao norte era restringida pela proximidade do 

rio Surubiju. 

A partir da década de 1990, consolidou-se o modelo de ocupação da periferia 

extensiva e marcada pela exclusão social, pela precariedade da infraestrutura de saneamento 

e pela baixa densidade demográfica. São moradias precárias inicialmente construídas em 

madeira, substituídas em parte ao longo dos anos pela alvenaria de tijolos. O índice de 

urbanização do município atingiu 73,88%, segundo o Censo do IBGE 20  
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Evolução Urbana da Cidade  

 Contexto Histórico do Município 

O município de Rondon do Pará foi criado através da Lei nº 5.027 de 13 de maio de 

1982, com área desmembrada do município de São Domingos do Capim. Sua instalação 

aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1983, com área desmembrada do município de São 

Domingos do Capim.  

Em 1991, Rondon do Pará teve parte de suas terras desmembradas para constituir, 

juntamente com áreas desmembradas dos municípios de Jacundá, Moju e Tucuruí, 

constituírem o município de Goianésia do Pará. Atualmente, o Município é constituído 

formalmente apenas do distrito-sede de Rondon do Pará, embora existam diversas 

aglomerações de caráter urbano distribuídas pelo território municipal. Sua área atual é de 

8.246,43 km2. 

Rondon do Pará é um centro local, localizado a 539 quilômetros de Belém, a capital do 

estado do Pará. O município pertence à mesorregião do Sudeste Paraense e à microrregião de 

Paragominas, e está limitado ao norte com os municípios de Goianésia do Pará e Dom Eliseu; a 

leste, com Dom Elizeu e o Estado do Maranhão; ao Sul com Bom Jesus do Tocantins, Marabá e 

Abel Figueiredo e a Oeste com Jacundá e Nova Ipixuna. 

 

 Hierarquia Funcional e Polarização 

Rondon do Pará é um Centro Local. Apesar de ser a mais baixa escala na hierarquia 

entre as cidades, segundo os dados do estudo de influência de cidades do IBGE (2007), polariza 

os municípios de:  

 Abel Figueiredo no comércio/serviço, lazer, educação e saúde, todos em escala 

mediana;  

 Bom Jesus do Tocantins em comércio/serviço, lazer, educação e saúde, todos 

em baixa escala;  

 Dom Eliseu, com média/alta influência na busca por instituição de ensino; 

Rondon do Pará também recebe influência de outras cidades, ou seja, seus moradores 

buscam alguns produtos e serviços essenciais em outros centros maiores, sendo seus 

polarizadores: 

 Belém, capital do Pará, com média/alta magnitude de influência em 
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comércio/serviço, educação e saúde; 

 Marabá, com influência baixa, mas, essencial em transporte aéreo, 

comércio/serviço, educação, lazer e saúde; 

 Imperatriz, único município de outro estado (Maranhão) que exerce influência 

significativa em Rondon do Pará, polarizando o município em escala média/alta 

no comércio/serviço, lazer, educação e saúde. 

 

Tabela 5. Relação da Polarização de Rondon do Pará com os Municípios do entorno 

Municípios Polarizadores 
Município da Área de 

Influência 
Municípios Polarizados 

Belém 
Marabá 

Imperatriz 
Rondon do Pará 

Abel Figueiredo 
Bom Jesus do Tocantins 

Dom Eliseu 
Fonte: Equipe Interação Urbana 

 

Rondon do Pará polariza três cidades: Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins e Dom 

Eliseu. Com Abel Figueiredo e Bom Jesus do Tocantins a polarização que exerce é forte, 

oferecendo a seus munícipes atendimento á demanda em educação, saúde, lazer e compras. A 

ligação com Dom Eliseu é muito fraca, oferecendo atendimento á demanda em educação. 

Com a capital do Estado, Belém, apesar de possuir uma grande infraestrutura e ser 

enquadrada na categoria de Metrópole, a ligação com Rondon do Pará é de tipo médio, devido 

à grande distância, ofertando principalmente, serviços em saúde, compras e educação. Com 

Marabá, devido a sua proximidade geográfica, a relação é muito forte, e supre grande parte 

das necessidades essenciais dos munícipes de Rondon do Pará, como comércio, saúde, 

educação, lazer e transportes.  Já com Imperatriz, apesar de ser um município que pertence ao 

estado vizinho de Maranhão, a ligação é forte devido também a sua proximidade geográfica, 

ofertando principalmente serviços em educação, lazer, saúde e comércio.  
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Caracterização Sócio-Econômica  

 População 

Tabela 6. População total municípios e microregião de Paragominas 

MUNICÍPIOS 
POPULAÇÃO TOTAL TGCA TGCA  

1991 2000 2010 1991-2000 2000-2010 

Rondon do Pará 27.146 39.870 46.964 4,36% 1,65% 

Abel Figueiredo 5.112 5.957 6.780 1,71% 1,30% 

Bom Jesus do Tocantins 10.840 13.106 15.298 2,13% 1,56% 

Dom Eliseu 24.362 39.529 51.319 5,53% 2,64% 

Goianésia do Pará 15.445 22.685 30.436 4,36% 2,98% 

Paragominas 53.581 76.450 97.819 4,03% 2,50% 

Ulianópolis 13.494 19.254 43.341 4,03% 8,45% 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010. 
TGCA: Taxa geométrica de crescimento anual 

 

 

Tabela 7. Estrutura etária e razão de dependência (1991, 2000 e 2010) 

Rondon do Pará 1991 2000 2010 

Menos de 15 anos: 12.946 14.124 13.805 

15 a 64 anos: 13.965 24.423 31.047 

65 anos e mais: 685 1.323 2.112 

Razão de Dependência: 97,6% 63,2% 51,3% 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 

 

 

Tabela 8. População por situação de domicílio (1991, 2000 e 2010) 

 1991 2000 2010 
TGCA 

1991-2000 

TGCA 

2000-2010 

População Total 27.146 39.870 46.964 4,36% 1,65% 

Urbana 12.592 30.061 34.696 10,15% 1,44% 

Rural 14.554 9.809 12.268 -4,29% 2,26% 

Taxa de Urbanização 46,39% 75,40% 73,88% - - 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1999, 2000 e 2010 
TGCA: Taxa geométrica de crescimento anual 
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 Finanças 

Tabela 9. Finanças Rondon do Pará 

ANO Receita Corrente Receita Tributária Transferências Correntes 

2011 62.823.459,15 2.446.235,43 53.546.387,06 

2010 55.061.066,16 2.374.826,35 45.459.501,03 

2009 55.280.400,39 2.056.622,90 46.806.220,52 

2008 54.975.395,05 2.260.889,20 44.594.719,49 

2007 51.667.012,08 1.770.289,22 42.325.322,11 

2006 46.626.164,64 1.458.503,53 38.826.083,21 

Valores corrigidos pelo IGP-M (FGV) para ano 2012 (in. Banco Central do Brasil/Calculadora do Cidadão, 2013). 

 

Tabela 10. Receitas e despesas de Rondon do Pará (valores a preços constantes de 2011) 

Rondon do Pará Variação 

Percentual 

Anualizada 
Item 2000* 2011 

Receita Orçamentária Total 34.562.857,12 56.495.208,80 4,57 

Per capita 866,89 1.189,15 2,92 

Receita Corrente 30.419.897,53 58.169.869,58 6,07 

Transferências Correntes 27.872.304,10 49.579.988,02 5,38 

Cota ICMS 3.047.594,03 4.861.414,53 4,34 

Cota FPM 8.865.093,41 15.965.351,40 5,49 

Cota ICMS/Receita Orçamentária Total 8,82% 8,61% - 

Receita Tributária 450.421,81 2.265.032,81 15,82 

Receita Tributária /Receita Orçamentária T. 1,30% 4,01% - 

Receita de Capital/ Receita Orçamentária T. 11,99% 4,56% - 

Despesa Orçamentária Total 36.231.081,47 55.196.772,45 3,90 

Gastos com Pessoal 16.663.999,83 29.734.768,38 5,41 

Gastos Com Pessoal/ Despesa Total 45,99% 53,87% - 

Fonte: Finanças Públicas do Brasil – Secretaria do Tesouro Nacional. 
*Valores corrigidos pelo IGP-M (FGV) para ano 2011 (in. Banco de Brasil/Calculadora do Cidadão, 2013) 
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Tabela 11. PIB total, setorial e percentual de participação em 2000 e 2009 

Rondon do Pará 2009 
% part. PIB 

tot. 
2000* 

% part. PIB 
tot. 

PIB total R$ 244.986.217 - R$ 212.531.303 - 

PIB setor primário R$ 65.874.633 26,89 R$ 75.844.563 35,69 

PIB setor secundário R$ 23.893.338 9,75 R$ 8.927.487 4,20 

PIB setor terciário R$ 144.766.896 59,09 R$ 119.929.774 56,43 

Admin. Pública** R$ 66.891.052 27,30 R$ 46.308.450 21,79 

Impostos R$ 10.451.350 4,27 R$ 7.829.480 3,68 

PIB per capita R$ 5.128,24 - R$ 5.330,61 - 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2009 
*Valores corrigidos pelo IGP-M (FGV) para ano 2009 (in. Banco Central do Brasil/Calculadora do Cidadão, 2012) 
**Os valores de administração pública também estão contemplados na contabilização do PIB para o setor terciário 

da economia. 

 

 Matrículas Escolares  

Tabela 12. Matrículas por dependência e grau de ensino (2011) 

Anos / graus 
Matrículas 

Federal Estadual Municipal Particular Total 

Pré escolar 0 0 1.259 111 1.370 

Ensino 
fundamental 

0 0 8.069 424 8.493 

Ensino médio 0 1.370 0 47 1.417 

Fonte: MEC/INESP/SEDUC 

 

 Emprego e Renda 

Tabela 13. Empregos por setor (2011) 

Município 
Extrativa 
mineral 

Indústria de 
transformação 

Serviços 
industriais 

de 
utilidade 
pública 

Construção 
civil 

Comércio Serviços 
Administração 

Pública 

Agropecuária, 
extração 

vegetal, caça 
e pesca 

Total 

Rondon 
do Pará 

3 1.161 5 38 816 302 1.296 982 4.603 

Fonte: Ministério de Trabalho e Emprego – RAIS 2011 

 

Tabela 14. Empresas por setor (2011) 

Municípi
o 

Extrativa 
mineral 

Indústria de 
transformação 

Serviços 
industriais 

de 
utilidade 
pública 

Construção 
civil 

Comércio Serviços 
Administração 

Pública 

Agropecuária, 
extração 

vegetal, caça 
e pesca 

Total 

Rondon 
do Pará 

2 53 1 5 175 69 4 244 553 

Fonte: Ministério de Trabalho e Emprego – RAIS 2011 
 

 

Tabela 15. Indicadores de renda, pobreza e desigualdade (1991, 2000 e 2010) 
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Indicador 
Ano 

1991 2000 2010 

Renda per capita Média Mensal (R$ de 2010*) 319,2 362,2 318,8 

Proporção de Pobres (%) 46,4 45,3 35,0 

Índice de Gini 0,54 0,60 - 

*Valor corrigido pelo IGP-M (FGV) 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e IPEA 

 

 

 Infraestrutura Básica 

 

Sistema de abastecimento de água 

O sistema de abastecimento de água, SAA, de Rondon do Pará é o conjunto das unidades de 

captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água, do prestados dos serviços e dos usuários. A 

prestação dos serviços de abastecimento de água é de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e 

(Esgoto) da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará. 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rondon do Pará, entidade autárquica municipal, foi 

criado pela Lei Municipal n° 22 de 05 de dezembro de 1984. O exercício da ação do SAAE se dá em todo o 

território municipal (urbano e rural). 

O sistema de captação de água da zona urbana de Rondon do Pará é integralmente calcado na 

captação subterrânea (poços e baterias de poços). Há 18 poços (dos quais 03 estão em construção) e duas 

baterias de poços (poços menores funcionando em conjunto). Considerando-se o tempo de funcionamento 

médio de cada poço e a vazão estimada de cada um deles o sistema produz diariamente 8.763 m3 de água. 

Em cada uma das captações (poços) há um reservatório apoiado em concreto armado. 

Em linhas gerais a água é captada pelos poços (primeiro recalque) e armazenada em reservatórios. 

Destes, por intermédio de um segundo recalque a água ou é distribuída em marcha (diretamente nas 

redes) ou recalcada para outros reservatórios para posterior distribuição. Não há cadastramento das redes 

de distribuição incluindo principais adutoras, materiais, diâmetros, extensões, bem como, de singularidades 

como válvulas, registros, entre outros. 

Não existem, na forma escrita, os procedimentos de operação e controle. A “grosso modo” o 

procedimento central de manobra do sistema consiste na alternância de abastecimento entre a região do 

Pentro, Parque São José e Bairro do Miranda e a região do Parque Elite e Jaderlândia. 
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Sistema de esgotamento sanitário 

O município de Rondon do Pará não dispõe de sistema de coleta, afastamento e tratamento de 

esgotos sanitários. O sistema de microdrenagem, em grande número de casos, funciona como sistema de 

esgoto. Uma alternativa ao lançamento diretamente no sistema de drenagem ou no meio fio, é a coleta por 

intermédio de caminhões limpa fossas. Na zona rural, a situação é a mesma. 

 

Limpeza pública e manejo e resíduos sólidos 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, a cobertura dos 

serviços se estende a 95% dos domicílios da zona urbana. O percentual de 5% (não cobertura refere-se aos 

bairros). 

A frequência de coleta dos RSD é de duas vezes por semana exceto para os bairros Parque Elite e 

Recanto Azul, localidades em que a frequência é de apenas uma vez por semana. Segundo a Secretaria de 

Obras um dos principais entraves dos serviços de coleta de RSD está na frequência de coleta, que é baixa. 

Os serviços de coleta são realizados por 2 caminhões equipados com coletores compactadores. São 

coletadas diariamente 35 toneladas de RSD Essa quantidade quando relacionada à população residente 

urbana de 34.986 habitantes, resulta em uma taxa per capita de 1,008 quilos de lixo por dia por habitante. 

Os resíduos são destinados ao “vazadouro a céu aberto” em área de propriedade de prefeitura. A 

Prefeitura, malgrado esforços, não possui equipamentos em quantidade e qualidade para o manejo 

adequado da disposição dos RSD. Em decorrência, as operações de manejo ocorrem de forma descontínua 

e espaçada. O resultado é uma ocupação desordenada e predatória da área, ausência de procedimentos de 

contenção das águas pluviais, de produção de chorume. 

Embora a cobertura atinja 95% dos domicílios, verifica-se deposição inadequada em vários pontos. 

Elas podem estar vinculadas ao comportamento inadequado de parte dos munícipes, à ausência de 

programas de educação ambiental, à ausência de fiscalização e ao próprio percentual de não cobertura. 

A Prefeitura destina um servidor para a execução dos serviços de carpa química. Há uma equipe 

constituída por quatro servidores, equipados com roçadeira costal que realiza a carpa em áreas públicas. 

Quanto á poda de árvores, a Prefeitura destina dois servidores para a realização dos serviços, realizados 

apenas em áreas públicas. Os resíduos são destinados ao vazadouro. 

Atualmente, parte dos resíduos da construção é coletada pela prefeitura, mediante disponibilização 

de contêiner. O preço público pago pelo usuário desses serviços, por um período de 48 horas, para um 

contêiner de 3 toneladas é de R$ 35,00. A prefeitura dispõe de 13 unidades de contêineres. A manutenção 

é da Prefeitura. O entulho coletado por esses serviços são destinados basicamente à operação de 
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fechamento de grotas (boçorocas, voçorocas, erosões). Quando não, esses materiais são destinados à 

manutenção de estradas rurais. 

 

Drenagem 

Quanto à drenagem, há pontos de inundação e de erosão, ocasionados pela insuficiente captação e 

lançamento adequado da drenagem superficial nas vias públicas. Vias recentemente pavimentadas não 

dispõem de estruturas de drenagem, o que ocasionará gastos com sua recomposição quando isso ocorrer. 

Não há um cadastro das redes de galerias pluviais existentes.  

 

Habitação social 

A partir da década de 1990, consolidou-se em Rondon do Pará o modelo de ocupação da periferia 

extensiva e marcada pela exclusão social, pela precariedade da infraestrutura de saneamento e pela baixa 

densidade demográfica. São moradias precárias inicialmente construídas em madeira, substituídas em 

parte ao longo dos anos pela alvenaria de tijolos. O índice de urbanização do município atingiu 73,88%, 

segundo o Censo do IBGE 2010. 

Os assentamentos precários são maioria em todas as regiões urbanizadas do município, 

caracterizados como “porções do território urbano com dimensões e tipologias variadas,  que têm em 

comum o  fato  de  serem  áreas predominantemente  residenciais, habitadas  por  famílias  de  baixa renda; 

a  precariedade  das  condições de  moradia,  caracterizada  por inúmeras carências e inadequações, tais 

como: irregularidade fundiária; ausência  de  infraestrutura  de saneamento  ambiental;  localização em 

áreas mal servidas por sistema de transporte  e  equipamentos  sociais; terrenos  alagadiços  e  sujeitos  a 

riscos  geotécnicos;  adensamento excessivo,   insalubridade  e deficiências construtivas da unidade 

habitacional; a  origem  histórica,  relacionada  às diversas  estratégias  utilizadas  pela população  de  baixa  

renda  para viabilizar,  de  modo  autônomo, solução  para  suas  necessidades habitacionais, diante da 

insuficiência e  inadequação  das  iniciativas estatais  dirigidas  à  questão,  bem como  da  

incompatibilidade  entre o  nível  de  renda  da  maioria dos  trabalhadores  e  o  preço  das unidades  

residenciais  produzidas pelo mercado imobiliário formal” (ANCONA, 2010:9). 

Para atender as exigências de integração ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS) e do Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social do Pará (SEHIS), o município inicialmente 

apenas aderiu ao SNHIS em 10 de abril de 2007. Posteriormente, em 2011, criou o Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social (através da lei municipal nº 629, de 01 de março de 2011) e, em 2012, através 

do Decreto Municipal nº 141, instituiu o Conselho Gestor do Fundo e nomeou seus representantes, através 

do Decreto Municipal nº 142, que está em vigor até o momento.  
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Na condição de ocupação dos domicílios particulares permanentes em Rondon do Pará, levantados 

no Censo de 2010 constata-se que 8373 eram próprios. Destes domicílios, 8328 (66,80%) eram quitados e 

45 (0,36%) estavam em aquisição. Quanto aos domicílios alugados, totalizavam 2130 (16,99%) e os que 

eram cedidos 1824 (14,55%). Em todas as condições citadas anteriormente, 47,52% dos domicílios tinham 

densidade por dormitório de 1 até 2 moradores e 26,41% densidade de até 1 morador, isto quer dizer que a 

grande maioria dos domicílios possui densidade por dormitório adequada. A pior situação, mais de 3 

moradores por dormitório atinge 8,62 %, ou seja, 1080 domicílios. 

O órgão da estrutura interna da Prefeitura responsável pela questão fundiária é o Departamento de 

Terras Patrimoniais (vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão), que se 

encarrega de fornecer os títulos de concessão de lotes produzidos pela Prefeitura, embora não haja um 

processo formal de parcelamento do solo nos termos da lei federal 6.766/79.  

As dificuldades enfrentadas pelo Departamento na regularização fundiária afeta inclusive a 

produção privada de habitações. Um pequeno conjunto habitacional, com 34 unidades produzidas pela 

iniciativa privada localizado nas proximidades do cemitério da cidade encontra-se embargado judicialmente 

por problemas de regularização da terra onde se localiza, com evidente prejuízo, uma vez que as 

habitações estão praticamente concluídas e seu abandono está levando a um processo de degradação dos 

imóveis.  

Todas as pequenas vilas e aglomerados urbanos situados na zona rural também não estão 

regularizados em termos fundiários. 

O quadro mais comum observado em Rondon do Pará é de construções muito precárias, edificadas 

sem qualquer orientação técnica, nem observância a padrões urbanísticos ou construtivos. Um material 

muito utilizado foi a madeira, seja pela cultura local, pelo custo menor em relação ao da alvenaria ou pela 

rapidez e facilidade na construção nos anos iniciais de ocupação do território, mas atualmente não mais, 

substituídos pela alvenaria. 

Observa-se nos dados do IBGE que 45,67% dos domicílios são construídos em madeira, 44,86%em 

alvenaria, 9,47% são de palha, taipa e outros materiais. Em relação às instalações sanitárias, 90,79% das 

moradias possui banheiro com todos os equipamentos necessários. 

A inexistência de qualquer tipo de assistência técnica à autoconstrução pelo poder público local, 

principal modalidade de execução das obras de habitação na cidade, que deveria ser obrigatória conforme 

preconiza a lei federal nº 11.888/2008 é outro fator que reduz a qualidade das moradias, sua salubridade e 

segurança. 

Contudo, o município de Rondon do Pará não conseguiu ainda efetuar a regularização fundiária da 

área ocupada pela cidade e a institucionalização de processos de aprovação dos empreendimentos 
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privados de parcelamento do solo e de edificações, o que pode ser notado pela escassez de áreas públicas 

dentro do perímetro dos loteamentos a serem destinadas a equipamentos comunitários, na dificuldade 

para obter áreas visando a realocação de famílias residentes em áreas de preservação ambiental, áreas de 

risco e áreas reservadas ao sistema viário e em problemas quanto à comprovação da propriedade das 

áreas.  

A própria Prefeitura elaborou traçado de parcelamento do solo em área desapropriada, mas não o 

regularizou, no bairro denominado Novo Horizonte, a partir de 2009. O empreendimento é de grande 

porte, atingindo 2.858 lotes (conforme mapa fornecido pela Prefeitura), em sua maioria habitacionais. Uma 

pequena parcela dos lotes (cerca de 114 lotes) foi reservada para empreendimentos comerciais, a serem 

comercializados através de processo licitatório, na modalidade leilão (Fonte: ata da licitação, modalidade 

leilão nº003/2009). No entanto, a contestação do valor da desapropriação da gleba onde o Novo Horizonte 

foi implantado está na Justiça, impedindo a comercialização e emissão dos títulos correspondentes aos 

mesmos, desde 2009. O município comprometeu-se a colocar no parcelamento do solo em questão apenas 

água e energia elétrica, sem qualquer menção ao esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação ou 

outros melhoramentos.  

O caráter da produção habitacional com participação direta da Prefeitura de Rondon do Pará 

quanto à tipologia apresenta basicamente dois tipos de produtos entregues:lotes (não urbanizados) e 

casas. A Prefeitura produziu nos últimos cinco anos 140 unidades habitacionais, o que corresponde a 0,40% 

do número total de moradias de Rondon do Pará. No campo, a atuação da FUNAI também foi escassa. O 

maior investimento em habitação foi de cessão de lotes (embora precariamente urbanizados) do bairro 

Novo Horizonte, com 2.858 lotes.  

 

 A infraestrutura viária e de transporte 

A infraestrutura viária e de transporte são elementos impulsionadores da atração de imigrantes e 

de dinamização da economia. Isso fez com que Rondon do Pará estabelecesse relações de forte 

dependência com os principais municípios dessa região – Marabá, Paragominas – dado a ligação com duas 

importantes vias do Estado: a BR-010 e a BR-222. As principais rodovias de acesso ao município podem ser 

observadas no mapa abaixo.  
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Foi a rodovia Belém-Brasília (BR-010), construída na década de 1960, que possibilitou a interligação 

entre os Estados do Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal, a partir do projeto de integração 

promovido pelo Governo Federal ao perceber que a região continuaria estrategicamente vulnerável se 

permanecesse “vazia” e subutilizada economicamente. Juntamente com a política viária, houve incentivos 

fiscais para projetos agropecuários, o que intensificou a migração de pessoas principalmente de outros 

estados que passaram a ocupar as margens da Rodovia.  

A história da BR-222 (antiga PA-170) se confunde com a da BR-010, já que ambas foram construídas 

na mesma época e com objetivos semelhantes, qual seja, contribuir para a integração regional. Rondon do 

Pará, estabeleceu sua sede às margens da BR-222, tendo sua colonização e base econômica diretamente 

associada à construção da via, mas, principalmente, por ser eixo entre Marabá e a BR-010 e estar 

relativamente próximo desta última (aproximadamente 86,5 km). Nesse sentido, ressalta-se o importante 

posicionamento do município na região sudeste do Estado e a sua facilidade de ligação viária com outros 

municípios do Pará (Belém, Castanhal, Paragominas e Marabá), do Maranhão (Açailândia e Imperatriz), do 

Tocantins (Palmas), até alcançar o Distrito Federal e, a partir daí, as outras regiões do país.  

 

6. Dados do setor de transportes e trânsito 

Composição veicular (veículos licenciados) 

Tabela 16. Veículos Licenciados e não licenciados (1999-2011) 

Anos Licenciados Não Licenciados Total 

1999 1402 1015 2417 

2000 1597 693 2290 

2001 1793 845 2638 

2002 1813 1149 2962 

2003 2128 1258 3386 

2004 2765 1403 4168 

2005 3263 1578 4841 

2006 3011 2235 5246 

2007 3307 2515 5822 

2008 3718 2945 6663 

2009 3707 3541 7248 

2010 3826 4076 7902 

2011 4014 4675 8689 

Fonte: DETRAN / Elaboração: Idesp/Sepof  
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Motoristas habilitados (por sexo) 

Tabela 17. Carteira Nacional de Habilitação expedidas (1999-2008) 

Anos 
Carteiras de Habilitação Expedidas 

Masculino Feminino Total 

1999 ... ... 349 

2000 232 59 291 

2001 452 101 553 

2002 439 64 503 

2003 561 102 663 

2004 2085 421 2506 

2005 512 101 613 

2006 505 97 602 

2007 ... ... 3547 

2008 ... ... 3935 

Fonte: DETRAN / Elaboração: Idesp/Sepof 

 

Frota descriminada por tipo de veículos 

 

Tabela 18. Frota por tipo de veículos (2003 - 2012) 

TIPO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Automóvel 598 659 757 1373 846 967 1032 1167 1298 1504 

Caminhão 263 295 351 185 371 421 420 432 458 470 

Caminhão trator 50 52 63 13 80 96 88 91 96 93 

Caminhonete 128 166 268 114 379 505 561 656 717 815 

Camioneta 256 257 192 216 155 86 86 84 84 86 

Ciclomotor 1 1 1 6 1 1 2 2 2 2 

Microônibus 29 35 33 10 33 34 42 43 46 47 

Motocicleta 1612 2022 2345 2236 2843 3248 3584 3895 4306 4805 

Motoneta 346 544 705 1413 920 1084 1210 1307 1432 1559 

Ônibus 5 5 9 117 12 11 11 12 17 22 

Reboque 32 37 43 20 56 65 68 76 86 97 

Semi-reboque 61 74 87 25 99 116 113 114 116 112 

Outros 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Utilitário 0 1 3 6 6 7 9 14 16 15 

Fonte: DENATRAN / Elaboração: Interação Urbana / Mês de referência: dezembro  
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Evolução da frota nos últimos 10 anos 

Tabela 19. Evolução da frota em 10 anos 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 2961 3381 4148 4857 5736 5801 6641 7256 7893 8674 9627 

% de crescimento em 10 anos 325,12% 

Fonte: DENATRAN  
Elaboração: Interação Urbana 
Mês de referência: dezembro  

 
 
 
 

Tabela 20. Evolução da frota de veículos leves em 10 anos 

TIPO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Automóveis e 

similares 

Automóvel 556 598 659 757 1373 846 967 1032 1167 1298 1504 

Caminhonete 104 128 166 268 114 379 505 561 656 717 815 

Camioneta 258 256 257 192 216 155 86 86 84 84 86 

Utilitário 0 0 1 3 6 6 7 9 14 16 15 

Total 918 2985 3087 3225 3715 3393 3573 3697 3931 4126 4432 

Evolução %                        482,79% 

Motocicletas e 

similares 

Ciclomotor 1 1 1 1 6 1 1 2 2 2 2 

Motocicleta 1341 1612 2022 2345 2236 2843 3248 3584 3895 4306 4805 

Motoneta 295 346 544 705 1413 920 1084 1210 1307 1432 1559 

Total 1637 1959 2567 3051 3655 3764 4333 4796 5204 5740 6366 

Evolução %                        388,88% 

Fonte: DENATRAN  
Elaboração: Interação Urbana 
Mês de referência: dezembro  

 

Quanto à tipologia dos veículos e sua evolução o município de Rondon do Pará apresenta várias 

categorias, porém as que mais merecem destaque são a motocicleta e similares que, juntas chegam a 6.366 

veículos em dezembro de 2012, ou seja, 66,12% da frota total que atingiu o número de 9.627 no final do 

ano de 2012, mostrando que esse é o tipo de veículo mais utilizado pela população. Os automóveis e 

similares também apresentam um número significativo chegando a 4.432 veículos, porém bem inferior ao 

número de motocicletas. Podemos destacar a evolução da frota total em 10 anos que foi de 325%. 

 

Estatísticas de acidentes 

Em relação aos acidentes de trânsito, os dados disponíveis são inconsistentes, as informações não 

recebem sistematização satisfatória dos organismos responsáveis. Mesmo assim, alguns dados podem ser 

discutidos através dos números coletados. 
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Tabela 21. Tipo de acidente de trânsito e nº de vítimas 

Dados do SAMU- Rondon do Pará 

Período da coleta: 15 de julho de 2011 à 15 de julho de 2012. 

Tipo de acidente Nº de vítimas 

Atropelamento por veículos 06 

Acidente de motocicleta adolescente 39 

Acidente de motocicleta adulto 105 

Acidente de automóvel 25 

Fonte: SAMU – Rondon do Pará  
Elaboração: Interação Urbana 

 

Na Delegacia informaram que ocorreram 320 acidentes em geral durante o período de janeiro de 

2012 a maio de 2013. 

Segundo dados do hospital municipal, no período de janeiro a setembro de 2012 foram registrados 

as seguintes internações por acidentes de trânsito: 

 

Tabela 22. Nº de internações por acidentes de trânsito 

Internações por acidentes (agravos) Quantidades 
Transferências 

(jan à out 2012) 

TCE (traumatismo crânio-encefálico) 25 26 

Ferimentos sem fraturas 43 10 

Fratura de membro superior 51 14 

Fratura de membro inferior 52 20 

Fonte: Hospital Municipal de Rondon do Pará  
Elaboração: Interação Urbana 

 

Ainda no período de 01/01/2013 à 31/05/2013 foram registrados 02 óbitos de pessoas do sexo 

masculino vítima de acidente de moto. 

Vejamos os indicadores de mortalidade, causas externas: Óbitos e taxa por 100.000 habitantes – 

Pará – Rondon do Pará.  
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Tabela 23. Óbitos por acidentes de trânsito 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

 

Nº 
óbitos 

Taxa 
Nº 

óbitos 
Taxa 

Nº 
óbitos 

Taxa 
Nº 

óbitos 
Taxa 

Nº 
óbitos 

Taxa 

Municí
pio 

12 25,91 17 35,95 13 27,62 12 25,12 11 23,42 

Estado 1.027 14,44 1.049 14,47 1.098 15,00 1.023 13,77 1.331 17,56 

Região 2.492 16,59 2.521 16,43 2.670 17,63 2.670 17,38 3.305 20,83 

Brasil 35.288 18,89 36.321 19,18 37.224 19,63 36.487 19,05 41.720 21,87 

Fonte: SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade)- DATASUS  

 

Apesar da falta de informações consistentes observamos através do trabalho de campo que os 

acidentes de trânsito são em sua maioria por motocicletas e, dentre os motivos podemos ressaltar a 

embriaguez ao volante, falta do uso do capacete, imprudência e desrespeito às normas de trânsito, excesso 

de passageiros e transporte de menores de 7 anos em motocicletas. Além disso o alto número de pessoas 

inabilitadas conduzindo veículos, onde podemos comparar nas tabelas 16 e 17, identificamos ainda, grande 

número de menores de 18 anos conduzindo motocicletas.  

 

 

Foto 8. Placa instalada nas saídas dos balneários 
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Foto 9. Falta de capacete e transporte de materiais inadequados 

 

 

 

 

Foto 10. Excesso de Passageiros 
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Foto 11. Excesso de passageiros e criança menor de 7 anos 

 

 

 

Foto 12. Indisciplina no Trânsito 
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7. Organização Institucional do Sistema de 

Mobilidade 

Gestão do modelo institucional é a interação das instituições responsáveis pelo sistema viário e 

trânsito, cada qual com suas atribuições, que planejam, gerenciam e executam atividades interligadas, com 

o objetivo de tornar o trânsito seguro e a circulação operacional e satisfatória à população. Com o advento 

do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) através da Lei n 9.503 de 1997, ficou a critério do Prefeito de 

qualquer cidade no Brasil criar a entidade municipal de trânsito, com competência para planejar, fiscalizar e 

operar o sistema viário, dentro de sua jurisdição. A novidade foi que os recursos financeiros para dar 

suporte a todas estas atividades seriam provenientes de multas por infrações de trânsito cometidas no 

âmbito do sistema viário, geridos e aplicados pelo próprio município em ações de engenharia, fiscalização, 

operação e educação, conforme preceitua o Art. 320 do CTB. Desse modo, com a autonomia adquirida pelo 

município, tem sido possível melhor gerenciar, mesmo com o crescente aumento de frota, as questões 

relativas ao uso das vias públicas na busca de maior fluidez e segurança do trânsito. 

Rondon do Pará, com o objetivo de se adequar às normas impostas pelo CTB criou seu Órgão de 

Trânsito através da Lei Municipal Nº 434 de 03 de junho de 2.003 e ainda a Política de acessibilidade, 

mobilidade e transporte municipal, através do Capítulo VI do Plano Diretor, Lei Complementar nº 

001/2006, que diz: 

 “CAPITULO VI 

DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Art. 115. A política de acessibilidade, mobilidade e transporte municipal tem o compromisso de 

facilitar garantir o direito de ir e vir, o deslocamento e a circulação da população, bens e 

serviços em todo o território municipal, promovendo a integração entre as diversas localidades, 

em especial nos períodos chuvosos, priorizando os investimentos na recuperação e 

manutenção do sistema viário principal, inclusive as vicinais, indicado no mapa nº. 03, anexo. 

Art. 116. O poder público deve orientar o crescimento e adensamento dos núcleos urbanos e 

urbanizáveis com a finalidade de facilitar o deslocamento e a circulação da população, bens e 

serviços entre as diversas áreas do território municipal. 

Seção I 

Do Sistema Viário 
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Art. 117. A política de investimentos em infraestrutura territorial e urbana, referente à 

implantação, recuperação, manutenção e estruturação do sistema viário deverá obedecer as 

seguintes diretrizes: 

I - garantir trafegabilidade nas vias de acesso intra e intermunicipal; 

II - implantações de vias de escoamento; 

III - priorizar os investimentos no sistema viário principal de forma a priorizar os investimentos; 

IV - assegurar condições de drenagem das vias urbanas e rurais e construções de pontes e 

bueiros. 

Art. 118.  Para a consecução dessas diretrizes, devem ser adotadas as seguintes ações 

estratégicas: 

I - captar recursos junto aos órgãos estaduais ou federais para implantação e manutenção de 

vias de acesso; 

II - realizar estudos com finalidade de melhorar o escoamento nas vias; 

III - manutenções periódicas das vias de acesso; 

IV - melhorar a qualidade das vias de acesso na zona urbana e rural; 

V - promover parceria entre poder público e setor produtivo visando aumentar os níveis de 

conservação e ampliação das vias de escoamento e acesso à zona rural; 

VI - criar mecanismos institucionais de parceria com o setor produtivo para garantir a 

manutenção de estradas vicinais, especialmente aquelas de maior trânsito e escoamento da 

produção; 

VII - estabelecer parceria com os moradores e o setor produtivo para garantir o escoamento da 

produção local, assim como o asfaltamento das vias públicas. 

Seção II 

Da Gestão do Transito 

Art. 119. O poder executivo com a participação do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Sustentável, e em parceria com o órgão estadual gestor do trânsito, deverá elaborar 

o Plano de Trânsito do Município, a partir de Mapa Viário, a ser elaborado, definindo as vias 

centrais de acesso nas zonas urbana e rural, especialmente para escoamento da produção local 

e acesso às vias secundárias, e mais: 

I - organizar o trânsito de veículos e pedestre com a finalidade de evitar acidentes; 
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II - sistematizar o uso das ruas comerciais; 

III - conveniar com órgãos estaduais, visando a segurança de condutores de veículos e 

pedestres; 

IV - sinalização nas avenidas, ruas e travessas; 

V - através de estudos, identificar as vias comerciais de mão única ou fechadas ao tráfego de 

veículos; 

VI - estruturar o sistema municipal de transito, em especial o órgão gestor do trânsito. 

§ 1 Os recursos advindos da fiscalização do trânsito, serão prioritariamente destinados para 

gestão do trânsito no município e estruturação do órgão municipal de trânsito. 

§ 2  Os objetivos e diretrizes deste Plano Diretor para a gestão do transito deverão considerar 

os planos, programas e projetos setoriais, que tenham sido definidos com detalhamento desta 

lei, com vistas a integração de ambos no que couber, especialmente: 

a) o zoneamento urbano da sede; 

b) as metas descritas no Título I, capítulo II, que trata de infraestrutura, de forma a 

evitar polos geradores de tráfego; 

c) aos instrumentos urbanísticos contemplados neste Plano Diretor; 

d) Nos demais planos setoriais, onde couber, respeitado a sustentabilidade ambiental e 

social. 

VII - Promover campanhas de educação no trânsito em parceria com as Secretarias de 

Educação, Saúde, Meio Ambiente e Obras, privilegiando atividades no ambiente escolar.” 

 

 

Competências e Políticas Municipais 

O trânsito não pode ser tratado isoladamente pela Autoridade Municipal de Trânsito, a qual detém 

atribuições e obrigações específicas, largamente detalhadas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), esta 

necessita acercar-se de diversas outras autoridades e entidades públicas para bem desenvolver suas 

funções. Trânsito necessita de infraestrutura viária devidamente sinalizada, de agentes de fiscalização e 

operação, de apoio legislativo, de atividades educativas institucionais e comportamentais. Para tanto, são 

autoridades a nível federal, estadual e municipal que, hierarquicamente ou por delegação, criam a 

ambientação e o suporte legal para que o trânsito tenha um modelo de gestão padrão.  
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Foto 13. DEMUTRAN 

 

O Departamento Municipal de Trânsito de Rondon do Pará (foto 13) criado pela Lei Municipal Nº 

434/2003 tem as seguintes competências estabelecidas pelo seu art. 1º: 

 

“Art.1º Fica criado o Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, vinculado 

diretamente ao Gabinete do Prefeito, competindo-lhe, dentro de todo território municipal, o 

seguinte: 

I – planejar, projetar, regulamentar e operar atividades relativas ao trânsito de veículos, 

pedestres e animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

II - promover e garantir a circulação de pessoas, veículos, animais e mercadorias no território 

do município, dentro de condições adequadas de fluidez, segurança, acessibilidade e qualidade 

de vida; 

III – cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições; 

IV – implantar, manter e operar o Sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de 

controle viário em todo o território do município; 
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V – coletar dados estatísticos, elaborando estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; 

VI – estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia de trânsito, as diretrizes para o 

policiamento ostensivo de trânsito; 

VII – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis 

por infrações de circulação, estacionamento e parada, previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro, no exercício regular do poder de polícia de trânsito e, notificando os infratores e 

arrecadando as multas que aplicar; 

VIII – aprovar e fiscalizar a afixação de publicidade, legendas ou símbolos ao longo das vias sob 

a circulação do Município, determinando a retirada de qualquer obstáculo que prejudique a  

visibilidade e a segurança, com ônus para quem o tenha colocado; 

IX – fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a 

infrações por excesso de peso, dimensões e lotações dos veículos, previstas na legislação 

municipal, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar; 

X – fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro, 

relativa a obras e eventos, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas; 

XI – implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias urbanas; 

XII – arrecadar valores provenientes da remoção, recolhimento e consequente escolta e 

estadia, em seus pátios, a isto destinados, de veículos, animais e objetos e de veículos de 

cargas superdimensionadas, perigosas ou explosivas, conforme previsto em legislação federal, 

estadual ou municipal, tomando providências para responsabilização por perdas e danos aos 

bens e serviços municipais que de tais ilícitos ocorrer; 

XIII – credenciar os serviços de escolta e fiscalização, adotando medidas de segurança relativas 

aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível; 

XIV – integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de 

arrecadação e compensação de multas impostos na área de sua competência, com vistas à 

celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra 

unidade de federação; 

XV – implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de 

Trânsito; 

XVI – fornecer, mensalmente, em caráter obrigatório, ao Órgão de Trânsito do Governo 

Federal, dados estatísticos para a organização da estatística geral de trânsito do território 

nacional; 
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XVII – promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de 

acordo com  as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

XVIII – planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação  

do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; 

XIX – registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão 

humana e de tração  animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando 

multas decorrentes de infrações; 

XX – conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal; 

XXI – articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob 

coordenação do respectivo CETRAN; 

XXII – vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os 

requisitos  técnicos a serem observados para a circulação desses veículos; 

XXIII – autorizar a  utilização de vias municipais, sua interdição parcial ou total, permanente ou 

temporária, bem como estabelecer desvios ou alterações do tráfego de veículos e 

regulamentar velocidades superiores ou inferiores às estabelecidas no Código de Trânsito 

Brasileiro; 

XXIV – regulamentar e fiscalizar as operações de carga e descarga de mercadoria; 

XXV – propor e implantar políticas  de educação para a segurança do trânsito, bem como 

articular-se com órgão de educação da Prefeitura para o estabelecimento de coordenação 

educacional em matéria de trânsito; 

XXVI – assegurar às pessoas portadoras de deficiências segurança e conforto nos 

deslocamentos. 

Parágrafo único – O Município poderá celebrar convênios com instituições públicas para  

delegação de atribuições, com vistas a maior eficiência e segurança no trânsito, bem como 

para a capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito, 

com ou sem ressarcimento dos custos. 

XXVII – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos 

automotores e ou pela sua carga e veículos ciclomotores, de acordo com o estabelecido no 

código Brasileiro de Trânsito, além de dar apoio às ações estabelecidas de órgão ambiental 

local, quando solicitado. “ 
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Constatamos também que foi criada a JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infração) através 

do Decreto Municipal Nº53/2003, alterado pelo Decreto nº86/2009, e teve seu Regimento Interno 

aprovado pelo Decreto Nº87/2009. A JARI é encarregada do julgamento dos recursos decorrentes das 

infrações de trânsito, porém ainda não foi constituída efetivamente. 

A autoridade de Trânsito deverá ser o Diretor de Trânsito, nomeado através pelo Decreto 

Nº123/2013, senhor Itamar da Conceição. 

 

A Gestão da Mobilidade 

Com a estruturação legal composta, o Município solicitou sua integração ao Sistema Nacional de 

Trânsito (SNT) o qual foi aprovado pelo DENATRAN. Rondon do Pará faz parte da lista de Municípios 

integrados ao SNT, porém na prática não está exercendo todas as atividades que lhe competem, por não 

ter firmado convênio com o DETRAN-PA visando à utilização do Registro Nacional de Infrações de Trânsito – 

RENAINF. O RENAINF é um sistema de gerenciamento e controle de infrações de trânsito, integrado ao 

sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM e ao Registro Nacional de Condutores 

Habilitados – RENACH e tem por finalidade criar a base nacional de infrações de trânsito e proporcionar 

condições operacionais para o registro das mesmas, viabilizando o processamento dos autos de infrações, 

das ocorrências e o intercâmbio de informações. Assim, sem o convênio o município fica impossibilitado de 

exercer a fiscalização de trânsito. Para a elaboração do convênio o DETRAN-PA exige que o município 

possua estrutura para remoção e apreensão de veículos, ou seja, que tenha pátio de recolhimento de 

veículos e guincho.   

O Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) de Rondon do Pará apresenta a seguinte 

estrutura organizacional. 
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Figura 1. Organograma DEMUTRAN 

Fonte: Prefeitura de Rondon do Pará 

 

 

Porém tal estrutura ainda não foi regulamentada, vejamos o que a Lei Nº 434/03 em seu artigo 7º 

diz: 

“Art.7º  O Executivo Municipal deverá, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de 

vigência desta Lei, baixar Decreto que disponha sobre o Regimento Interno do Departamento 

Municipal de Trânsito, definindo sua estrutura interna e a competência dos órgãos que 

compõem a estrutura organizacional do Departamento.” 

 

O Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) conta com nove agentes de trânsito que 

estão limitados às operações de ordenamento do trânsito e palestras educativas conforme demanda das 

escolas. Os agentes têm exercido também apreensões escapamentos alterados, com o intuito de emitir 

sons de alta densidade, das motocicletas em conjunto com os ficais de meio ambiente.   

Para a efetivação da fiscalização do trânsito em Rondon do Pará o DEMUTRAN solicitou a 

contratação de mais 20 agentes de trânsito, porém tem previsão legal somente de 15 agentes no seu total, 

assim tornando necessária a criação através de Lei especifica de mais vagas para Agentes de Trânsito.  
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8. Transporte  

Transporte rodoviário intermunicipal e interestadual 

Rondon do Pará conta com terminal rodoviário em boas condições de estrutura para suportar o 

fluxo de linhas de ônibus intermunicipais e interestaduais. 

 

 

Foto 14. Terminal Rodoviário Erondina Miranda 

 

Quanto ao transporte intermunicipal e interestadual, Rondon do Pará conta com linha de ônibus de 

fluxo diário que conectam os habitantes a municípios dentro do Estado, como: Belém, Marabá, Dom Eliseu, 

Goianésia do Pará, bem como para municípios de fora do Estado, especificamente do Maranhão, como: 

Imperatriz, Açailândia e São Luís.  

Existe também o transporte intermunicipal realizado por vans e micro-ônibus e estes contam com 

um ponto de embarque e desembarque localizado na Av. Marechal Rondon popularmente conhecido como 

Rodoviária Velha. O transporte alternativo tem linhas diárias para Dom Eliseu, iniciando às 7:00h da manhã 

e o último horário às 21:00h com intervalos de 40 minutos em média. Para Marabá inicia-se às 6:40h sendo 

o último horário as 19:40h e os intervalos são de 30 minutos em média. Tais linhas fazem paradas nas 

comunidades rurais de Rondon do Pará que estão às margens da rodovia como: Km 70, Km 56, Km113 e Km 

40, além dos municípios de Bom Jesus do Tocantins e Abel Figueiredo. 
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Foto 15. Rodoviária Velha 

 

O mapa a seguir, nos mostra o trajeto e a localização dos equipamentos públicos que compõem a 

infraestrutura do transporte intermunicipal e interestadual.  



Pará
Maran

hão

R. Newton Miranda

R. Camilo Viana

R.
 B

ah
ia

R.
 C

as
te

lo
 B

ra
nc

o R. Sto. Antônio

Av. Mal. Rondon

R. Jk

R. Gonçalves Dias

R. Eliomar Santos Galvão

Estr.
Dos

Ma
rtír

ios

R. Américo VitorinoSilva

R. Cometa

R. Dq. De Caxias

R.
 L

au
ro

 S
od

réR. Jaderlândia

Rod. Br-222

R io A ra ra n deua

C ó rr. d a s P e bas

C órr
. Ág

ua

Br
an

ca

Ig. do Noventae
D ois

Gusmão

Miranda

Jaderlândia

Recanto
Azul

Novo
Horizonte

Centro

Reserva
do Bosque

822.000

822.000

823.000

823.000

824.000

824.000

825.000

825.000

826.000

826.000

827.000

827.000

9.4
69

.00
0

9.4
69

.00
0

9.4
70

.00
0

9.4
70

.00
0

9.4
71

.00
0

9.4
71

.00
0

9.4
72

.00
0

9.4
72

.00
0

9.4
73

.00
0

9.4
73

.00
0

Legenda
Rios

Massa d'Água

Bairros

Limites estaduais

Rodoviária velha

Terminal Rodoviário

Rota
Onibus

Vans

0 0,5 10,25 Km

1:20.000

PAAM MA

MT
TO

AP

PI

RR

BA

Belém

Palmas

Manaus

Macapá

São Luís

Boa Vista
Localização Geral

Fontes: IBGE, 2010 / Pref. Municipal de 
Rondon do Pará, 2013 Agosto/2013

Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Revisão do Plano Diretor Participativo

Plano Municipal de Saneamento Básico
Revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social

Plano Municipal de Mobilidade

Transporte Intermunicipal



60 
Plano Local de Mobilidade Urbana – PlanMob: Diagnóstico – Rondon do Pará (PA)                           

 

Transporte Público Municipal 

O serviço de transporte público compreende os efetuados através de ônibus ou taxi, como também 

aqueles efetuados por veículos alternativos, como motos ou vans. 

Em Rondon do Pará não existe sistema regular de transporte coletivo municipal. Há apenas alguns 

ônibus particulares que fazem linhas periódicas em determinadas comunidades rurais, como é o caso da 

Vila Santa Lúcia, conduzindo os habitantes até a sede do município.  

Ainda existe o transporte de pessoas em caminhões “Pau de Arara”, que fazem locomoção da 

população rural à sede do município.  

 

 

Foto 16. Transporte de pessoas em caminhões "Pau de Arara”. 

 

O transporte individual de passageiros é exercido no município pelos serviços de Táxi e Moto táxi. O 

transporte individual de passageiros em táxis e moto táxi constitui um serviço público a ser prestado 

mediante delegação do Poder Público e de acordo com as condições estabelecidas pelo poder executivo 

municipal. Não localizamos legislação municipal que regulamente a prestação de tais serviços públicos o 

que contraria os princípios constitucionais. A Prefeitura autoriza os serviços sem o procedimento que 

impõe a Legislação Federal, portanto de forma irregular. 
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 Moto táxi 

Diante a ausência do transporte coletivo grande parte dos habitantes se utiliza de moto táxis. 

 

 

Foto 17. Central de Moto Táxi 

 

Este meio de transporte é presença marcante, por meio de cooperativas que contam com 141 

associados para os 46.964 habitantes, o que resulta na média de um veículo de moto táxi para cada 333 

habitantes. Vale ainda a ressalva de que esse número se refere apenas aos associados, desconsiderando os 

que não estão legalmente formalizados.  

Os 141 mototaxistas estão distribuídos em 03 centrais assim distribuídas: Cooper Motos e Moto 

táxi Rondon localizadas na Av. Marechal Rondon e Moto Táxi Confiança locada na Rua JK. Quanto à 

distribuição por turno de trabalho 120 exercem o trabalho diurno e 21 noturno. Segue abaixo Mapa das 

centrais.
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 Táxi 

O serviço de táxi também é presente no município de Rondon do Pará, porém muito pouco 

utilizado, existem 13 taxistas cadastrados, mas apenas 6 estão trabalhando ativamente. O único ponto de 

táxi está localizado junto à Rodoviária Velha, na Av. Marechal Rondon. 

 

 

Foto 18. Ponto de Táxi
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 Regularidade na prestação do serviço de transporte público 

De acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, é do Município a competência para legislar 

sobre assuntos de interesse local (inciso I) e organizar e prestar, diretamente ou por concessão e 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo os de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial (inciso V). A organização e competência prevista no art. 30 da CF constitui função fundamental do 

município, podendo a prestação de tais serviços, ser feita sob o regime de concessão ou permissão, como 

também ser executada diretamente pela Administração Pública local, desde que dentro dos limites 

territoriais do município. 

A regulamentação e controle do serviço público e de utilidade pública caberão sempre ao Poder 

Público, qualquer que seja a modalidade de sua prestação aos usuários. O fato de tais serviços serem 

delegados a terceiros, não lhe retira o poder indeclinável de regulamentá-los e controlá-los exigindo 

sempre a sua atualização e eficiência, de par com o exato cumprimento das condições impostas para o seu 

fornecimento ao público. Qualquer deficiência do serviço, que revela inaptidão de quem os presta ou 

descumprimento de obrigações impostas pela Administração, ensejará a intervenção imediata do Poder 

Público delegante para regularizar o seu funcionamento ou retirar-lhe a prestação. 

O serviço prestado pelos taxistas é serviço de utilidade pública de transporte de passageiros, de 

natureza municipal, criado e regulamentado por legislação local, que somente pode ser aperfeiçoado 

mediante concessão ou permissão, conforme previsto na Lei Federal nº 8.987/95 e na Lei Federal nº 

9.074/95 e suas alterações posteriores. Considerando que a atividade de prestação de transporte por 

taxímetro é um serviço público, de natureza municipal, criado e regulamentado por legislação local, e, 

como tal, necessita, para ser delegado ao particular, de regular licitação, nos moldes previstos na Lei n. 

8.987/95, não podendo mais as outorgas ser feitas ao particular mediante requerimento do interessado e 

ato de vontade do Prefeito Municipal, porque, como já referenciado, dependem de processo licitatório 

prévio, para a seleção da melhor proposta, podemos dizer que os serviços de táxi e moto táxi em Rondon 

do Pará são autorizados de forma irregular e sem controle e fiscalização adequada do Poder Executivo 

local. 

 

Transporte aéreo 

Rondon do Pará não têm aeroporto regulado e ou homologado. Contudo, há uma pista de pouso, 

de propriedade particular localizada na Fazenda Lacy. Antigamente, existia um aeródromo localizado atrás 

do Parque de Exposições do município. 
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9. Sistema viário 

Sistema Viário de uma cidade é o conjunto de vias públicas, devidamente hierarquizadas, que 

constituem o suporte físico da circulação urbana no território do município e correspondência com os 

municípios vizinhos, e garantem sua integração ao sistema de transporte coletivo e ao uso do solo.  

O sistema viário de Rondon do Pará foi composto sem planejamento, iniciou-se a cidade no 

entorno da rodovia BR-222 que se tornou eixo estruturante do município, os loteamentos foram surgindo 

sem ordenamento técnico adequado, atualmente não existe lei municipal que regulamente a aprovação de 

novos loteamentos. 

 

Classificação e hierarquização 

Classificação Viária é o modo de distinguir, em conjuntos, as ruas que apresentem características 

semelhantes, em termos de uso do espaço destinado à mobilidade, bem como de uso e ocupação das 

propriedades lindeiras. A classificação viária é em função da natureza das vias, suas características 

geométricas anteriores, largura e extensão, nível de articulação, dinâmica do trânsito gerado por atividades 

instaladas ao longo das vias, existentes e previstas. 

Ao classificar o sistema viário devemos considerar o vínculo entre o Uso e Ocupação do Solo, 

Sistema Viário e Transporte, a análise da evolução do crescimento da cidade, a consolidação e a 

modificação de usos e atividades em diversos compartimentos, bem como os diferentes níveis de conexões 

e capacidade e estruturação das vias.  

 Classificação segundo o Plano Diretor 

Identificamos no Plano Diretor de Rondon do Pará somente a consideração do Eixo Estruturante, o 

qual pode relacionar a uma possível classificação viária.  

 Classificação funcional 

Como o município não possui uma legislação específica relativa ao sistema viário realizamos um do 

trabalho de campo junto à equipe da prefeitura municipal, onde podemos identificar a seguinte hierarquia 

funcional do sistema viário de Rondon do Pará, exposta no Mapa. 
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Sentidos de tráfego e movimentos de tráfego em intersecções 

Com a realização de trabalhos de campo e visitas técnicas junto à equipe da prefeitura foi 

possível elaborar o seguinte mapa de sentidos de tráfego (Mapa 7). 

Observando o mapa, percebe-se que no município existe apenas uma via de mão única, 

assim podemos considerar a predominância de vias de mão dupla com permissão de 

estacionamento dos dois lados. 

 

Características físicas das vias 

Quanto à pavimentação, verifica-se que a predominância por tipo de material empregado 

e em metros foi o bloco intertravado em concreto, porém nos últimos anos intensificaram-se os 

pavimentos asfálticos a frio. Já foram pavimentados aproximadamente 67 km de extensão de vias 

(53% do total do sistema viário). Um dos problemas a ser enfrentados futuramente refere-se à 

necessidade de instalar redes de esgotamento sanitário, substituir as redes de água antigas e 

implantar redes de drenagem, que vão ocasionar a perda quase total de pavimentos asfálticos 

quando forem realizadas. 

 
 

Tabela 24. Malha viária por tipo de pavimentação 

VIAS Km % 

Pavimentadas 67,18 52,87 

Não pavimentadas 59,88 47,13 

Total 127,06 100 

Fonte: Prefeitura De Rondon Do Pará, 2013
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Quanto às características das vias urbanas do município de Rondon do Pará, é possível observar 

que a Av. Marechal Rondon, nome que a BR- 222 recebe no perímetro urbano é a de melhor qualidade, 

contendo duas pistas de rolamento com canteiro central e marginais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Av. Marechal Rondon 

Na área central as vias são pavimentadas em sua maioria por bloquetes. 

 

Foto 20. Rua de Duque de Caxias 
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Em alguns bairros existe pavimento asfáltico. 

 

Foto 21. Rua de pavimento Asfáltico 

 

Nas vias de pavimento asfáltico a manutenção é precária. 

 

 

Foto 22. Rua com pavimentação bastante danificada 
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Foto 23. Rua com pavimentação comprometida 

Nos bairros periféricos a maior parte do sistema viário não tem pavimentação sendo apenas 

terreno compactado. 

 

 

Foto 24. Rua sem pavimentação 
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Estas vias não contam com nenhum tipo de drenagem pluvial, o que contribui para deteriorar ainda 

mais as suas condições, causando também erosão. 

 

 

Foto 25. Rua já em processo de erosão 

 

Padrões de uso e ocupação do solo lindeiro à BR-222 

 

 

Foto 26. Vista aérea BR-222 

A Lei Complementar nº 01/2006, que institui o Plano Diretor determina: 
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Art. 75. A Zona denominada de Eixo Estruturante identificada no mapa nº. 02, anexo, descrita 

no art. 74, inciso I, da Seção I, Capítulo III, deste Título, é caracterizada como a área central da 

sede municipal, onde está concentrado o pólo de atração, pela localização do comércio e 

serviços, bem como, para o uso residencial. 

Art. 76. No Eixo de Estruturação Urbana da sede municipal objetiva-se alcançar 

transformações urbanísticas estruturais para se obter melhor aproveitamento das condições de 

infraestrutura instalada, por meio das seguintes diretrizes: 

I - estímulo às atividades de comércio, serviços e indústrias de pequeno porte não incomodas 

e/ou inconvenientes com relação a sua atividade; 

II - reorganização urbanística, de infraestrutura e transporte; 

III - atendimento às necessidades de consumo da população; 

IV - estímulo á implantação de novos postos de trabalho; 

V - segregação dos estabelecimentos de âmbito regional em face dos de âmbito local, através 

da hierarquização dos eixos estruturantes. 

Art. 77.  São ações estratégicas para o eixo estruturante: 

I - elaborar leis municipais urbanísticas que tenham aplicabilidade adequada para esta zona 

visando o ordenamento e ocupação planejada do território compreendido pela mesma; 

II - estimular e facilitar a ocupação do eixo estruturante como zona de uso misto, ou seja, 

específica para comércio, residências e indústrias definidas no inciso I do artigo 76, observando 

os estudos de impacto de vizinhança e viabilidade ambiental; 

III - estimular e apoiar a diversificação do comércio e serviços nesta zona, com a finalidade de 

promover a consolidação das atividades desta área. 

Art. 78. O poder público deverá estimular e facilitar com a pactuação do Conselho de 

Desenvolvimento Urbano e Sustentável o remanejamento das atividades industriais e 

comerciais de impacto ambiental localizadas nesta zona, como forma de garantir a 

consolidação dos objetivos da mesma, tendo em vista a sua característica habitacional e 

comercial. 

§ 1º As indústrias e demais atividades a que se refere o caput deste artigo estão identificadas 

no mapa nº. 01, anexo. 

§ 2º As indústrias e demais atividades a que se refere o caput deste artigo localizadas nesta 

zona são consideradas incompatíveis e/ou inconvenientes, face as características da mesma, 

principalmente quanto a organização e ocupação desta área urbana. 

Art. 79. Além do eixo estruturante central tratado nesta subseção, quaisquer outros eixos 

estruturantes assim reconhecidos pelo CMDUS que venham a surgir em decorrência da 
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formação e organização territorial da cidade deverão obedecer aos objetivos, diretrizes e ações 

estratégicas do eixo estruturante central no que couber. 

Art. 80. Surgindo outros eixos estruturantes, o Poder Executivo deverá promover a integração e 

complementariedade entre tais eixos, interligando-os, com ênfase na organização do sistema 

viário, promovendo assim, maior acessibilidade e mobilidade da população. 

 

Podemos observar que o município ao legislar sobre o Plano Diretor se preocupou com a 

organização urbanística, principalmente no entorno do eixo estruturante (BR-222), porém a legislação 

ainda não está sendo aplicada. 
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Interseções de vias urbanas com o sistema rodoviário 

É comum, em diversas localidades, uma rodovia atravessar a cidade ou parte dela, em Rondon do 

Pará não é diferente, a rodovia BR-222 corta a zona urbana, fazendo tráfego urbano e de passagem se 

misturarem. 

 

 

Foto 27. Trecho urbano BR-222 

 

Nesse caso, o problema de segurança fica bastante prejudicado, uma vez que, as consequências são 

da cidade e o controle da rodovia é, normalmente, do Governo Estadual ou Federal, no caso de Rondon do 

Pará a BR-222 fica sob jurisdição do Governo Federal. 

As condições urbanas são bem diferentes das que existem nas áreas rurais exigindo, para cada 

situação, medidas específicas no que se refere aos critérios de segurança viária. Algumas dessas diferenças 

compreendem a presença, nas áreas urbanas, de maior quantidade de pedestres e ciclistas, veículos com 

menores velocidades de operação, maiores necessidades de utilização de meios fios e passeios, acessos 

mais frequentes às propriedades adjacentes, custos mais elevados da faixa de domínio, presença de 

transporte coletivo e maior extensão e influência de considerações ambientais reclamadas pela população. 

Os efeitos desses fatores merecem a devida consideração no sentido de se adequar a rodovia às 

características urbanas por onde passa. A grande quantidade de pedestres e ciclistas pode exigir a 

construção de passeios, fisicamente separados da via através de um meio fio difícil de ser transposto 
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(barreiras, defensas, cerca viva, etc.). O tráfego de veículos em baixa velocidade exige menores distâncias 

na colocação de sinais, assim como obriga uma regulagem semafórica adequada. A rodovia não deve 

oferecer surpresas ao motorista, em termos de interferências ou controles de tráfego.  

A violação daquilo que o motorista espera e o resultado de tal descontinuidade brusca no ambiente 

rodoviário constitui, sem dúvida, um fator relevante como causa dos acidentes e, assim sendo, é uma 

situação que deverá ser evitada. É necessário que transição Rural/Urbana em uma rodovia seja efetuada de 

forma suave através da utilização correta dos recursos técnicos da engenharia de tráfego, com o objetivo 

de induzir a mudança gradativa do comportamento dos motoristas. É primordial promover medidas de 

disciplinamento do espaço urbano lindeiro à rodovia, das atividades decorrentes do uso e ocupação do solo 

e de seus habitantes visando à obtenção das máximas condições de segurança viária possível.  

No Plano Diretor Municipal, a BR-222 foi classificada como eixo estruturante, porém para 

exercer qualquer interferência no citado trecho o município depende de autorização do DNIT. 

Podemos observar a grande quantidade de interseções entre BR e vias urbanas, exigindo 

tratamento especial para este trecho. 

 

 

 

Foto 28. Interseção via urbana / BR-222 
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A BR-222 liga Rondon do Pará a Dom Eliseu, Abel Figueiredo e Bom Jesus do Tocantins, além de 

fazer ligação ao município de Marabá que, por sua vez é o principal polo regional e de grande importância 

em função da oferta de bens e serviços, como educação, saúde, atividades comerciais e aeroportuárias, 

entre outras. A rodovia apresenta boas condições de pavimentação, contendo uma pista de rolamento, em 

cada sentido, e acostamentos.  

 

 

Foto 29. BR-222 

 

Polos Geradores e Benfeitorias Públicas 

Pode-se definir como polo gerador de viagem, todo e qualquer empreendimento que motive 

deslocamentos. Nestes enquadram-se: escolas, supermercados, hospitais, casas de shows, dentre outros. 

Geralmente, estes empreendimentos não dispõem de infraestrutura para atender à demanda.  

O Plano Diretor, Lei Complementar nº 002/2003, em sua alínea “d” do inciso VI do artigo 6º, 

estabelece as diretrizes gerais da política urbana, com o objetivo de ordenar e controlar o uso do solo de 

forma a evitar a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como  polos  

geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente. Vejamos: 
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“VI - ordenar e controlar o uso do solo, de forma a coibir: 

 ... 

 d) a instauração de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos 

geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

 ...” 

Através das entrevistas realizadas junto aos servidores municipais que ainda não se aplicam tais 

procedimentos ao viabilizar a instalação de novos empreendimentos. Um empreendimento que podemos 

considerar sua relevância e que está em fase de instalação é a Universidade Federal. 

O Município dispõe de alguns equipamentos urbanos de maior relevância, como 02 creches, 05 pré-

escolas, 11 escolas de ensino fundamental e 01 escola de ensino médio. Cada bairro na zona urbana tem 

pelo menos uma escola na zona rural são: 11 creches, 11 pré-escolas e 20 escolas de ensino fundamental. 

Para atendimento à saúde o Município dispõe de: um hospital público, três hospitais particulares 

conveniados com o SUS, 03 Postos de Saúde, 09 Unidades Básicas de Saúde, 01 Centro de Atenção 

Psicossocial - CAPS e um Centro de Apoio à Saúde da Família. Segue abaixo mapa com a localização dos 

equipamentos urbanos. 
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Sistemas de controle de tráfego  

Os congestionamentos de tráfego e o excesso de velocidade trazem diversas consequências 

negativas para a sociedade, como o desperdício de tempo, os acidentes e os custos decorrentes destes. Em 

Rondon do Pará não identificamos problemas relacionados a congestionamentos, porém o excesso de 

velocidade em algumas vias é bem evidente. Um equipamento muito utilizado para o controle de 

velocidade no município são as ondulações transversais, conforme veremos a seguir. 

 Redutores de velocidade  

As Ondulações Transversais, conhecidas popularmente como lombadas ou quebra-molas, tornou-se 

o equipamento redutor de velocidade mais utilizado atualmente, principalmente nas pequenas cidades, 

devido à eficiência que o mesmo alcança seu objetivo. As Ondulações Transversais são regulamentadas 

através da Resolução nº39, de 21 de maio de 1998, essa resolução é bastante rigorosa em relação aos 

locais em que seria possível a implantação de tais equipamentos. São exigidos entre outros os seguintes 

requisitos para uma via receber esse tipo de obstáculo: 

 

 Índice de acidentes significativo ou risco potencial de acidentes; 

 Ausência de rampas em rodovias com declividade superior a 4% e via urbana a 6% ao longo 

do trecho; 

 Volume de tráfego inferior ou próximo a 600 veículos/hora em horário de pico; 

 Existência de pavimento em bom estado de conservação; 

 Ausência de curvas ou interferência visuais que possibilitem visibilidade; 

 Onde não circulem linhas regulares de transporte coletivo. 

 

Apesar de existir uma resolução definindo as condições em que se deve implantar uma ondulação 

transversal, elas têm sido implantadas indiscriminadamente tanto em locais indevidos quanto fora dos 

padrões definidos, porém de uma forma ou de outra vem cumprindo com seu objetivo que é a redução de 

velocidade. Em Rondon do Pará identificamos a existência de 144 (cento e quarenta e quatro) ondulações, 

distribuídas em várias ruas do município conforme tabela 25, fornecida pelo DEMUTRAN com a situação em 

julho de 2013. 
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Tabela 25. Levantamento quantitativo de ondulações transversais 

Quantidade Logradouro 

02 Rua Santa Catarina 

07 Rua Camilo Viana 

01 Rua Tiradentes 

02 Scila Médici 

05 Rua Gonçalves Dias 

01 Rua Presidente Vargas 

01 Praça da Rodoviária 

01 Av. Moreira 

07 Rua Nazaré 

03 Rua Praça da Bandeira 

02 Rua 9 de Fevereiro 

02 Rua Cloves da Silva 

13 Av. Marechal Rondon lado da Veneza 

08 Av. Marechal Rondon lado da Leomar 

01 Rua Airton Sena 

07 Rua Lauro Sodré 

05 Rua Newton Miranda 

04 Rua Castro Alves 

06 Rua Raimundo Cruz 

13 Rua Castelo Branco 

09 Rua Bahia 

03 Rua 1º de maio 

03 Rua Eldorado 

06 Rua Nossa Senhora Aparecida 

07 Rua Nossa Senhora de Fátima 

03 Rua Cezar Brasil 

08 Rua Santo Antônio 

01 Rua JK 

04 Rua São Francisco 

01 Rua Rio Grande do Sul 

02 Rua Victor Batista 

01 Rua Américo Andrade 

03 Rua Aeliton Andrade 

02 Rua Eleomar Santos Galvão 

TOTAL = 144 
Fonte: DEMUTRAN – Rondon do Pará  
Elaboração: Interação Urbana 
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Toda ondulação transversal deve vir acompanhada uma eficiente sinalização de 

advertência e iluminação adequada dois aspectos normalmente não atendidos pelos órgãos 

responsáveis.  

Durante trabalho de campo, verificou-se a falta de sinalização adequada em alguns 

pontos. 

 

Foto 30. Ondulação sem nenhuma sinalização 

 

 

Foto 31. Ondulação sem sinalização vertical e horizontal deficiente 
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Foto 32. Ondulação com sinalização vertical boa e horizontal deficiente 

 

Os chamados “quebra-molas” podem causar danos mecânicos aos veículos e provocar 

acidentes, porque não são construídos de acordo com as normas do CONTRAN e causam 

acidentes porque não são devidamente sinalizados e iluminados. O usuário prejudicado pode 

mover ação contra o órgão responsável que terá que responder judicialmente pela culpa, 

sendo o engenheiro projetista o principal responsável. 

 

Sinalização de trânsito  

Na concepção e na implantação da sinalização de trânsito deve-se ter como princípio 

básico as condições de percepção dos usuários da via, garantindo a sua real eficácia 

Para isso, é preciso assegurar à sinalização os princípios a seguir descritos: 

 Legalidade: Código de Trânsito Brasileiro – CTB e legislação complementar; 

 Suficiência: permitir fácil percepção, com quantidade de sinalização 

compatível com a necessidade; 

 Padronização: seguir padrão legalmente estabelecido; 

 Uniformidade: situações iguais devem ser sinalizadas com os mesmos critérios; 
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 Clareza: transmitir mensagens objetivas de fácil compreensão; 

 Precisão e confiabilidade: ser precisa e confiável, corresponder à situação 

existente, ter credibilidade; 

 Visibilidade e legibilidade: ser vista à distância necessária; ser interpretada em 

tempo hábil para a tomada de decisão; 

 Manutenção e conservação: estar permanentemente limpa, conservada e 

visível;. 

 

 Sinalização Vertical 

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de sinais 

apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a via, 

transmitindo mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante 

símbolos e/ou legendas preestabelecidos e legalmente instituídos.  

A sinalização vertical tem a função de estabelecer regras e fornecer informações, com 

o objetivo de aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via.  

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de: 

 

 Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que 

governam o uso da via;  

 Advertir os condutores sobre condições de risco potencial existente na via ou 

nas suas proximidades;  

 Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços, e 

transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o 

condutor em seu deslocamento.  

 

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que 

pretende transmitir (regulamentação, advertência ou indicação).  

Segue lista dos pontos onde existe sinalização: 
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Tabela 26. Lista dos locais foi implantada sinalização vertical pelo DETRAN/PA em 2008 

Logradouro 
Sinalização vertical 

R-1 R-3 R-4a R-4b R-6b R-19 R-24a R-28 A-18 A-32b PE-01 

Rua dos Pioneiros 8 - - - - 6 - - - 2 - 

Rua Arnóbio Gonçalves 6 - - - - 2 - - - 2 - 

Rua Nazaré/ Cristo Redentor 9 - - - - 6 - - 8 - - 

Rua dos Madeireiros 1 - - - -  - - - - - 

Rua Moreira 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Uberaba 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Castelo Branco 6 - - - - 6 - - 6 - - 

Rua Bahia 6 - - - - 2 - - 2 - - 

Rua Clóvis de Souza 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Praça da Bandeira 4 - - - - 2 - - 6 - - 

Rua Vitor Batista 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua 9 de Fevereiro 5 - - - - 2 - - 6 - - 

Rua Cila de Oliveira 5 - - - - 2 - - - - - 

Rua Duque de Caxias 11 1 6 4 10 10 10 1 - - 16 

Rua Santo Antônio 6 - - - - 4 - - - - - 

Rua Santa Catarina 5 - - - - 4 - - 4 - - 

Rua JK 10 - - - - 4 - - - - - 

Rua São Francisco 6 - - - - 6 - - - - - 

Rua Rio Grande do Sul 4 - - - - 2 - - 4 - - 

Rua Itajaí 4 - - - - 2 - - - - - 

Rua Florianópolis 2 - - - - 2 - - 3 - - 

Rua Camilo Viana 12 - - - - 6 - - 4 4 - 

Rua N.S. De Fátima 8 - - - - 2 - - - - - 

Rua 1º de Maio 6 - - - - 2 - - - - - 

Rua Raimundo Cruz 12 - - - - 4 - - 2 - - 

Rua Castro Alves 2 - - - - 2 - - - 2 - 

Rua Sara Kubitschek 4 - - - - 2 - - - - - 

Rua Newton Miranda 6 - - - - 2 - - - 2 - 

Rua Bernardo Sayão 6 - - - - 2 - - - 2 - 

Rua Lauro Sodré 4 - - - - 4 - - - - - 

Rua Floriano Peixoto 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Marechal Rondon 6 - - - - 4 - - - - - 

Tabela continua... 

 

 



90 
Plano Local de Mobilidade Urbana – PlanMob: Diagnóstico – Rondon do Pará (PA)                           

 

 

...continuação da tabela. 

Rua Minas Gerias 18 - - - - 10 - - - - - 

Rua N.S. De Aparecida 3 - - - - 2 - - - - - 

Rua Tiradentes 24 - - - - 6 - - - 4 - 

Rua César Brasil 6 - - - - 2 - - - - - 

Rua Sila Médici 18 - - - - 6 - - - 4 - 

Rua Golçalves Dias 24 - - - - 6 - - - - - 

Rua Cametá 2 - - - - 4 - - - - - 

Rua Governador Valadares 8 - - - - 2 - - - - - 

Rua Juscelino Kubitschek 24 - - - - 6 - - - - - 

Rua Carlos Lacerda 6 - - - - 2 - - - - - 

Rua Eldorado 10 - - - - 2 - - - 4 - 

Rua Cristo Rei 6 - - - - 4 - - - 4 - 

Rua Carlos Chagas 4 - - - - 2 - - - 4 - 

Rua da Paz 4 - - - - 2 - - - 4 - 

Rua João Miranda 4 - - - - 2 - - - 2 - 

Rua Costa e Silva 6 - - - - 2 - - - 4 - 

Rua Presidente Vargas 8 - - - - 4 - - - 2 - 

Rua Sargento Alencar 4 - - - - 2 - - - 4 - 

Rua Santa Luiza 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Paraguai 4 - - - - 4 - - - - - 

Rua Uruguai 4 - - - - 2 - - - 4 - 

Rua Bela Vista 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Santo Antônio 4 - - - - 2 - - - - - 

Rua Vitória 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua dos Mártires 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Ulisses Guimarães 6 - - - - 2 - - - - - 

Rua Américo Vitorino 4 - - - - 2 - - 2 - - 

Rua Joaquim Fagundes 4 - - - - 2 - - 2 - - 

Rua Leôncio Barbosa 5 - - - - 2 - - - - - 

Rua Celso Cunha 2 - - - - 2 - - - - - 

Trav. 13 de Maio 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Waerlenton Andrade 12 - - - - 2 - - 4 - - 

Rua José Rocha 6 - - - - 2 - - 4 2 - 

Rua Prof. Amália Pinto 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Prof. Nair 2 - - - - 2 - - - - - 

Tabela continua... 
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...continuação da tabela. 

Rua Cícero Silvério 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Eliomar S. Galvão 12 - - - - 6 - - - - - 

Rua José Alves Ferreira 4 - - - - 2 - - - - - 

Rua Madalena de Oliveira 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua José Almeida 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Ana Gonçalves Santos 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Aldemir Barbosa 2 - - - - 2 - - - - - 

Rua Sérgio A. Duarte 2 - - - - 2 - - - - - 

R. Claudio Moises de Oliveira 2 - - - - 2 - - - - - 

Total por tipo 448 1 6 4 10 224 10 1 107 26 16 

Total 853 

Fonte: DEMUTRAN – Rondon do Pará  
Elaboração: Interação Urbana 

 

Foram identificados alguns problemas com a sinalização existente, que contrariam as 

normas estabelecidas pelo CONTRAN relatadas anteriormente, vejamos as imagens: 

 

 

Foto 33. Placa de sinalização (PARE) sendo utilizada como apoio para uma cerca e sinalização de 
depressão sem a existência da depressão. 
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Foto 34. Placa de sinalização de área escolar, retirada e depositada em terreno baldio, próximo à escola. 

 

 

 

Foto 35. Placa danificada 
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Foto 36. Placa PARE encoberta pela copa da árvore 

 

Há grande utilização de placas R-19, ressaltando que tal sinalização deve ser utilizada 

quando há necessidade de informar aos usuários a velocidade máxima regulamentada em vias 

fiscalizadas com equipamentos medidores de velocidade e quando estudo de engenharia 

indicar a necessidade e/ou possibilidade de regulamentar velocidade menor ou maior do que 

as estabelecidas pelo artigo 61 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Podemos destacar que 

nas vias urbanas onde existe esta sinalização, a velocidade já está regulamentada pelo CTB, ou 

seja 30km/h na sua maioria e 40km/h, não havendo necessidade da utilização das placas por 

não haver também fiscalização eletrônica, o que gera um gasto desnecessário. 
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Foto 37. Placa regulamentadora de limite de velocidade 

 

 Sinalização Horizontal 

A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, 

símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento, com a finalidade de 

fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos 

adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, 

canalizar e orientar os usuários da via. A sinalização horizontal tem ainda a propriedade de 

transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua percepção e 

entendimento, sem desviar a atenção do leito da via. 

Em face do seu forte poder de comunicação, a sinalização deve ser reconhecida e 

compreendida por todo usuário, independentemente de sua origem ou da frequência com que 

utiliza a via. 

Na tabela abaixo, pode-se verificar as vias que receberam sinalização vertical em 2008. 
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Tabela 27. Quantitativo de sinalização horizontal - DETRAN/PA - 2008 

Logradouro 
Sinalização horizontal 

Bordo Eixo F. Ped. PARE 

Rua dos Pioneiros 200 - - 54,4 

Rua Arnóbio Gonçalves 60 15 - 40,8 

Rua Nazaré/ Cristo Redentor - - - 61,2 

Rua Uberaba 30 7,5 - 13,6 

Rua Castelo Branco 140 40 26 40,8 

Rua Bahia - - - 40,8 

Rua Clóvis de Souza - - - 13,6 

Rua Praça da Bandeira - - - 27,2 

Rua Vitor Batista - - - 13,6 

Rua 9 de Fevereiro - - - 34 

Rua Cila de Oliveira - - - 34 

Rua Duque de Caxias 160 40 36 74,8 

Rua Santo Antônio - - - 40,8 

Rua Santa Catarina - - - 34 

Rua JK 30 7,5 - 68 

Rua São Francisco 80 20 17,8 40,8 

Rua Rio Grande do Sul - - - 27,2 

Rua Itajaí - - - 27,2 

Rua Florianópolis - - - 13,6 

Rua Camilo Viana - - - 81,6 

Rua N.S. De Fátima 120 30 - 54,4 

Rua 1º de Maio - - - 40,8 

Rua Raimundo Cruz - - - 81,6 

Rua Castro Alves - - - 13,6 

Rua Sara Kubitschek 20 7,5 - 27,2 

Rua Newton Miranda - - - 40,8 

Rua Bernardo Sayão - - - 40,8 

Rua Lauro Sodré 100 25 12 27,2 

Rua Floriano Peixoto 30 10 - 13,6 

Rua Marechal Rondon - - - 40,8 

Rua Minas Gerias 50 15 - 122,4 

Rua N.S. De Aparecida 50 15 - 20,4 

Tabela continua... 
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...continuação da tabela. 

Rua Tiradentes 60 15 - 163,2 

Rua César Brasil - - - 40,8 

Rua Sila Médici 60 15 18 122,4 

Rua Golçalves Dias 30 10 - 163,2 

Rua Cametá 400 100 54 13,6 

Rua Governador Valadares 120 30 - 54,4 

Rua Juscelino Kubitschek 40 15 - 163,2 

Rua Carlos Lacerda - - - 40,8 

Rua Eldorado 160 30 24 68 

Rua Cristo Rei 70 20 - 40,8 

Rua Carlos Chagas - - - 27,2 

Rua da Paz - - - 27,2 

Rua João Miranda - - - 27,2 

Rua Costa e Silva 24 6 - 40,8 

Rua Presidente Vargas 30 10 - 54,4 

Rua Sargento Alencar 50 15 - 27,2 

Rua Santa Luiza - - - 13,6 

Rua Paraguai 60 20 - 27,2 

Rua Uruguai - - - 27,2 

Rua Bela Vista 60 20 - 13,6 

Rua Santo Antônio - - - 27,2 

Rua Vitória 40 10 - 13,6 

Rua dos Mártires - - - 13,6 

Rua Ulisses Guimarães - - - 40,8 

Rua Américo Vitorino 80 25 24 27,2 

Rua Joaquim Fagundes - - - 27,2 

Rua Leôncio Barbosa - - - 34 

Rua Celso Cunha - - - 13,6 

Trav. 13 de Maio - - - 13,6 

Rua Waerlenton Andrade - - - 81,6 

Rua José Rocha 60 15 - 40,8 

Rua Prof. Amália Pinto 10 3,5 - 13,6 

Rua Prof. Nair 10 3,5 - 13,6 

Rua Cícero Silvério 0 - - 13,6 

Rua Eliomar S. Galvão 200 40 28 81,6 

Tabela continua... 

 



97 
Plano Local de Mobilidade Urbana – PlanMob: Diagnóstico – Rondon do Pará (PA)                           

 

...continuação da tabela. 

Rua José Alves Ferreira - - - 27,2 

Rua Madalena de Oliveira 20 7 - 13,6 

Rua José Almeida 10 3,5 - 13,6 

Rua Ana Gonçalves Santos 10 3,5 - 13,6 

Rua Aldemir Barbosa 10 3,5 - 13,6 

Rua Sérgio A. Duarte 10 3,5 - 13,6 

R. Claudio Moises de Oliveira 10 3,5 - 13,6 

Total por tipo 2.704,00 660,00 239,80 3.026,00 

Total 6.629,80m² 

Fonte: DEMUTRAN – Rondon do Pará  
Elaboração: Interação Urbana 

 

A sinalização horizontal complementa a sinalização vertical de regulamentação e tem 

forte poder de compreensão, porém deve sempre estar em bom estado de conservação. Após 

a execução da sinalização em 2008 não houve nenhuma manutenção, o que é essencial para o 

seu bom funcionamento, visto que tal sinalização tem algumas limitações, requerendo o 

pavimento em bom estado, sua visualização pode ser prejudicada por sujeira, chuva, etc, e 

também sofre desgaste direto pelo atrito dos pneus.  

 

 

Foto 38. Sinalização desgastada e prejudicada pela má conservação do pavimento. 
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Foto 39. Falta de manutenção da sinalização 

 

 

 

Foto 40. Sinalização prejudicada pela sujeira e falta de manutenção do pavimento 
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Foto 41. Sinalização desgastada, via de grande fluxo de veículos. 

 

 Sinalização de orientação de tráfego 

A sinalização vertical de indicação é a comunicação efetuada por meio de um conjunto 

de placas, com a finalidade de identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar 

condutores de veículos e pedestres quanto aos percursos, destinos, acessos, distâncias, 

serviços auxiliares e atrativos turísticos, podendo também ter como função a educação do 

usuário.   

O planejamento de um sistema de sinalização de orientação de destino deve estar 

baseado na definição de uma estrutura de informações que possibilite as viagens pelos 

melhores trajetos, orientando o usuário até o local de destino e permitindo uma compreensão 

global do sistema adotado. A sinalização de orientação de destino deve atender às principais 

demandas de deslocamento dos usuários da via, com diferentes níveis de abrangência 

geográfica, através de um conjunto de informações integradas.  

Em Rondon do Pará diagnosticamos a ausência da sinalização de orientação, 

dificultando aos usuários do sistema viário, principalmente os visitantes, o acesso aos locais de 

interesse. 
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10. Políticas de Estacionamento 

É cada dia maior o número de veículos concentrados nas cidades, com necessidade de 

circular em áreas de atratividade comuns e em Rondon do Pará essa realidade não é diferente, 

como podemos comprovar pela evolução da frota do município. Considerando a restrição de 

capacidade imposta pelas condições operacionais das vias, a fluidez e a segurança do trânsito 

podem ficar comprometidas. 

 

 

Foto 42. Estacionamento irregular: Av. Marechal Rondon 

 

Para garantir condições razoáveis de operação do sistema viário algumas alternativas 

são oferecidas pela engenharia de tráfego e pela legislação pertinente. Quando o espaço 

público disponível é disputado por diferentes atores, torna-se necessário criar formas de 

regulação, definindo prioridades, restrições e até mesmo usos exclusivos ou proibições.  

Na maior parte dos casos, a complexidade e diversidade de usos de estacionamento 

implicam na necessidade de regulamentarem-se áreas de uso específico. Assim temos áreas 

específicas tais como para operação de embarque e desembarque de ônibus, de escolares, 

para estacionamento de táxis, para operações de carga e descarga diversas, para rotatividade 

de estacionamento, áreas onde o estacionamento não é permitido para possibilitar aumento 
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da capacidade viária e das condições mínimas de fluidez do trânsito, áreas onde não é 

permitido parar nem tampouco estacionar. Temos também áreas onde existe pouca 

concorrência pelo espaço disponível e não é necessário regulamentar usos específicos ou 

restrições de qualquer natureza, já que há condições para acomodação livre da demanda. O 

poder público deve buscar compreender a lógica diversa de cada área, regulamentando os 

usos na medida em que isso pode contribuir para uma apropriação mais democrática e 

sustentável do espaço disponível.   

As restrições ou proibições de uso e ocupação da via podem ser dinâmicas, variando 

no espaço e no tempo, implicando em proibição de estacionamentos e de circulação em 

trechos de vias, por algum período do dia ou por todo o dia. O objetivo é garantir a melhor 

utilização do espaço público, proporcionando fluxos seguros e harmonizados com as rotinas 

urbanas.  

11. Características da Acessibilidade 

São várias as definições sobre os conceitos de mobilidade e de acessibilidade, e que, 

por vezes, esses dois conceitos acabam por se confundir ou até mesmo se complementar.  

Alguns autores fazem suas distinções conceituais; outros já não apresentam essa preocupação. 

Fato é que ao se elaborar políticas públicas de uso do solo e ações no espaço urbano, deve-se 

atentar para os dois conceitos já que ao mesmo tempo em que aparecem como distintos em 

termos de definições, na prática os dois “caminham” juntos. As necessidades de 

deslocamentos são intrínsecas ao cotidiano da população, logo, deve-se preocupar em garantir 

essa mobilidade de forma segura, eficiente, com acessibilidade universal e sustentável para 

todos.  

De maneira bem simplificada, mobilidade urbana pode ser compreendida como a 

facilidade de deslocamentos de pessoas e bens dentro de um espaço urbano e, acessibilidade 

como o acesso da população para realizar suas atividades e deslocamentos. 

As cidades constituem-se no palco das contradições econômicas, sociais e políticas e o 

sistema viário é um espaço em permanente disputa entre diferentes atores, que se 

apresentam como pedestres, condutores e usuários de automóveis, caminhões, ônibus e 

motos.  A existência de barreiras econômicas, sociais e, sobretudo, as físicas (arquitetônicas) 

atingem de forma mais contundente as populações mais pobres e menos protegidas, cuja 

circulação e acessibilidade ao espaço urbano são drasticamente reduzidas, impedindo o 
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deslocamento de pessoas com deficiência e outras que possuem dificuldades de locomoção.   

Para as pessoas com restrição de mobilidade ter acessibilidade não se resume à possibilidade 

de entrar em um determinado local ou veículo, mas na capacidade de se deslocar pela cidade, 

através da utilização dos vários modos possíveis de transporte, organizados em uma rede de 

serviços e por todos os espaços públicos, de maneira independente.   

O Poder Público deve trabalhar com o princípio de adequação dos espaços públicos 

para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, 

eliminando-se as barreiras existentes. Porém, é fundamental interrompermos o processo 

diário de criação de novas barreiras, o que pode ser percebido na quase totalidade dos 

municípios brasileiros. Ao se garantir a mobilidade das pessoas com deficiência pela cidade 

através de Sistema de Transporte acessível, também deverá ser promovido o acesso a prédios 

públicos, estabelecimentos de comércio ou de serviços e áreas de lazer. 

 

Calçadas 

A calçada ideal é aquela que garante o caminhar livre, seguro e confortável a todos os 

cidadãos. A calçada é o caminho que nos conduz ao lar, ela é o lugar onde transitam os 

pedestres na movimentada vida cotidiana, é através dela que as pessoas chegam aos diversos 

pontos do bairro e da cidade.   

A calçada ideal deve oferecer: 

 Acessibilidade - assegurar a completa mobilidade dos usuários.  

 Largura adequada - deve atender as dimensões mínimas na faixa livre.  

 Fluidez - os pedestres devem conseguir andar a velocidade constante.  

 Continuidade - piso liso e antiderrapante, mesmo quando molhado, quase 

horizontal, com declividade transversal para escoamento de águas pluviais de 

não mais de 3%. Não devem existir obstáculos dentro do espaço livre ocupado 

pelos pedestres.  

 Segurança - não oferece aos pedestres nenhum perigo de queda ou tropeço.  

 Espaço de socialização - deve oferecer espaços de encontro entre as pessoas 

para a interação social na área pública.  

 Desenho da paisagem - propiciar climas agradáveis que contribuam para o 

conforto visual do usuário.  
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Embasados nestes conceitos podemos destacar que nas principais vias as calçadas 

apresentam larguras ideais, porém não asseguram a mobilidade completa dos usuários que 

muitas vezes devem se deslocar para o leito carroçável das vias por encontrarem obstáculos e 

barreiras ao longo das calçadas prejudicando a segurança e fluidez do caminhar. Veja abaixo 

algumas imagens de calçadas na cidade.  

 

 

Foto 43. Exemplo de calçada na área central 
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Foto 44. Calçada de difícil trafegabilidade, pedestres caminhando pela pista de rolamento 

 

 

 

Foto 45. Entulhos deixados na calçada - Av. Marechal Rondon 
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Foto 46. Mercadorias expostas na calçada, pedestres caminhando na pista de rolamento - Rua Duque de 
Caxias 

 

 

 

Foto 47. Declividade inadequada 



106 
Plano Local de Mobilidade Urbana – PlanMob: Diagnóstico – Rondon do Pará (PA)                           

 

Em Rondon do Pará é comum encontrar situações em que proprietários entendem, de 

forma equivocada, que a calçada é a extensão de suas propriedades e acabam por criar 

elementos externos à divisa do lote, que atrapalham, dificultam e até impedem a livre e segura 

circulação de pessoas. 

 

 

Foto 48. Cobertura invadindo o limite do lote, calçada usada como varanda. 
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Foto 49. Construção de barreira para contenção de água de chuva 

 

As floreiras, canteiros e, principalmente, acessos de veículos são utilizados de forma 

exagerada nos espaços que pertencem a todos. 

 

 

Foto 50. Construção de canteiros caracterizando barreiras 
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Foto 51. Calçadas irregulares, construção de rampas para acesso de veículos, formando degraus. 

 

É bom recordar que as vias urbanas são bens de uso da comunidade.  Assim sendo, 

deve ficar claro que o uso da calçada deve respeitar os direitos de liberdade de movimentação 

de ir e vir, de igualdade de oportunidades entre os usuários daquele espaço e de liberdade de 

escolha sobre o percurso a utilizar o que é público. 

A grande confusão sobre o uso da calçada acontece por ser dada ao proprietário do 

lote a possibilidade de pavimentá-la e de implantar determinados elementos do mobiliário, 

árvores, por exemplo. Deve-se, entretanto, não se esquecer de que a calçada faz parte da via 

pública que, como o próprio nome diz, é de uso público, com responsabilidade privada.  Os 

imóveis têm todo direito de expor sua fachada à calçada, podendo ter portas abertas diretas 

sobre a mesma, assim como vitrines expositoras, janelas ou outras formas de abertura. O que 

não pode, entretanto, é utilizar-se desta prerrogativa e limitar ou provocar insegurança no uso 

da calçada por parte de qualquer transeunte. 
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Estacionamentos 

Mesmo que haja total condição de acesso às áreas urbanas por quem utiliza qualquer 

uma das modalidades do transporte público, há a necessidade de se entender que muitas 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida conduzem ou são conduzidas em 

veículos particulares. 

Deve ser garantida a possibilidade de estacionamento dos veículos que conduzem ou 

são conduzidos por pessoas com deficiência ou idosos junto às vias públicas onde, 

normalmente, já se pode estacionar, conforme determinação do órgão gestor do trânsito 

municipal. Desta forma se está garantindo a possibilidade de acesso a hospitais, escolas, 

equipamentos de lazer e cultura, polos geradores de demanda e atração comercial ou de 

prestação de serviços etc. 

A existência de vagas reservadas para veículos que conduzem ou são conduzidos por 

pessoas com deficiência deve respeitar o estabelecido no Código Brasileiro de Trânsito (Lei 

Federal nº 9.503/97) e também: 

 ter sinalização horizontal e vertical indicando a existência de vagas exclusivas, 

sempre com a utilização do Símbolo Internacional de Acesso; 

 vagas nas vias públicas devem estar, preferencialmente, nas extremidades da 

quadra (ou começo ou fim) para se diminuir a manobra do carro ou, então, o 

mais próximas possível a equipamentos geradores de atração, buscando-se 

reduzir o tempo de deslocamento; 

 a exigência de selos ou outro mecanismo de indicação do indivíduo condutor 

ou conduzido que detém o direito de estacionamento será regida pelo órgão 

de trânsito municipal; recomenda-se o controle e, nos casos de vagas 

rotativas, com taxas municipais, deve-se lembrar a limitação na movimentação 

destas pessoas para propor situações justas ao tempo gasto no deslocamento; 

 deve existir uma área de embarque/desembarque de no mínimo 1,20m além 

da dimensão da vaga, de pelo menos um dos lados, quando o estacionamento 

for a 45° ou 90° em relação ao meio-fio e, no final da vaga, quando esta for 

paralela à guia; 

 as vagas devem estar vinculadas às rotas acessíveis e evitar a circulação entre 

veículos; 
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 em bolsões de estacionamento deve-se respeitar a seguinte proporção para o 

número de vagas exclusivas para veículos que conduzem ou são conduzidos 

por pessoas com deficiência. 

Em Rondon do Pará não identificamos a existência de vagas de estacionamento 

destinadas às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Equipamentos públicos 

Com base no relatório fotográfico, pode-se dizer que diversos pontos analisados 

apresentam grande carência de infraestrutura com relação à norma ABNT NBR 9050. Ausência 

de corrimão nas escadas, locais sem acesso com rampa ou elevador adaptado, inexistência de 

pisos táteis.  

Observa-se que o cumprimento das normas referente a garantir a acessibilidade 

universal aos espaços de uso público, conforme prevê a norma ABNT NBR 9050/2004, ainda 

não estão sendo cumpridas em sua plenitude. Poucas edificações destinadas ao uso público de 

Rondon do Pará estão providas de rampas, porém muitas estão em desacordo com a NBR 9050 

(fotos abaixo). Nota-se que essa questão ainda encontra resistências em diversos níveis seja 

por uma questão cultural ou mesmo, de natureza econômica para que haja uma correta e boa 

acessibilidade aos espaços de uso público, sob a alegação que elas são impraticáveis nas 

edificações já existentes em face das dificuldades em se adaptar a edificação às exigências da 

ABNT.  
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Foto 52. Escadas sem corrimão e fora dos padrões 

 

 

Foto 53. Terminal rodoviário, ausência de equipamentos de acessibilidade 
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Foto 54. Prefeitura Municipal, rampa de acesso fora das normas e sem sinalização 

 

 

Foto 55. Rampa de acessibilidade fora dos padrões 
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Foto 56. Rampa e calçada fora das normas da ABNT 

Cabe ao poder público e também à sociedade civil, agir para que o meio urbano seja 

mais inclusivo e possa romper todos esses entraves físicos e sociais, em uma ação igualitária, 

oferecendo oportunidade e mobilidade universal a todos os cidadãos. Nota-se que ainda existe 

um descaso em fiscalizar a aplicação das leis e das normas específicas, em particular, a ABNT 

NBR 9050 no ambiente urbano.  

Deve-se exercer cuidados com o meio urbano de nossas cidades, procurando mantê-lo 

adequado e adaptado para o uso universal da população, independente de suas condições 

físicas é uma questão de cidadania plena e de inclusão social. Qualquer pessoa, seja ela 

portadora ou não de deficiência temporária ou permanente, para que tenham autonomia e 

independência para deslocarem-se sem restrições nos espaços de uso público, devem 

encontrar os espaços perfeitamente adequados, para que todos possam tenham assegurados 

caminhabilidade e mobilidade. A temática da acessibilidade universal não é uma mera questão 

de se prover o meio urbano de rampas, calçadas e mobiliário urbano adequado à boa norma 

técnica ou à legislação. Trata-se de uma questão maior, de tornar a cidade mais democrática e 

mais inclusiva.  
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12. Mobilidade Rural 

A população rural tem crescido, mas distribuídos pelo território municipal existem 

diversos aglomerados com características urbanas. Em Rondon do Pará, são treze os 

assentamentos agrários conforme tabela 24. Há também aglomerados rurais, denominados 

de: Vila Palestina (km 70), Vila da Paz (km 56, ambos na BR-222), Vila Santa Lúcia (Jacu), Vila 

Santa Helena, Agrovila do Pitinga e Vila Progresso conforme Mapa 12. De acordo com dados 

do último Censo Demográfico (2010), nesses aglomerados existem 599 domicílios (4,8%do 

total), com uma média de 4,28 pessoas por domicílio, totalizando 2,5 mil moradores 

permanentes. 

Tabela 28. Projetos de assentamento em Rondon do Pará 

 Projeto de Assentamento Área (ha) Famílias 

01 Casulo Santa Helena 

 

286 100 

02 José Dutra da Costa 

 

2.934 71 

03 Nossa Senhora Aparecida 

 

3.408 50 

04 Nova Vitória 

 

5.974 116 

05 Unidos Para Vencer 

 

2.241 49 

06 Rainha da Paz 

 

2.550 52 

07 Gavião 

 

8.587 155 

08 Mantenha 

 

2.128 53 

09 Água Branca 

 

3.218 75 

10 Irmã Doroty 

 

3.095 60 

11 Bom Jesus 

 

4.813 96 

12 Monte Azul 

 

1.040 20 

13 Campo Dourado 

 

3.725 77 

Total  46.580 974 

Fonte: ITERPA (2010) 
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O município de Rondon do Pará é caracterizado por sua grande extensão territorial, assim há 

comunidades rurais muito distantes da sede, como podemos ver no Mapa 12, isso dificulta o acesso da 

população rural aos bens e serviços, além das condições da infraestrutura viária, que é muito utilizado 

por veículos de grande porte destinado ao transporte de cargas principalmente madeira.  

 

 

Foto 57. Transporte de madeira. 

 

A prefeitura encontra grandes dificuldades em realizar a manutenção das estradas rurais, pela 

grande extensão da malha viária, tal manutenção ocorre semestralmente, porém é insuficiente para 

manter a boa qualidade.   
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Foto 58. Estrada em más condições de conservação 

 

 

 

Foto 59. Veículo atolado, estrada rural. 
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A zona rural de Rondon também é caracterizada pela grande quantidade de pontes que 

também se caracteriza em uma barreira que a prefeitura encontra para manter em bom estado de 

conservação, visto que a região é caracterizada por chuvas constantes, durante longos períodos do 

ano.  

 

 

Foto 60. Ponte estrada rural do "JACU" 

Não existem linhas regulares de transporte coletivos para a maioria das comunidades rurais, 

exceto as que margeiam à BR-222 que são atendidas pelas linhas de transporte rodoviário 

intermunicipal e a Vila Santa Lúcia que conta com linha de ônibus que circulam três dias na semana. 

Assim, muitos moradores da zona rural não dispõem de transporte adequado para terem acesso aos 

serviços disponíveis na zona urbana, havendo necessidade de alternativas para subsidiar a 

acessibilidade e mobilidade desse contingente populacional como uma forma de melhorar a qualidade 

de vida na zona rural. 
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13. Estudos e projetos existentes 

Durante o trabalho de diagnóstico, identificamos alguns projetos que afetam a infraestrutura 

da mobilidade de Rondon do Pará. Dentre eles estão a urbanização da Orla do Rio Ararandeua e a 

requalificação do trecho urbano da BR-222, ambos previsto no Plano Diretor de 2006; a instalação da 

Universidade Federal; o Projeto Alumina Rondon; e a Ferrovia Norte Sul. 

 A requalificação do trecho urbano da BR-222 deverá prever a diversificação do comércio e 

serviços na Zona do Eixo Estruturante; estimular e facilitar o remanejamento das atividades 

industriais e comerciais de impacto ambiental localizadas na Zona do Eixo Estruturante; e a 

organização do espaço viário (revitalizar as calçadas, implantar ciclovias, diminuir o numero de 

interseções BR-222/vias urbanas, delimitar as marginais, revitalizar a sinalização de trânsito). 

 

Foto 61. Exemplo de requalificação de trecho urbano de rodovia 

 

 A urbanização da Orla do Rio Ararandeua visa disciplinar o uso e ocupação do solo urbano de 

trecho da orla integrando o rio à cidade; criar estruturas de apoio como áreas de recreação, 

prática de esporte, ciclovias, etc. 
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Foto 62. Margens do Rio Ararandeua 

 

 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, criada em maio de 2013 a 

universidade terá um campus em Rondon do Pará que oferecerá 5 cursos, podendo ofertar 

vagas para até 1.500 alunos, além de cargos para professores e funcionários administrativos. 

Isso deverá atrair estudantes e trabalhadores de diversas regiões do Estado e de regiões 

próximas, contribuindo para o crescimento populacional do município. Também deverá 

demandar de estudo do sistema viário no entorno do Campus que está previsto para ser 

instalado em uma via com características de trânsito local, não planejada para receber grande 

fluxo de veículos. 
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Foto 63. Via de acesso às futuras instalações da UNIFESSPA 

 Alumina Rondon. A Votorantim Metais pretende implantar em Rondon do Pará, o Projeto 

Alumina Rondon, um projeto integrado, composto pelo complexo formado por Mina, 

Beneficiamento (concentração de bauxita) e Refinaria de Alumina, a matéria prima básica para 

produção de Alumínio. O Projeto Alumina Rondon está previsto para ser instalado a cerca de 

70 km da cidade de Rondon do Pará. O início das operações deverá ocorrer no ano de 2017. 

Está prevista uma produção anual de 3 milhões de toneladas de alumina. A vida útil prevista 

do empreendimento é de 40 anos, mas poderá ser ampliada no caso de ainda haver recursos 

minerais economicamente aproveitáveis. Tal empreendimento deverá atrair trabalhadores 

para a cidade assim alterando o crescimento populacional, vejamos na tabela 29 a projeção do 

crescimento populacional com a implantação do empreendimento:  

Tabela 29. Crescimento populacional com o empreendimento Alumina Rondon 

População 2000 2010 2016 2017 2023 

Urbana 30.061 34.696 
   

Rural 9.809 12.268 
   

Total 39.870 46.964 64.701 70.569 77.849 

Fonte: EIA/RIMA Alumina Rondon  
Elaboração: Interação Urbana 
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Com isso, faz necessário o planejamento da infraestrutura do município visando tal 

crescimento populacional, e no que se refere à infraestrutura da mobilidade podemos afirmar 

que irá ocorrer um aumento considerável da frota veicular, além da demanda pela 

implantação de sistema de transporte coletivo. 

Para fins de mobilidade, o Projeto Alumina Rondon prevê que com a implantação do 

trecho Açailândia-Barcarena da Ferrovia Norte-Sul (FNS) nos próximos anos tornará 

desnecessário o uso do ramal do km 56. Assim, para a fase de construção, a proposta é utilizar 

apenas a Estrada Sul ou ramal Santa Lúcia (já existente) para o transporte de materiais, 

equipamentos e pessoas. As melhorias que forem necessárias serão realizadas por meio de 

parceria com o poder municipal e os usuários da mesma. Na fase de operação será utilizada a 

Estrada Sul apenas até que a FNS esteja plenamente operacional. 

 

Figura 2. Visão macro plano diretor Alumina Rondon. 

 

 Ferrovia Norte Sul A Ferrovia Norte-Sul. É uma ferrovia brasileira, concedida à Vale S.A. através 

de licitação realizada pela VALEC em 2008. Quando concluída, possuirá a extensão de 

4.155,6 km e cortará os estados de Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São 

Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ferrovia foi 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
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concebida sob o propósito de ampliar e integrar o sistema ferroviário brasileiro. 

Ligará Senador Canedo (GO), a Belém, conectando-se, a sul, em Anápolis (GO), com a Ferrovia 

Centro-Atlântica, e, a norte, em Açailândia (MA), com a Estrada de Ferro Carajás. Ao longo de 

seu trajeto, a ferrovia segue paralela à Rodovia Belém-Brasília (BR-153; BR-226 e BR-010) e ao 

leito do Rio Tocantins. As obras da ferrovia iniciaram-se em 1987, durante o governo do 

presidente José Sarney. Atualmente encontra-se pronto o trecho entre Açailândia(MA) 

e Palmas (TO). 

 

Figura 3. Trecho da Ferrovia Norte-sul, região de Rondon do Pará 

Com a implantação do trecho Açailândia-Barcarena também será instalado no município de 

Rondon do Pará um porto seco, conforme mostra a figura 2, que fará o transbordo 

rodoferroviário. 
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14. Equipe técnica Interação Urbana 

 

 

Coordenador geral  

Marco Aurélio de Lima e Myrrha 

 

Coordenador Políticas Públicas 

Mauro Lúcio da Cunha Zanin 

 

Coordenador Planejamento Físico e 

Territorial  

Mauro Ferreira  

 

Coordenador Plano Diretor 

Normando Machado de Morais Neto  

 

Coordenador Saneamento Básico 

Wilson Luis Italiano 

 

Coordenadora Mobilidade 

Walquíria Caetano de Pádua  

 

Coordenadora Educação Pública 

Ana Elisabete de Carvalho Pádua 

 

Coordenador Saúde Pública 

Marcos Rogério de Paula Oliveira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador Gestão Tributária 

José Donizete Osmar Novaes  

 

Planejamento Urbano 

Tatiana Borim De Simone  

 

Apoio PMAT  

Luiz Fernando de Souza  

 

Comunicação 

Eliana Taniguti 

  

Diagnóstico Socioambiental, Geografia e 

Cartografia 

 Marcelo A. da Costa, comunicólogo e 

especialista em tecnologias 

ambientais 

 Rogério Peter de Camargo, geógrafo 

e especialista em estudos do meio 

físico e geoprocessamento aplicado. 

 Alexandre Degan, geógrafo, 

especialista em geoprocessamento e 

cartografia 

 Pablo Alegria Rodriguez, técnico em 

meio ambiente; 

 Rafael Gregorini, gestor ambiental 

 Luana Barros, bióloga 

 Magno Castro, estagiário em 

geoprocessamento e cartografia 
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Anexo 1. Edital convocatório no Diário Oficial do Pará  

  

 

 

 

ANEXO 1  

EDITAL CONVOCATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO PARÁ 
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Anexo 2. Atas da Audiência Pública e Reuniões Temáticas. 

   

 

 

 

ANEXO 2  

ATAS, RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS E APRESENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA E REUNIÕES TEMÁTICAS. 

 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Reunião do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano 
Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon 

do Pará/PA 
Data: 12 de agosto de 2013 
Local: Centro Profissionalizante de Rondon do Pará – Rua César Brasil S/N – Centro – Rondon 
do Pará 
Horário: 11h às 13h 
Pauta:  

− Apresentação das atividades a serem desenvolvidas na semana 
− Apresentação e discussão da minuta dos slides a serem apresentados na Audiência 

Pública 
  



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 1: Lista de Presenças 
  





 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 2: Registros fotográficos 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Audiência Pública do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano Local de 

Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon do 
Pará/PA 

Data: 13 de agosto de 2013 
Local: Ginásio Polivalente – Centro – Rondon do Pará 
Programação:  

− 19h30min: Abertura 
− 20h00min: Apresentação PDP, PLHIS, PLANMOB 
− 20h30min: Apresentação PMSB 
− 21h30min: Dinâmica, considerações finais e encerramento   



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 
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Anexo 3: Comunicação 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 4: Divulgação da Audiência Pública na Câmara dos Vereadores (11/ago/2013) 

 

Anexo 2: Registros fotográficos 

 

 

  

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 5: Delegados confirmados para realização das próximas Audiências Públicas e 
Conferência da Cidade 

 

 



 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Evento: Audiência Pública do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano Local de Habitação de Interesse 
Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon do Pará/PA 
Data: 13 de agosto de 2013, 19h 
Local: Ginásio Polivalente – Centro – Rondon do Pará 
 
Relação dos Delegados do PDP – Rondon do Pará 2013 
 

Nome Contato 

Ricardo Tavares D'Almeida rictavares@hotmail.com  Tel: 94 9226-6680|8114-4391 

José Gidauto dos Santos Lima Junior gidauto@hotmail.com  Tel: 94 9192-8035|8151-7399 

Robson Alves Santana Tel: 94 9159-1158 

Eric Vasconcelos Tel: 94 3326-1708 

Edvaldo Trindade da Silva Tel: 94 9179-3698 

Edval da Silva Tel: 94 9160-8859 

Miguel Santos Nascimento Tel: 94 9195-1059 

Dionísio Francisco de Almeida diomeidalnisio@hotmail.com Tel: 94 9281-3044 – Rua Raul Silva, 329-1 Sítio 

Aconchego – Bairro Gusmão  

Matthaeus Martins Santos Matthaeus.m22@gmail.com Tel: 94 9199-5144 

 

mailto:rictavares@hotmail.com
mailto:gidauto@hotmail.com
mailto:diomeidalnisio@hotmail.com
mailto:Matthaeus.m22@gmail.com


 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 6: Roteiro da apresentação 

 

 

 



Rondon do Pará, 13 de agosto de 2013 

Audiência Pública 
Planejamento Físico e Territorial 



 Com a perspectiva do empreendimento da Votorantim 
Metais, a economia local deverá ser bastante incrementada 

 

 

 

 

 

 Por outro lado, as demandas em infraestrutura urbana e 
rural ampliarão consideravelmente 

Reunião VM com Governo do Pará 

Visita equipe VM à Rondon do Pará 

Contextualização 



 Dentro dessa perspectiva, o Instituto Votorantim estabeleceu 
cooperação com o BNDES para apoiar a Prefeitura de Rondon 
do Pará na elaboração de Planejamento Físico e Territorial do 
Município 

Contextualização 

Realização Apoio 

Depoimento Dr. Carlos Alberto  www.planejandorondon.com.br 
 

http://www.planejandorondon.com.br/


19h: Abertura 

19h30min: Apresentação PDP, PLHIS, PLANMOB 

20h00min: Apresentação PMSB 

20h30min: Dinâmica 

21h30min: Considerações finais e encerramento 

Programação 



Etapas dos Planos Municipais 

5 

Etapas Básicas para Desenvolvimento 
de Planos Municipais 

Etapa I:  
Proposta Metodológica 

Etapa II:  
Diagnóstico      

Etapa III:  
Estratégias de Ação 

Etapa IV:  
Projeto de Lei do Plano 

Diretor 

Habitação 

Mobilidade 

Saneamento 

Planos que vamos 
desenvolver! 



Plano Diretor Participativo: Revisão 
Rondon do Pará 



Plano Diretor Participativo: Contexto Histórico 

7 

Os índios foram os primeiros habitantes da região. Com a abertura da rodovia BR-222 
(antiga PA-70), em 1968, o extinto Departamento de Estradas e Rodagem-DER, 
responsável pelas obras da rodovia, conseguiu manter contato com as tribos locais que 
acabaram aceitando mudar para outra região próxima a Marabá.  
A cidade de Rondon do Pará surgiu de um acampamento do DER e com a chegada de 
fazendeiros, industriais e comerciantes do Nordeste e Centro-sul do país, o vilarejo 
tomou novas dimensões econômicas e políticas tornando-se município. 

Imagem Bing 

BR-222 



Evolução Urbana 

8 

Rua dos Pioneiros
e Centro 1968/78 E agora, 

Rondon 
do Pará? 



Plano Diretor Participativo 

9 

 Instrumento básico da política de desenvolvimento físico e 
territorial do Município 

 Orienta a atuação do poder público e da iniciativa privada na 
construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços 
públicos essenciais, visando assegurar melhores condições 
de vida para a população  



Rondon do Pará: PDP 2006 
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Perímetro 
Urbano 

Divisa com 
Maranhão 

Centro 

Gusmão 

Miranda 
Jaderlândia 

Recanto Azul 
Novo Horizonte 

Reserva 
do 
Bosque 



Infraestrutura do Município 

11 

• Diversificação do comércio e serviços 
na Zona do Eixo Estruturante. 

• Estimular e facilitar o remanejamento 
das atividades industriais e comerciais 
de impacto ambiental localizadas na 
Zona do Eixo Estruturante 

Organização do espaço   

Requalificação do trecho urbano da BR-222 
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Infraestrutura do Município 

Urbanização da orla do Rio Ararandeua 

Estruturas de apoio 

Integração dos rios à cidade 

Disciplinar o uso e ocupação do solo urbano de trecho da 
orla do Rio Ararandeua 



Infraestrutura do Município 

13 

Acesso e equipamentos urbanos de qualidade nos bairros 

Ciclovias e pistas de 
caminhada 

Valorização do 
patrimônio 

Adequação dos usos 

Permitir melhor 
integração entre os 

bairros 



O Município de Rondon 
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B
R 222

M
UNTUM

Campo de Futebol

PISTA DE VAQUEJADA

Laticinio

Igreja

Igreja

Igreja

15 

 

Requalificação das vilas rurais 
 

Infraestrutura do Município 

Biodigestores 

Drenagem ecológica 

Academias ao ar livre 
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Rondon do Pará: 
Perspectivas 
 
 Universidade Federal 
 Alumina Rondon 
 Ferrovia 
 Distrito Industrial 

O que priorizar até a próxima revisão do PDP? 



Características 

Divisa com o 
Maranhão 

BR 222 

Orla do Rio 
Rio Ararandeua 

Rio dos Pebas 

Terrenos das 
serrarias 

Reserva 
do Bosque 

Novo 
Horizonte 

Hierarquia 
Viária RONDON DO PARÁ 



Plano Municipal de Habitação de Interesse Social: 
Revisão 

Rondon do Pará 



Plano de Habitação de Interesse Social 
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Análise ambiental, mobilidade, uso do solo, infraestrutura e unidades de moradia 



Plano de Habitação de Interesse Social 
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Plano de Habitação de Interesse Social 

21 



Diagnóstico 
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Item Indicador 
População em 2010 46.964 habitantes (34.696 na zona 

urbana e 12.268 na zona rural) 

Média de moradores por habitação 3,7 urbana e 4,3 rural 

Mais de 3 moradores por dormitório 
(pior situação) 

1080 domicílios 

Faixas de renda Até 2 s.m.:70% 
Sem renda: 20% 

Domicílios construídos em madeira 46%  

Domicílios sem banheiro 1.154 

Fonte: IBGE 
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Orientadores 
para a definição 
dos objetivos 

Política Municipal de Habitação: Eixos Estratégicos 



Plano de Habitação de Interesse Social 
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Estimativa da necessidade de terra urbanizada 

Metodologia: 

Definição do Percentual de atendimento por tipologia habitacional 

 

 

Definição da fração média ideal de terreno 

 

 

Indicação de áreas livres no território  

Sugestão de diretrizes para destinação de HIS nas áreas livres 

Tipologia Horizontal Vertical Lote Urbanizado 

Percentual 60 % 10 % 30% 

Tipologia Horizontal Vertical Lote Urbanizado 

m2 125 60 125 

Fonte: Equipe Técnica 



ZEIS e Vazios Urbanos 

25 



Projeto Alumina: Incremento da população 
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População     2000 2010 2016 2017 2023 

Urbana 30.061 34.696       

Rural 9.809 12.268       

Total 39.870 46.964 64.701 70.569 77.849 

Fonte: EIA – RIMA Alumina Rondon 

1,5% 
Taxas de Crescimento 
Médio Anual Geométrico 

5,48% 2,45% 



Plano Municipal de Mobilidade 

Rondon do Pará 
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A Mobilidade Urbana é 
o atributo das cidades 
que se refere à 
facilidade de 
deslocamentos de 
pessoas e bens no 
espaço urbano, tanto 
por meios motorizados 
ou não motorizados. 

Mobilidade Urbana 



O que é Plano de Mobilidade? 

29 

É o instrumento da política urbana voltado a 

proporcionar o acesso amplo e democrático da 

infraestrutura de mobilidade, dos meios de transporte 

e seus serviços 



Objetivos do Plano de Mobilidade 
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Repensar o planejamento do 
Sistema Viário com suporte da 

política da mobilidade  

Repensar a circulação de veículos 

Reconhecer a importância do 
deslocamento dos pedestres 

Propiciar a mobilidade às  
pessoas com deficiência e com 

restrição de mobilidade 

Prioridade para a segurança e qualidade de vida 
dos moradores 

Prioridade aos meios não motorizados e de 
transporte coletivo em lugar da predominância 
automóvel e motocicletas 

Valorização do caminhar como um modo de 
transporte para a realização de viagens curtas e 
incorporação definitiva da calçada como parte 
da via pública, com tratamento específico 

Acesso das pessoas com restrição de 
locomoção à cidade e aos serviços urbanos 



Frota em Dez. de 2012 

9.627 veículos 
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Frota em Rondon do Pará 

Predomínio de motos 

6.366 motos 
em dez/12 

> 66% da frota    
de Rondon 

Alto crescimento de veículos 

2.961 

9.627 

Dez 2002 Dez 2012

Qtde de veículos 

Fonte: DENATRAN 

 



Indicadores Municipais – Saúde Pública 

32 

Total de atendimentos realizados  pelo SAMU de 15/jul/2011 a 15/ jul/2012: 1.303 
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DOR LOMBAR
TRANSTORNO MENTAL

ETILISMO
ARMA DE FOGO
ARMA BRANCA

INTOXICAÇÃO POR MEDICAMENTO
ABORTO

AGRESSÃO FÍSICA
ATROPELAMENTO POR VEÍCULOS

FRATURA DE FÊMUR
FRATURA DE TÍBIA

FRATURA DE ÚMERO
FRATURA DE ULNA

FRATURA DE RÁDIO
FRATURA DE CRÂNIO

FRATURA DE COSTELA
FRATURA DE COLUNA CERVICAL

QUEDA DE IDOSO
ACIDENTE DE MOTOCICLETA ADOLESCENTE

ACIDENTE DE MOTOCICLETA ADULTO
ACIDENTE DE AUTOMÓVEL

ACIDENTE DE TRABALHO
GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO

AVC
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

175 
ACIDENTES 

DE TRÂNSITO 

Fonte: SAMU 



Acidentes de trânsito 

33 

Vítimas devido a acidentes de 
trânsito (%) 

Fonte: SAMU, jul/2011 a jul/2012 

82% Moto 

4% Atropelamento 

14% Automóvel 



 
 
 
 

34 

 Excesso de passageiros  
 Transporte de menores de 7 anos  
 Falta do uso de capacete 

Infrações mais evidentes 
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Av. Mal. Rondon 
 Eixo estruturante, BR-222 
 Numero excessivo de intersecções em nível 
 Marginais de característica comercial 
 Mercadorias expostas nas calçadas 
 Deposito de entulhos nas calçadas e 

veículos abandonados ao longo da via 

R. Duque de Caxias 
 Rua de comércio 
 problemas de estacionamento, carga e 

descarga de mercadorias 
 comerciantes utilizam as calçadas para 

exposição de mercadorias 

R. Camilo Viana e R. 1º de Maio 
 Rua de comércio e Bancos 
 Grande fluxo de veículos e pedestres 

Problemas detectados nas Principais Vias 

Colocar 
mais uma 
foto 
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Pavimentadas: 67 km 
Não pavimentadas: 60 km 
Total: 127 km 
 

Exemplo de pavimento asfáltico 

Sistema Viário: Pavimentação 

Na área central as vias são pavimentadas em 
sua maioria por bloquetes 



37 

Maior parte do sistema viário dos 
bairros periféricos  sem 
pavimentação 

Falta de drenagem pluvial, causando 
erosão 

Sistema Viário: Pavimentação 
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Destaca-se que nas principais vias as 
calçadas apresentam larguras ideais, 
porém não asseguram a mobilidade 
completa dos usuários que muitas vezes 
devem se deslocar para o leito 
carroçável das vias por encontrarem 
obstáculos e barreiras ao longo das 
calçadas, prejudicando a segurança e 
fluidez do caminhar 
 

Sistema Viário: CALÇADAS 
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SINALIZAÇÃO VERTICAL: 
 

 853 placas instaladas  pelo 
DETRAN PA em 2008 

 A prefeitura ainda não possui 
equipe própria para realizar a 
sinalização e manutenção 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: 
 

 6.630 m² de pintura em 2008 
 Falta manutenção 

Sinalização 
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Ônibus particulares que fazem linhas periódicas em determinadas comunidades 
rurais sem regulamentação pelo Poder Público 

Transporte Público Municipal 

Não existe sistema de transporte  coletivo municipal 

Caminhões “Pau de Arara”,  fazendo  
locomoção da população rural à 
sede do município. Transporte 
irregular, não proporciona segurança 

 

Grande número de Moto táxi, 
utilizado por grande parte da 
população 
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Serviço de táxi ainda é pouco utilizado 

 1 ponto de taxi 

 13 taxistas cadastrados 

 6 taxistas trabalhando 

• 141 moto taxistas distribuídos em 3 
centrais 

• 120 exercem o trabalho diurno e 21 
noturno 

Transporte individual: Táxi e Moto-táxi 



Transporte Intermunicipal / Interestadual 

O município possui linhas de ônibus 
intermunicipais e interestaduais 

O transporte intermunicipal é também 
realizado por vans e micro-ônibus que 
contam com um ponto de embarque e 
desembarque localizado na Av. 
Marechal Rondon popularmente 
conhecido como Rodoviária Velha 

42 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Rondon do Pará 



Hospitais de Rondon: principais causas de internação 
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TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)

TRATAMENTO DE CRISE HIPERTENSIVA

TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFAGO ESTOMAGO…

TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DAS VIAS…

TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS

TRATAMENTO DA PIELONEFRITE

TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL

PARTO CESARIANO

TRATAMENTO  DE TRAUMATISMOS DE LOCALIZACAO…

HERNIOPLASTIA UMBILICAL

TRATAMENTO DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS E INTESTINAIS 

Fonte. DATASUS 2011 44 
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Drenagem Urbana e 
manejo de Água Pluviais 

Limpeza Pública e manejo 
de Resíduos Sólidos 

Esgotamento Sanitário 

É obrigatório por Lei Federal (11.445/2007) a todos os Municípios 
Brasileiros! Segundo a Lei o PLANEJAMENTO É INDELEGÁVEL, deve ser 
realizado para um período de 20 anos e o Saneamento Básico é igual a: 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Abastecimento de Água 

Quais o principais problemas em relação aos serviços 
de abastecimento de água, de coleta de esgoto, de 
coleta de lixo e de água de chuva em Rondon do Pará, 
tanto na zona urbana como na rural? 



Água 
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4. ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA 

2. RESERVATÓRIO 

1. POÇO 

Entendendo o Sistema de Abastecimento de Água 

3. DESINFECÇÃO 

23 Poços 

Produção e Consumo: 
8,5 milhões de litros/dia 



Entendendo o Sistema de Abastecimento de Água: Gestão 

Racionamento 

Falta (Novo Horizonte) 

Sistema Próprio (R. Bosque) 

‘ 

Cobrança por torneiras e 
não pelo consumo  

Dificuldades para controlar 
a qualidade da água 

Não há controle de Perdas: 
Estimada em 40% 

SAAE dispõe de 40 
servidores 

Maior Gasto: 
Energia Elétrica 

Projetos junto à FUNASA 

O SAAE 
reúne 

condições 
para se 

fortalecer 
como 

Autarquia 



Esgoto 
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Sistema de Esgotamento Sanitário 

1,97% 

5,56% 

69,69% 

0,44% 

22,34% 

Rondon do Pará 

Rede Geral Esgoto ou Pluvial
Fossa Septica
Fossa Rudimentar
Vala
Rio, Lago ou Mar
Outro Escoadouro

CONTAMINAÇÃO  



Controle da Qualidade da Água 



Resíduos 



35 
toneladas 

por dia 

Pelo Menos  3 Vezes/Semana 

Coleta de Entulho 

Coleta de Galhos 

Capina Manual Varrição 

Coleta de Lixo Domiciliar 

Limpeza de Guias e Sarjetas Capina Mecânica 



Resíduos Sólidos: Destinação 

54 

59% 

4% 

21% 
1% 

13% 
2% 

Vazadouro 

Coletado por serviço de limpeza
Coletado por caçamba de serviço de limpeza
Queimado (na propriedade)
Enterrado (na propriedade)
Jogado em terreno baldio ou logradouro
Jogado em rio, lago ou mar
Outro destino



Manejo Diferenciado, Integrado e Regulado em Instalações 
Normatizadas 

RCD 
Secos  

Úmidos  RLR  
1 

1 

2 

2 

3 

3 

Recicláveis 

Orgânicos 

Construção 

4 4 Volumosos 

Centrais nos Bairros 
Parceiro Privado 

Central Geral 



Programa de Coleta Seletiva: Parte Seca (32% dos RSD) 



Resíduos da Logística Reversa 
Obrigatório, cf. art. 33, Lei 12.307 

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana 
e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de: 
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim 
como outros produtos cuja embalagem, após o uso, 
constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sisnama, do SNVS e do Suasa e normas técnicas 
II - pilhas e baterias; 
III - pneus; 
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; 
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes 
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LEI Nº 12.305, DE 2 DE 
AGOSTO DE 2010. 
Art. 36. No âmbito da 
responsabilidade  
compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos, 
cabe ao titular dos 
serviços públicos de 
limpeza urbana e de 
manejo de resíduos 
sólidos, observado, se 
houver, o plano municipal 
de gestão integrada de 
resíduos sólidos 
V - implantar sistema de 
compostagem para 
resíduos sólidos 
orgânicos e articular com 
os agentes 
econômicos e sociais 
formas de utilização do 
composto produzido; 

Programa de Compostagem: Parte 
Úmida (51% dos RSD) 



Construção, Demolição, Volumosos: 61% em peso dos RSU  



Drenagem 



Drenagem: Conceito de Bacia Hidrográfica 
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8x=16,00m 

Declividade 

Solo 
(Escoamento) 

Intensidade 
de Chuva 
mm/hora 

Vazão 
m3/s 

Talvegue, 
Fundo de Vale, 

Caminho 
Natural 

Área da Bacia 
km2 
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Problemas Decorrentes da Ocupação Desordenada da Bacia 

Sub Bacias 
3 

2 1 



Inundações e Enchentes: Ocupação de Fundos de Vale 
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Inundações e Enchentes: Ocupação de Fundos de Vale 
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2,00 m 

8x
=1

6,
00

m
 

Ausência de Galerias e Altas 
Declividades = Deterioração do 
Pavimento 

Ausência de Dispositivos de 
Dissipação 

Erosões 
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Avaliação 
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Avaliação 
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Avaliação 



1. Divisão em quatro grupos, por tema (5 minutos) 

 Plano Diretor 

 Saneamento 

 Mobilidade 

 Habitação 

 Distribuição dos questionários 

 Discussão nas salas sobre Problemas e Propostas (30 minutos) 

 Cada grupo escolhe um relator e apresenta 3 principais 
resultados (5 minutos/relator) 

 Encerramento 

Dinâmica 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Reunião com estudantes da 7ª e 8ª Séries da Escola Dom Pedro I sobre Plano Diretor 

Participativo, Plano de Mobilidade, Plano Local de Habitação de Interesse Social e Plano 
Municipal de Saneamento Básico de Rondon do Pará/PA 

Data: 14 de agosto de 2013 
Local: Escola Dom Pedro I – Centro – Rondon do Pará 
Horário: 16h às 18h 
Pauta:  

− Apresentação e discussão sobre o Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, 
Plano Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico 
de Rondon do Pará/PA 
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Anexo 1: Lista de Presenças 
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Anexo 2: Registros fotográficos 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Reunião de apresentação e discussão do Plano Diretor Participativo, Plano de 

Mobilidade, Plano Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento 
Básico de Rondon do Pará/PA 

Data: 14 de agosto de 2013 
Local: Centro Profissionalizante de Rondon do Pará – Rua César Brasil S/N – Centro – Rondon 
do Pará 
Horário: 19h30min às 21h30min 
Programação:  

− 19h30min: Abertura 
− 20h00min: Apresentação PDP, PLHIS, PLANMOB, PMSB 
− 20h40min: Considerações finais 
− 21h30min: Aplicação de questionário e encerramento 
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PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Reunião do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano 
Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon 

do Pará/PA 
Data: 15 de agosto de 2013 
Local: Centro Profissionalizante de Rondon do Pará – Rua César Brasil S/N – Centro – Rondon 
do Pará 
Horário: 19h às 21h 
Pauta:  

− Capacitação do Núcleo Gestor para realização de reuniões comunitárias urbanas e 
rurais. 
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Ata da Reunião do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano 
Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon 

do Pará/PA 
Data: 16 de agosto de 2013 
Local: Igreja Nossa Senhora das Dores - Vila  Santa Lúcia – Zona Rural – Rondon do Pará 
Horário: 17h30min às 19h30min 
Programação:  

− 17h30min: Abertura 
− 18h00min: Apresentação PDP, PLHIS, PLANMOB, PMSB 
− 19h00min: Considerações finais 
− 19h30min: Aplicação de questionário e encerramento 
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Anexo 3: Roteiro da apresentação 
  



Reunião Comunitária Rural 
Planejamento Físico e Territorial 
Vila Santa Lúcia, Rondon do Pará, 16 de agosto de 2013 



 Com a perspectiva do empreendimento da Votorantim 
Metais, a economia local deverá ser bastante incrementada 

 

 

 

 

 

 Por outro lado, as demandas em infraestrutura urbana e 
rural ampliarão consideravelmente 

Reunião VM com Governo do Pará 

Visita equipe VM à Rondon do Pará 

Contextualização 



 Dentro dessa perspectiva, o Instituto Votorantim estabeleceu 
cooperação com o BNDES para apoiar a Prefeitura de Rondon 
do Pará na elaboração de Planejamento Físico e Territorial do 
Município 

Contextualização 

Realização Apoio 

Depoimento Dr. Carlos Alberto  www.planejandorondon.com.br 
 

http://www.planejandorondon.com.br/


17h30min: Abertura 

18h00min: Apresentação PDP, PLHIS, PLANMOB, PMSB 

19h00min: Considerações finais 

19h30min: Aplicação de questionário e encerramento 

Programação 



Etapas dos Planos Municipais 

5 

Etapas Básicas para Desenvolvimento 
de Planos Municipais 

Etapa I:  
Proposta Metodológica 

Etapa II:  
Diagnóstico      

Etapa III:  
Estratégias de Ação 

Etapa IV:  
Projeto de Lei do Plano 

Diretor 

Habitação 

Mobilidade 

Saneamento 

Planos que vamos 
desenvolver! 



Plano Diretor 
 
Planos: Diretor, Saneamento, Habitação e Mobilidade 

Rondon do Pará 



Plano Diretor Participativo (PDP): Contexto Histórico 
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Os índios foram os primeiros habitantes da região. Com a abertura da rodovia BR-222 
(antiga PA-70), em 1968, o extinto Departamento de Estradas e Rodagem-DER, 
responsável pelas obras da rodovia, conseguiu manter contato com as tribos locais que 
acabaram aceitando mudar para outra região próxima a Marabá. 
A cidade de Rondon do Pará surgiu de um acampamento do DER e com a chegada de 
fazendeiros, industriais e comerciantes do Nordeste e Centro-sul do país, o vilarejo 
tomou novas dimensões econômicas e políticas tornando-se município. 

Imagem Bing 

BR-222 



Revisão do Plano Diretor Participativo 
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 Instrumento básico da política de desenvolvimento 
territorial do Município  

 Orienta a atuação do poder público e da iniciativa privada na 
construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços 
públicos essenciais, visando assegurar melhores condições 
de vida para a população 



O Município de Rondon 
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População Rural 
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1 VILA PALESTINA 
2 VILA DA PAZ 
3 SANTA LÚCIA 
4 VILA PROGRESSO 
5 VILA MANTENHA 
6 VILA SANTA HELENA 
7 PA VILA GAVIÃO 
8 PA VILA JOSÉ DUTRA 
9 PA NOVA VITÓRIA 

10 PA ÁGUA BRANCA 

11 PA UNIDOS PARA VENCER 

12 PA CAMPO DOURADO 

13 PA VILA BONFIM 

14 PA N. Sra. APARECIDA 

15 PA CASTELO DOS SONHOS 

16 PA IRMÃ DOROTY 

17 PA CHAMEGO DO NORTE 

18 PA URUTUM 

19 PA BOM JESUS 

20 PA MONTE AZUL 

21 PA BACABAL GRANDE 

22 RAINHA DA PAZ 

23 DEUS É FIEL 
24 DEUS TE AMA 
25 RAIO DE LUZ 
26 NOVA JACUNDÁ 
27 ALDEIA GUARANI 

   VILAS "ESPONTÂNEAS" 
   PROJETO DE ASSENTAMENTO 
   ACAMPAMENTOS 

Fonte: IBGE 
Elaboração: Idesp/Sepof 
*População Estimada 

26.400 27.151 
30.061 

32.430 
34.696 

14.479 

8.070 
9.809 

12.586 12.268 

1991 1996 2000 2007* 2010

Urbana Rural

População conforme situação da Unidade Domiciliar 



Agrovilas, Projetos de Assentamentos e Acampamentos 
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LOCALIDADE HABITANT
ES 

POÇO 
ARTESIAN

O 
VILA OBSERVAÇÕES 

BR 222 

Vila Palestina KM 70 0 SIM     
Vila da Paz KM 56 0 SIM     

Vila Santa Helena 0 SIM   
Originou-se do projeto casulo do Incra. Ao 
redor da Vila há uma área de 
assentamento 

Estrada do Jacú 
Assentamento Bonfim 0 SIM SIM   
Vila Santa Lúcia 688 SIM SIM   
Água Branca 250   SIM   

Estrada do rio Ararandeua Assentamento Unidos Para 
Vencer 0 NÃO NÃO   

Área do Gavião 

Vila Gavião 645 SIM SIM 

Originou-se com uma invasão, mas foi a 
área foi cedida para a Vila. Nas áreas 
circunvizinhas há loteamento.  (População 
da Vila e Região) 

Assentamento NS Aparecida   NÃO NÃO   

Assentamento Rainha da Paz 144 NÃO NÃO Faz parte da contagem da Vila Gavião 

Pintinga 

Vila Mantenha 363 SIM SIM População da Vila e vizinhança 
Vila Progresso 261 SIM NÃO População da região 
Agrovila do Pitinga 94 SIM NÃO   
Diacuí 243 NÃO NÃO   
Assentamento Irmã Doroth 0 NÃO NÃO   

Garrafão KM 113 

Assentamento Nova Vitória 118 SIM SIM População da Vila e vizinhança 

Assentamento José Dutra 87 SIM SIM População da Vila e vizinhança 

Assentamento Campo Dourado 0 NÃO NÃO   

Acampamento Deus é Fiel 0 NÃO NÃO   
Acampamento Raio de Luz 77 NÃO NÃO   

Divisa com Goianésia e Jacundá 

Assentamento Chamego do 
Norte 

516 
NÃO NÃO   

Assentamento Bom Jesus NÃO NÃO   
Assentamento Urutum NÃO NÃO   
Acampamento Castelo dos 
Sonhos 0 NÃO NÃO   

Acampamento Voz do Senhor 0 NÃO NÃO   

TOTAL   3486       



Rondon do Pará – PDP 2006 
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Drenagem ecológica 
Biodigestores 

B
R 222

M
UNTUM

Campo de Futebol

PISTA DE VAQUEJADA

Laticinio

Igreja

Igreja

Igreja

Academias ao ar 
livre 
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Requalificação das Vilas Rurais 

Infraestrutura do Município 



Saneamento Básico 
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Água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem 

Cuidado com os Resíduos Fossas ecológicas 

Compostagem 



Mobilidade 
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ACESSIBILIDADE 

Transporte adequado 

Estruturas de apoio 



Habitação 

16 

Habitação social 

Habitações sociais de qualidade 
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Rondon do Pará: 
Perspectivas 
 
 Universidade Federal 
 Alumina Rondon 
 Ferrovia 
 Polo Industrial 

 
 

O que priorizar até a próxima revisão do PDP? 
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Anexo 4: Problemas e propostas 
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Anexo 3. Questionário 

 

  

 

 

 

ANEXO 3 

QUESTIONÁRIO 
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Rua Gonçalves Dias, 400 - Centro - Rondon do Pará - PA. 

Fones: (94) 3326 1394 e 3326 1584 
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Anexo XII: Relatório 3 “Estratégias de Ação” 
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Plano Local de Mobilidade Urbana – PlanMob: Plano de ação – Rondon do Pará (PA)                           

  

PRODUTO 3 
ESTRATÉGIAS DE 

AÇÃO DO PLANMOB 
 

PLANO LOCAL DE MOBILIDADE 

PLANMOB 

Rondon do Pará (PA) 
10/12/2013 
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Plano Local de Mobilidade Urbana – PlanMob: Plano de ação – Rondon do Pará (PA) 

 

PRODUTO 3 
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO DO PLANMOB 

Walquíria Pádua 
Interação Urbana

Av. Queiroz Filho, 1700 cj 110 Bloco E | 05319-000 | São Paulo/SP  Tel.: (11) 3791-7975 / 8417-9885  
www.interacaourbana.com.br

PLANO LOCAL DE MOBILIDADE 
PLANMOB
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1. Introdução 

Os Planos de Mobilidade (PlanMob), de que trata o art. 24 da Lei Federal nº 12.587, de 

3 de janeiro de 2012 é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

A apresentação do PlanMob é obrigatória para municípios acima de 20.000 (vinte mil) 

habitantes até o ano de 2.015, ou seja 3 (três) anos após a vigência da Lei, a não apresentação 

do Plano impedirá captação de recursos direcionados às obras de infraestrutura de transporte 

e mobilidade junto ao Governo Federal. A citada Lei também exige a integração do PlanMob 

ao Plano Diretor do Município. 

O PlanMob – Rondon do Pará visa implantar o processo de planejamento da 

mobilidade em seu contexto mais amplo, estabelecendo instrumentos e ações voltados a 

proporcionar o acesso amplo e democrático da infraestrutura de mobilidade, dos meios de 

transporte e seus serviços, possibilitando condições adequadas ao exercício da Mobilidade da 

população e da logística de distribuição de bens e serviços, portanto é um documento de 

caráter  administrativo,  que abrange  um  conjunto  articulado  de  diretrizes,  objetivos, 

metas,  ações  e  indicadores,  que caracterizam,  em  determinado  prazo,  os  instrumentos  

de  planejamento  e  gestão  do município para a área de Mobilidade. 

A Lei do Plano Diretor do Município de Rondon do Pará estabeleceu, no seu capítulo 

VI, Política de Acessibilidade, Mobilidade e Transporte local, com o compromisso de garantir o 

direito de ir e vir, o deslocamento e a circulação da população, bens e serviços em todo o 

território municipal, promovendo a integração entre as diversas localidades também indica 

que o poder público deve orientar o crescimento e adensamento dos núcleos urbanos e 

urbanizáveis com a finalidade de facilitar o deslocamento e a circulação da população, bens e 

serviços entre as diversas áreas do território municipal. 

Este relatório do Plano de Ação caracteriza a conclusão da Etapa 3 – “Estratégia de 

Ação”, do Plano Local de Mobilidade - PlanMob Rondon do Pará. Durante os meses de junho, 

julho, agosto e setembro de 2013 a equipe da Interação Urbana realizou uma série de 

atividades no município, no intuito de levantar informações necessárias à elaboração do 

diagnóstico, entre elas, reuniões com a comunidade, reuniões com instituições envolvidas na 

prestação de serviços de transporte, visitas de reconhecimento e pesquisa de opinião pública. 

O objetivo deste relatório é consolidar os elementos que foram apresentados nos 

Diagnóstico de maneira a descrever todas as atividades desenvolvidas para a elaboração desta 

etapa do estudo, até a geração dos resultados finais a respeito das alternativas analisadas.  
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A elaboração do Plano de Ação do PlanMob Rondon do Para segue as exigências do 

Termo de Referência, por isso ela contempla os seguintes itens: Diretrizes e objetivos; 

Programas e ações; Metas, recursos e fontes de financiamento; Indicadores; Programas e 

ações prioritários; Monitoramento, Avaliação e Revisão. 

 

2. Objetivo do PlanMob 

O PlanMob – Rondon do Pará tem como objetivo estabelecer políticas e diretrizes, a 

curto, médio e longo prazos, com horizonte de vinte anos, com revisões periódicas, relativos a 

mobilidade urbana, objetivando a promoção da cidadania e inclusão social, o aperfeiçoamento 

institucional, regulatório e da gestão, através de ações integradas de desenvolvimento urbano, 

de mobilidade e de proteção ao meio ambiente.  

 

3. Diretrizes gerais  

Os temas de presença obrigatória dos Planos de Mobilidade independente do porte, 

da localização ou das especificidades dos municípios. Pela sua generalidade, devem ser objeto 

nos Planos de Ação, mas não necessariamente integram os Plano de Investimentos, por isto 

suas recomendações são tratadas como diretrizes. 

Diretrizes e Instrumentos para a difusão dos conceitos de 

mobilidade 

 Considerar os deslocamentos à pé como um meio de transporte na formulação 

das políticas de mobilidade urbana; 

 Promover ações que priorizem o pedestre e o ciclista (elementos mais frágeis) nas 

relações de conflitos com os sistemas motorizados; 

 Promover ações que visem a inclusão dos diferentes grupos sociais e econômicos 

nos sistemas de transportes; 

 Garantir a acessibilidade universal aos meios de transporte; 

 Melhorar as condições das viagens a pé, por meio de tratamento dos passeios e 

vias de pedestres, eliminação de barreiras arquitetônicas, tratamento paisagístico 

adequado e tratamento das travessias do sistema viário; 
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 Melhoria das condições das viagens à pé, por meio do tratamento adequado dos 

passeios e vias de pedestres, com eliminação de barreiras físicas, tratamento 

paisagístico adequado e tratamento das travessias de pedestres, sempre adotando 

os preceitos da acessibilidade universal; 

 Estimular o aumento de viagens que utilizem modos de transporte sustentáveis, 

principalmente a bicicleta, através de reserva de parte do sistema viário à 

construção de ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e paraciclos; 

 Fomentar a colaboração entre autoridades regionais e locais, operadores e grupos 

de interesse; 

 Proporcionar informações aos usuários para apoiar a escolha da melhor opção de 

transportes, divulgando as características da ofertadas diversas modalidades de 

transporte. 

Diretrizes para avaliação dos impactos ambientais e 

urbanísticos dos sistemas de transporte 

 Distribuição mais equilibrada das atividades no território de forma a minimizar a 

necessidade de viagens motorizadas; 

  Estímulo ao uso de meios de transporte não motorizados e motorizados coletivos; 

 Estímulo ao adensamento nas regiões providas de infraestrutura de transporte e 

restrição à expansão horizontal da malha urbana; 

 Preservação dos fundos de vale e das áreas de várzea para preservação ambiental 

e regulação da drenagem urbana em lugar de construção de avenidas marginais 

aos córregos urbanos (parques lineares de fundo de vale); 

 Obrigatoriedade de realização de estudos de impacto ambiental para 

determinados empreendimentos de transporte (reforçando a legislação existente 

e o Plano Diretor); 

 Obrigatoriedade de avaliação de impactos urbanos para empreendimentos 

públicos e privados que caracterizem pólos geradores de viagens. 

 Implantação de programas de monitoramento permanente da qualidade do ar e 

de controle de emissão de poluentes; 

  Implantação de programas de controle de ruídos e de poluição sonora; 
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 Regulamentação da circulação de cargas perigosas; 

 Desenvolvimento de programas de educação ambiental associados às questões de 

mobilidade. 

Diretrizes e normas gerais para o planejamento integrado da 

gestão urbana e de transporte 

 Desenvolvimento de procedimentos internos para avaliação conjunta dos 

impactos de projetos públicos e privados sobre a mobilidade urbana e dos 

projetos de transporte e circulação no desenvolvimento urbano; 

 Estabelecimento de normas para aprovação de parcelamentos do solo, instalação 

de pólos geradores de tráfego e modificações no uso do solo após análise de seu 

impacto sobre a mobilidade urbana; 

 Desenvolvimento de bases de dados compartilhadas envolvendo informações 

sobre as políticas urbanas e a mobilidade; 

 Capacitação dos técnicos da administração municipal que atuam na gestão das 

políticas urbanas nos conceitos de mobilidade urbana e dos técnicos dos órgãos 

gestores de transporte e trânsito em noções urbanísticas; 

 Realização de estudos conjuntos para avaliação de tendências e projeção das 

variáveis que incidem sobre a mobilidade e a distribuição das viagens no 

território(domicílios, população, renda, posse de autos, empregos, matrículas, 

etc.). 

Diretrizes normas gerais e modelo para a participação da 

população no planejamento e acompanhamento da gestão do 

transporte 

 Definição de processos para participação da população na elaboração e na revisão 

do PlanMob: audiências públicas, reuniões regionais com moradores, reuniões 

específicas com segmentos da população (idosos, estudantes, etc.) ou da 

sociedade (sindicatos, associações e outras entidades representativas da 

sociedade civil); 

 Definição de estratégias de envolvimento dos representantes do poder legislativo 

no processo de elaboração do Plano; 
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 Desenvolvimento de processos de capacitação dos representantes dos diversos 

segmentos da população envolvidos; 

 Definição de mecanismos de prestação de contas periódicas do andamento do 

Plano para a sociedade, na sua elaboração e na sua implementação; 

 Constituição de organismos específicos de participação popular permanente no 

município, como Conselhos de Trânsito, Transporte e Mobilidade, definindo suas 

competências, abrangência de atuação e estrutura de funcionamento. 

Diretrizes para a execução continuada dos instrumentos de 

planejamento  

 Estabelecimento de atos normativos que vinculem os investimentos na 

infraestrutura e nos serviços públicos às orientações do Plano; 

 Realização de projetos básicos, funcionais e estudos sequenciais para posterior 

detalhamento setorial das ações executivas propostas no Plano; 

 Fixação de uma periodicidade para a atualização do Plano; 

 Instituição de um banco de dados permanente sobre a mobilidade urbana; 

 Realização de processos periódicos de consultas à sociedade. 

Diretrizes e meios para a acessibilidade universal 

a) Diretrizes para acessibilidade no ambiente físico de circulação: 

 Rebaixamento de meios-fios nas esquinas e junto às faixas de segurança com a 

construção de rampas segundo as especificações da ABNT; 

 Remoção de barreiras físicas como separadores de fluxos nos locais de travessia 

de  pedestres; 

 Cuidados especiais na construção e conservação de passeios, tratando-os como 

parte da via pública. 

b) Diretrizes para acessibilidade no serviço de transporte: 

 Utilização de tecnologias com padrões adaptados às diferentes anatomias 

humanas como gestantes, crianças, idosos e obesos; 
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 Construção de rampas para acesso as plataformas de embarque e desembarque; 

 Adaptação dos veículos de transporte coletivo para acesso de cadeiras de rodas 

mediante rebaixamento do piso interno dos veículos, implantação de elevadores 

ou nivelamento dos pisos das plataformas com o piso interno dos veículos. 

Diretrizes e meios para a difusão dos conceitos de circulação 

em condições seguras e humanizadas 

 Implantação de programas de educação voltados à mobilidade e ao trânsito 

seguro; 

 Mudança de foco dos programas de educação infantil na circulação, incluindo 

conceitos de cidadania e de respeito à locomoção pode todos os modos, e não 

restrita às regras de circulação de veículos; 

 Fiscalização e correção de comportamentos inadequados na circulação por parte 

de todos os agentes (motoristas, pedestres, ciclistas, operadores e usuários dos 

serviços de transporte público, etc.); 

 Controle das condições adequadas dos veículos em circulação, principalmente dos 

vinculados aos serviços de transporte público. 

Diretrizes e modelo de gestão pública da política de 

mobilidade  

 Manutenção do DEMUTRAN como unidade gestora das políticas de mobilidade, 

integrando a gestão dos serviços de transporte público e de trânsito, de forma 

articulada com as políticas urbanísticas; 

 Capacitação técnica e instrumental da unidade gestora da mobilidade, com 

provisão específica de recursos para a gestão; 

 Articulação da estrutura municipal de gestão da mobilidade com outras instâncias 

da Administração Municipal, ou metropolitanas e regionais; 

 Criação de fontes de recursos para implantação de infraestrutura e para o custeio 

da gestão. 
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4. Metas, recursos e fontes de 

financiamento 

Para o cumprimento das metas estabelecidas na planilha de ações, entendemos que 

divulgação dos indicadores de avaliação e monitoramento pelo Poder Executivo é de 

fundamental importância, uma vez que a concretização dessas ações depende diretamente da 

participação de todos os envolvidos na execução do PlanMob. Por isso, inferimos que todas as 

partes envolvidas na execução do PlanMob – Rondon do Pará podem cobrar ações e 

acompanhar todo o processo, contribuindo com sugestões para análise, tanto por meio de 

seus técnicos, quanto através de seus conhecimentos empíricos.  

Os recursos e as fontes de financiamento propostos no Plano podem ser oriundos de 

fontes internas e/ou externas. Para executar as ações propostas, indicam-se as fontes de 

recurso do Município, sendo que será necessário que as leis orçamentárias municipais 

contemplem previamente essas ações, conforme o disposto na Lei de Mobilidade Urbana 

Nacional (Lei n.º 12.587/2012):  

“Art. 25 O Poder Executivo da União, o dos Estados, o do Distrito Federal e o dos 

Municípios, segundo suas possibilidades orçamentárias e financeiras, e observados os 

princípios e diretrizes desta Lei, farão constar dos respectivos projetos de planos plurianuais 

e de leis de diretrizes orçamentárias as ações programáticas e instrumentos de apoio que 

serão utilizados, em cada período, para o aprimoramento dos sistemas de mobilidade 

urbana e melhoria da qualidade dos serviços.”  

Além disso, o Município poderá pleitear recursos federais por meio de inscrição nas 

sistemáticas disponibilizadas pelo Ministério das Cidades por meio da apresentação de 

projeto, que somente estarão acessíveis para os Municípios que já possuam o Plano Local de 

Mobilidade Urbana, conforme determina o §4º, do Art. 24, da Lei n.º 12.587/2012. Caso o 

Município seja contemplado em algum programa, far-se-á necessário o pagamento de uma 

contrapartida municipal.  

Como o Município encontra-se em processo de efetivação da fiscalização de trânsito, 

após a sua conclusão, os recursos provenientes das multas de trânsito poderão ser utilizados 

na concretização dessas diretrizes. 
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5. Indicadores 

Por meio dos indicadores de avaliação será possível gerenciar a gestão da mobilidade 

urbana municipal, revertendo às condições inadequadas da mobilidade e adequando as 

mesmas aos princípios de mobilidade urbana sustentável, inclusiva e acessível. Os indicadores 

buscam verificar se as ações estabelecidas no PlanMob estão em andamento, ou seja, se o 

órgão gestor está implantando as diretrizes contidas na Lei de Mobilidade Municipal e viabiliza 

a análise da eficácia das diretrizes implantadas. Os indicadores destinados aos programas do 

PlanMob estão listados nas planilhas de ações apresentadas neste documento. 

 

6.  Monitoramento, avaliação e revisão 

O monitoramento e controle são processos que visam observar e acompanhar a 

execução dos programas e projetos previstos no PlanMob, permitindo que potenciais 

problemas possam ser antecipadamente identificados para que ações corretivas sejam 

tomadas antes que tais problemas tomem proporções incontroláveis.  

O principal benefício destes processos são o controle e monitoramento do 

desempenho do Plano de Mobilidade, na medida em que o mesmo é observado e medido 

regularmente, identificando suas variações. Essa etapa é importante, pois permite ao 

Município monitorar e avaliar o Plano, verificar se as ações estão sendo aplicadas e se estão 

adequadas. Caso seja necessária alguma mudança ou intervenção, a revisão de alguma medida 

do PlanMob  para evitar problemas futuros ou agravamento dos problemas já existentes.  

O monitoramento e avaliação deverá ser feito pelo Núcleo Gestor do PlanMob aliada 

ao Poder Executivo, sociedade civil e coordenadores do PlanMob de Rondon do Pará. 

 

7. Projetos prioritários 

Evidenciamos alguns Projetos Executivos que devem ser contratados de forma 

prioritária, ou que necessitam de mais urgência em suas implantações, são eles: 
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Tabela 1. Projetos prioritários 

Projetos Objetivo O que contemplam 

Projeto de 
reestruturação do 
sistema viário básico 

Promover a mobilidade urbana induzindo 
a consolidação da malha viária existente, 
direcionando e regulando investimentos 
futuros na infraestrutura viária geral. 

 Reengenharia do sistema viário básico 

 Nova classificação e hierarquização das  vias (projeto). 

 Sinalização horizontal e vertical 

 Projetos de interseções conflitantes 

 Regulamentação e restrição de estacionamento nas vias 

 Implantar programa de pavimentação e conservação da malha viária urbana 
para atingir 100% 

 Projeto de qualificação das calçadas e acessibilidade 

 Implantar programas de controle, conservação e manutenção da malha viária e 
linhas regulares de transporte coletivo rural. 

Requalificação 
urbanística do eixo 
estruturante 

Aumentar a segurança viária com 
intervenções que visam reduzir a 
acidentalidade. 
Estimular e apoiar a diversificação do 
comércio e serviços na Zona do Eixo 
Estruturante.  

 Paisagismo; 

 Calçadas acessíveis; 

 Mobiliário urbano; 

 Sinalização; 

 Rotatórias; 

 Iluminação 
Projeto ciclo viário 
integração do Eixo 
Estruturante  à orla do 
Surubiju 

Criar condições seguras para o uso da 
bicicleta e pratica de caminhadas.  5 km de ciclovias na orla e sua integração ao eixo estruturante 

Educação para a 
Mobilidade 

Reduzir o número e grau de severidades 
dos acidentes de trânsito de maior 
recorrência, principalmente os acidentes 
envolvendo motocicletas. 

 Parque temático (tipo Transitolândia) junto ao projeto da Orla; 

 Campanhas educativas comportamentais e institucionais em meios de 
comunicação; 

 Trabalhos e ações educativas desenvolvidas diretamente com os cidadãos 
Tabela continua ... 



15 
Plano Local de Mobilidade Urbana – PlanMob: Plano de ação – Rondon do Pará (PA)                           

... continuação da tabela. 

Fiscalização de Trânsito 

Reduzir o número e grau de severidades 
dos acidentes de trânsito de maior 
recorrência, principalmente os acidentes 
envolvendo motocicletas. 

 Aumentar a atuação da Autoridade Municipal de Trânsito, através de um 
contingente de Agentes de Fiscalização de Trânsito que atenda às demandas de 
fiscalização, operação e educação de trânsito;  

 Implantar pátio de recolhimento de veículos com guincho;  

 Planejar a ampliação e reposição dos quadros de Agentes de Fiscalização de 
Trânsito.  

Projeto do sistema de 
transporte coletivo 
urbano e rural 

Garantir a acessibilidade e mobilidade de 
toda a população através de um sistema 
de transporte coletivo com regularidade 
do serviço, boa oferta, com prioridade na 
circulação viária, velocidade operacional 
adequada, racionalidade no sistema, 
veículo confortável, infraestruturas bem 
dimensionadas e confortáveis, segurança, 
com um preço justo.  

 Pesquisa de origem e destino; 

 Vias de circulação do transporte coletivo; 

 Pontos de parada; 

 Número de linhas; 

 Horários e itinerários; 

 Prazo para implantação 
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8. Plano de ações  

Alguns temas referentes à Mobilidade não se aplicam a todas as cidades, pois 

dependem das condições locais, entretanto, sempre que estiverem presentes, devem ser 

tratados nos PlanMob com ações e projetos que devem constar do Plano de Investimentos.  

Para a cidade de Rondon do Pará devemos considerar algumas características 

observadas na Etapa 2 – Diagnóstico para a definição dos temas como: Importância da Zona 

Rural, logo das pequenas questões afetadas à acessibilidade; Pequena dimensão territorial da 

área urbana e em contrapartida a grande dimensão da área rural; Crescimento populacional 

acima da média nacional em especial pela implantação da Votorantim Metais; Modo 

predominante à pé; Maior participação das viagens não motorizadas; Redes de serviços de 

transporte coletivo inexistente; Pouca participação pública na gestão do transporte; 

Motorização baixa; Alto índice de acidentes de trânsito envolvendo motos. 

O plano de ações será tratado por temas assim divididos: 

 Modos de transporte não motorizados 

 Transporte de passageiros público e privado 

 Sistema viário  

 Sistema de carga e descarga 

 Modos motorizados individuais 

 Educação para a mobilidade  

 Fiscalização 

 Gestão do PlanMob 

Modos de transporte não motorizados 

Os modos de transportes não motorizados correspondem às modalidades que se 

utilizam de esforço humano ou tração animal. As ações do PlanMob Rondon do Para que se 

referem aos modos não motorizados contemplam os seguintes temas: pedestres, 

acessibilidade e ciclistas. 
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Pedestres  

Objetivos: Garantir segurança nos deslocamentos dos pedestres a fim de estimular 

esta espécie de locomoção no espaço urbano, o que deverá ocorrer por meio de readequação 

de calçadas, criação de calçadões e sinalização preferencial nos cruzamentos. A finalidade é 

criar um ambiente atrativo, seguro e acessível para o pedestre para que ele se sinta 

estimulado a andar a pé, a ponto de deixar de utilizar o automóvel particular para seus 

deslocamentos curtos e rotineiros. Com isso teremos o aumento dos deslocamentos a pé e 

consequentemente melhoria na qualidade ambiental da vida urbana, devido à redução da 

emissão de dióxido de carbono pelos automóveis. 

Diretrizes:  

 Considerar os deslocamentos à pé como um meio de transporte na formulação 

das políticas de mobilidade urbana; 

 Promover ações que priorizem o pedestre e o ciclista (elementos mais frágeis) nas 

relações de conflitos com os sistemas motorizados; 

 Melhoria das condições das viagens à pé, por meio do tratamento adequado dos 

passeios e vias de pedestres, com eliminação de barreiras físicas, tratamento 

paisagístico adequado e tratamento das travessias de pedestres, sempre adotando 

os preceitos da acessibilidade universal. 

 

Acessibilidade  

Objetivos: O principal objetivo é a promoção do acesso das pessoas com deficiência ou 

com a mobilidade reduzida ao sistema viário urbano, por meio de calçadas seguras e com pisos 

táteis, antiderrapantes e ecológicos seguindo a acessibilidade universal e a sustentabilidade 

urbana. O acesso ao transporte público deve ser total, ou seja, toda a frota de veículos de 

transporte coletivo existente (escolar) e a ser implantado deve ser adaptada. O Município deve 

contemplar medidas de acessibilidade universal nos locais públicos e também nos 

empreendimentos privados destinados ao público em geral, como por exemplo, escolas, 

restaurantes, cinemas, etc. A partir desse tipo de medida o Município irá construindo, 

paulatinamente, uma mobilidade urbana acessível. 

 



18 
Plano Local de Mobilidade Urbana – PlanMob: Plano de ação – Rondon do Pará (PA)                           

Diretrizes:  

 Rebaixamento de meios-fios nas esquinas e junto às faixas de segurança com a 

construção de rampas segundo as especificações da ABNT; 

 Remoção de barreiras físicas como separadores de fluxos nos locais de travessia 

de  pedestres; 

 Cuidados especiais na construção e conservação de passeios, tratando-os como 

parte da via pública; 

 Utilização de tecnologias no sistema de transporte coletivo com padrões 

adaptados às diferentes anatomias humanas como gestantes, crianças, idosos e 

obesos; 

 Construção de rampas para acesso as plataformas de embarque e desembarque; 

 Adaptação dos veículos de transporte coletivo para acesso de cadeiras de rodas 

mediante rebaixamento do piso interno dos veículos, implantação de elevadores 

ou nivelamento dos pisos das plataformas com o piso interno dos veículos. 

 

Ciclistas 

Objetivos: A finalidade é construir uma rede integrada e articulada com os demais 

modos de transporte, especialmente que permita ao ciclista se locomover com segurança. É 

importante que essa integração se estenda para as áreas de lazer e instituições de ensino. Por 

isso, um dos objetivos é a criação de vias preferenciais, ciclovias e ciclofaixas. O Município 

também deverá criar paraciclos e bicicletários. Incentivar o uso de bicicletas é um modo de 

diminuir a utilização do carro e da moto e é um meio de transporte que não causa impacto 

ambiental negativo, por isso é de suma importância para a sustentabilidade de uma política de 

mobilidade urbana e ambiental sustentável. 

Diretrizes:  

 Promover ações que priorizem o ciclista nas relações de conflitos com os sistemas 

motorizados; 

 Estimular o aumento de viagens que utilizem modos de transporte sustentáveis, 

principalmente a bicicleta, através de reserva de parte do sistema viário à 



19 
Plano Local de Mobilidade Urbana – PlanMob: Plano de ação – Rondon do Pará (PA)                           

construção de ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e paraciclos; 

 Construir rede cicloviária integrada, incluindo ciclovias e ciclofaixas.  

  Construir paraciclos e bicicletários.  

 Incluir ciclovias em parques e áreas de lazer.  

 

Programas e ações 

O eixo temático modos não motorizados faz referência aos modos de transporte que 

exigem força humana ou animal. Os programas e ações destinados e orientados para esse 

tema visam solucionar os problemas identificados no Diagnóstico relativos à mobilidade por 

pedestres e ciclistas e às condições de acessibilidade. Segue abaixo descrição dos programas: 

 

 A cidade sem meu carro e minha moto 

O objetivo central é dar preferência no espaço urbano e viário para esses modais 

(pedestres e ciclistas), em detrimento dos modos motorizados e individuais, visto que são 

usuários mais vulneráveis no trânsito, ou seja, com maior probabilidade de se envolver em 

acidentes de trânsito com vítimas, e necessitam de programas e ações que garantam 

segurança e maior qualidade nos seus deslocamentos. 

Segundo o Diagnóstico, o Município tem pouca sinalização horizontal com qualidade, 

as presenças de faixas de pedestres em cruzamentos são raras, sinalização de regulamentação 

ineficiente. É preciso que se estabeleçam mais incentivos ao uso dos modos não motorizados e 

que se ofereçam melhores condições de segurança para esses modos. Para isso, é preciso que 

sejam adotadas as seguintes ações: 

 Regulamentação do Sistema Viário Básico, onde será possível destinar e priorizar 

no sistema viário os modos não motorizados garantindo a esses modais, melhores 

condições de segurança e popularidade em seu uso (atraindo maior número de 

usuários);  

 Instalação de sinalização preferencial para pedestres;  

 Oferta de maior condição de seguranças nas travessias e cruzamentos; 

 Implantação de ciclovias e ciclofaixas; 
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 Instalação de paraciclos e bicicletários. 

 Rondon Acessível 

Consiste na regularização das calçadas, prédios e estabelecimentos públicos e 

privados, espaços e vias públicas, transporte publico. A cidade deve ser pensada/planejada e 

organizada sob a ótica do desenho universal e da equidade sócio espacial, ou seja, a cidade é 

de todos e todos têm direito de ir e vir, exercendo a mobilidade de forma igualitária, acessível 

e sustentável.  

Este programa contempla aspectos de acessibilidade universal padronizada, como criar 

padrões de calçadas (dotadas de mecanismos de acessibilidade universal) prioritariamente em 

calçadas do poder público, prédios públicos, principais PGVs e promover gradativamente sua 

articulação com a sociedade – parceria público/privada. O órgão gestor municipal poderá 

estabelecer descontos tributários aos contribuintes que adotarem o programa acima. As ações 

propostas para esse programa são: 

 Construção e adequação de calçadas com pisos táteis e antiderrapantes, que 

permitem deslocamentos seguros e inclusivos;  

 Apresentação do programa à sociedade, visando à participação de todos em prol 

de uma cidade acessível;  

 Adequação de rebaixamento de meios-fios nos principais cruzamentos;  

 Construção de rampas de acesso nos principais cruzamentos, entrada/saída de 

prédios públicos e privados, principais PGVs e espaços públicos. 

 

 Rondon das Bicicletas  

É uma adaptação do programa nacional “Bicicleta Brasil”, que tem como objetivo 

incentivar e ampliar o uso do transporte por bicicleta na matriz de deslocamentos urbanos, 

partindo do conceito de mobilidade urbana sustentável. No Diagnóstico foi verificada pouca 

utilização de bicicletas no munícipio, também foi observada a ausência de espaços viários 

prioritários aos deslocamentos dos ciclistas, o que não incentiva o uso deste tipo de transporte 

e coloca os usuários desse modal em condições de riscos de se envolverem em acidentes. 

Assim, contatou-se que o modo não tem popularidade entre os habitantes do município, 

sendo importante incentivar e oferecer condições de segurança e mobilidade aos ciclistas a fim 
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de reduzir o uso da motocicleta. São propostas as seguintes ações e estratégias para o 

programa:  

 

 Capacitação de gestores públicos para a elaboração e implantação de sistemas 

cicloviários;  

 Integração da bicicleta no planejamento de sistemas de transportes e 

equipamentos públicos;  

 Estímulo à implementação de infraestrutura para o uso da bicicleta 

 Implantação de ciclovias e ciclofaixas; 

 Instalação de paraciclos e bicicletários. 
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Planilha de Ações 

Tabela 2. Programa transporte para todos 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Realizar pesquisa de origem e destino. 
Pesquisar população urbana e 
rural, em até 01 ano. 

Aceitação da 
população e 
satisfação dos 
usuários. 

Pesquisa elaborada. 
Acompanhamento do Nucleo 
Gestor e Prefeitura. 

Trimestral 

Elaborar projeto para implantação do Sistema 
de Transporte Coletivo Público Urbano e Rural 

Elaborar projeto em até 02 
anos 

Projeto elaborado. 
Acompanhamento do Nucleo 
Gestor e Prefeitura. 

Trimestral 

Implantar Sistema de Transporte Coletivo 
Público Urbano e Rural 

Implantar sistema em até 05 
anos 

Realizar pesquisas de opinião 
e demanda. 
Acompanhamento do Nucleo 
Gestor e Prefeitura. 

Anual 

Priorizar a infraestrutura viária, através de 
mecanismos de engenharia, legislação e 
capacitação da malha viária, para o transporte 
coletivo por ônibus em detrimento dos modos 
motorizados individuais. 

Realizar tratamento viário 
com prioridade para o 
transporte coletivo e modos 
não motorizados em até 05 
anos. 

Monitoramento do sistema 
viario.  Acompanhamento do 
Nucleo Gestor e Prefeitura. 

Anual 
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Tabela 3. Programa de regulamentação do transporte de passageiro de táxi e moto táxi 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Regulamentar o serviço de transporte 
de passageiros – Táxi. 

Transporte de passageiros por 
serviço de Táxi regulamentado e 
padronizado em até 05 anos. 

Satisfação 
dos 
usuários. 

Transporte Regulamentado. Fiscalização 
constante. Acompanhamento pelo 
Nucleo Gestor e Prefeitura. 

Constante 

Atualizar o cadastramento dos taxistas. 
Taxistas devidamente identificados e 
cadastrados. Acompanhamento pelo 
Nucleo Gestor e Prefeitura. 

Semestral 

Realizar estudos de locais potenciais 
para novos pontos de taxi estratégicos 
à população. 

Realização de estudos técnicos e 
Pesquisas. Acompanhamento pelo 
Nucleo Gestor e Prefeitura. 

Anual 

Padronizar fisicamente os pontos de 
táxi. 

Pontos de Táxi padronizados. 
Acompanhamento pelo Nucleo Gestor e 
Prefeitura. 

Semestral 

Regulamentar o serviço de transporte 
de passageiros – moto táxi. 

Transporte de passageiros por 
serviço de moto táxi 
regulamentado e padronizado 
em até 05 anos 

Satisfação 
dos 
usuários. 

Transporte Regulamentado. Fiscalização 
constante. Acompanhamento pelo 
Nucleo Gestor e Prefeitura. 

Constante 

Realizar o cadastramento dos moto 
taxistas. 

Mototaxistas devidamente identificados 
e cadastrados. Acompanhamento pelo 
Nucleo Gestor e Prefeitura. 

Semestral 

Determinar os locais para instalação 
das centrais ou pontos, estabelecendo 
critérios para a instalação dos mesmos. 

Verificar locais para instalações de 
centrais e pontos. 

Anual 
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Tabela 4. Programa de requalificação do terminal rodoviário 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Tratar a área e sistema viário 
do Terminal Rodoviário e 
adjacências. 

Realização de estudos técnicos para 
tratamento da área e adjacências do 
Terminal Rodoviário em até 05 anos. 

Satisfação dos 
usuários. 

Monitorar tratamentos viários nas adjacências 
do terminal rodoviário. Acompanhamento 
pelo  Nucleo Gestor e Prefeitura. 

Anual 

Estabelecer condições de 
segurança para passageiros. 

Revisar infraestrutura física, 
condições de segurança em até 05 
anos. 

Monitorar ações de segurança para 
passageiros. Infraestrutura física revisada. 
Acompanhamento pelo  Nucleo Gestor e 
Prefeitura. 

Anual 
Revisar infraestrutura física do 
Terminal. 

Dotar o Terminal Rodoviário 
com medidas de 
acessibilidade e desenho 
universal. 

Implantar medidas de acessibilidade 
universal no Terminal Rodoviário 
entre 05 e 10 anos. 

Verificar medidas de acessibilidade no 
terminal, realizar estudos técnicos. 
Acompanhamento pelo  Nucleo Gestor e 
Prefeitura. 

Anual 

Criar linhas de transporte 
público que atendam a 
demanda local. 

Realizar pesquisas de demanda por 
transporte público em até 05 anos. 

Realizar pesquisas de demanda. 
Acompanhamento pelo  Nucleo Gestor e 
Prefeitura. 

Anual 
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Tabela 5. Ações para os demais temas 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Regulamentar e organizar o 
serviço de transporte escolar 
privado, empresas e outras 
instituições. 

Transporte escolar regulamentado, 
padronizado e dotado de mecanismos 
necessários e indispensáveis à segurança 
dos passageiros em 05 até anos. 

Satisfação dos 
usuários. 

Transporte Regulamentado. 
Fiscalização constante. 
Acompanhamento pelo Nucleo 
Gestor e Prefeitura. 

Semestral 

Regulamentar e organizar o 
serviço de transporte escolar 
público ou privado. 

Transporte escolar regulamentado, 
padronizado e dotado de mecanismos 
necessários e indispensáveis à segurança 
dos passageiros entre 05 e 10 anos. 

Satisfação dos 
usuários. 

Transporte Regulamentado. 
Fiscalização constante. 
Acompanhamento pelo Nucleo 
Gestor e Prefeitura. 

Semestral 

Regulamentar e organizar o 
serviço de transporte de 
trabalhadores rurais. 

Transporte dos trabalhadores rurais 
regulamentado e organizado entre 05 e 10 
anos 

Satisfação dos 
usuários. 

Transporte Regulamentado. 
Fiscalização constante. 
Acompanhamento pelo Nucleo 
Gestor e Prefeitura. 

Semestral 
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Transporte de passageiros público e privado 

Transporte público e privado corresponde aos serviços públicos, privados e municipais de 

transporte de passageiros. As ações destinam-se aos seguintes temas: transporte por ônibus; serviço 

semi-público de transporte de passageiro – táxi; serviço semi-público de transporte de passageiro – 

moto táxi; transporte comercial por fretamento privado de transporte de passageiros; transporte 

escolar público e privado; transporte de trabalhadores rurais; transporte intermunicipal e 

interestadual (terminal rodoviário) e transporte aéreo.  

 

Transporte por ônibus 

Objetivos: Priorizar o transporte coletivo urbano face ao transporte por veículos particulares, 

incentivando o uso de ônibus. Oferecer um Sistema Integrado de Transporte com as devidas 

infraestruturas instaladas. Realizar parceria público-privada para implantar melhorias estruturais 

mais onerosas. A finalidade é criar o Sistema de Transporte Publico Coletivo Urbano e Rural 

incentivando sua utilização. Estudar a demanda e as necessidades de viagens da população também 

constitui em objetivo da Administração Pública. 

Diretrizes:  

 Implantar o Sistema de Transporte Público Coletivo Urbano e Rural; 

 Priorizar a infraestrutura viária, através de mecanismos de engenharia, legislação e 

capacitação da malha viária, para o transporte coletivo por ônibus em detrimento dos 

modos motorizados individuais.  

 Promover a atratividade do uso do transporte coletivo por intermédio de deslocamentos 

rápidos, seguros, confortáveis e custos compatíveis buscando-se assim a excelência de 

padrões de qualidade aos usuários.  

 Possibilitar a participação da iniciativa privada na operação e implantação de 

infraestrutura do sistema, sob a forma de investimento, concessão ou permissão de 

serviço público ou obra.  

 Estabelecer critérios de planejamento e operação de forma integrada aos sistemas 

estadual e interestadual, atendendo aos interesses e necessidades da população e 

características locais.  
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Transporte de passageiro por táxi 

Objetivos: Realizar a regulamentação do serviço de táxi, por meio de legislação específica e 

fazer a permissão do serviço, por meio de processo licitatório. 

Diretrizes:  

 Regulamentar o serviço de transporte de passageiros por meio de táxi.  

 Atualizar o cadastramento dos taxistas.  

 Realizar estudos de locais potenciais para novos pontos estratégicos à população.  

 Realizar Licitação.  

 Padronizar fisicamente os pontos de táxi.  

 

Transporte de passageiro por moto táxi 

Objetivos: Realizar a regulamentação do serviço de moto táxi, por meio de legislação 

específica e fazer a permissão do serviço, por meio de processo licitatório. 

Diretrizes:  

 Regulamentar o serviço de transporte de passageiros – moto táxi - Lei Federal nº 

12.009/2010 e Resoluções CONTRAN/ DENATRAN. 

 Realizar o cadastramento dos mototaxistas.  

 Determinar os locais para instalação das centrais ou pontos, estabelecendo critérios para 

a instalação dos mesmos.  

 Realizar processo de licitação para esta modalidade.  

 

Transporte de passageiros por fretamento 

Objetivos: Realizar a regulamentação dos serviços de forma organizada proporcionando 

maior segurança aos usuários dos serviços. 

Diretrizes:  

 Regulamentar e organizar o serviço de transporte escolar privado, empresas e outras 

instituições.  
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 Regulamentação do serviço conforme Art. 135, 136 e 139 do Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB).  

 Padronizar e estabelecer os mecanismos de segurança do serviço de transporte escolar 

público e privado, bem como o transporte privado realizado pelas empresas e demais 

instituições. 

 Padronizar e estabelecer os mecanismos de segurança do serviço de transporte de 

trabalhadores rurais. 

 

Transporte intermunicipal e interestadual 

Objetivos: Considerar o Terminal Rodoviário como um terminal de integração das rotas do 

transporte interestadual e intermunicipal ao transporte público municipal. 

Diretrizes:  

 Estabelecer condições de segurança para passageiros. 

 Dotar o Terminal Rodoviário com medidas de acessibilidade e desenho universal.  

 Criar linhas de transporte público que atendam a demanda local.  

 Manter a infraestrutura física do Terminal Rodoviário. 

 A área e o sistema viário do Terminal Rodoviário e suas adjacências deverão receber 

tratamento, de forma a privilegiar a entrada e saída do transporte rodoviário. 

 

Transporte aéreo 

 Objetivos: Incentivar a construção de um aeroporto Municipal adequado para receber voos 

comerciais regionais, ligando a cidade a outros centros urbanos, objetivando a atração de 

investimentos comerciais e turísticos para levar à população qualidade nos serviços. 

 Diretrizes:  

 A localização do aeroporto deverá respeitar a Área de Segurança Aeroportuária ASA. 

 Atender o interesse público prioritariamente visando a atração de investimentos 

comerciais e turísticos.  
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Programas e ações 

É importante esclarecer que devido à ausência de dados para o tema transporte de 

passageiros por fretamento e transporte aéreo, não foi possível criar programas e ações para essa 

modalidade. Entretanto, foram apresentadas as diretrizes e os objetivos a serem alcançados por esse 

eixo temático. A prioridade nesse capítulo são os programas e ações destinados ao transporte 

coletivo urbano, táxi e moto táxi e terminais rodoviário e aéreo.  

Nesse sentido, foram estabelecidos os seguintes programas e ações: 

 

 Programa Transporte para todos 

Objetiva-se criar o sistema de transporte publico coletivo urbano e rural visado eficiente que 

garanta a acessibilidade e mobilidade da população. 

Para concretização do programa são propostas as seguintes ações:  

 Realizar Pesquisas de origem e destino. 

 Criar horários e itinerários das linhas em conformidade com as necessidades locais 

conhecidas através dos estudos/pesquisas. 

 Frota adaptada com medidas de acessibilidade. 

 Realizar estudos e pesquisas técnicas de viabilidade de construção de um sistema 

transporte, verificar local de instalação de pontos de parada.  

 

 Programa de Regulamentação do Transporte de Passageiro de Táxi e Moto táxi 

Objetiva-se com esse programa organizar e regulamentar o transporte de passageiros semi-

públicos (táxi e moto táxi).  

 

 Programa de Requalificação do Terminal Rodoviário 

Esse programa visa requalificar o terminal rodoviário, considerando como um PGV, com 

medidas de acessibilidade e segurança tanto em seu interior quanto em suas adjacências e vias de 

acesso. 
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Planilha de Ações 

Tabela 6. Programa a cidade sem meu carro e minha moto 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Priorizar os deslocamentos 
não motorizados no 
sistema viário. 

Aumento no número de 
deslocamentos e usuários 
por modos não 
motorizados entre 05 e 10 
anos. Ação Contínua. 

Mudança na matriz modal – maior 
número de usuários de transporte 
público e não motorizados – Dados 
disponibilizados pelo DENATRAN, 
combinados com os dados fornecidos 
pela concessionária de transporte 
coletivo. 

Pesquisas de tipo de modal 
utilizado, opinião volumétricas; 
maior número de usuários. 

Anual 

Readequação da 
infraestrutura das calçadas. 

50% das calçadas na área 
central readequadas em 05 
anos. 

Levantamentos sobre a qualidade 
das calçadas. Acompanhamento 
pelo Nucleo Gestor do PlanMob e 
Prefeitura. 

Anual 

Implantar travessias 
elevadas nas adjacências 
dos principais PGVs. 

Travessias elevadas nos 
principais cruzamentos da 
área central em até 05 
anos 

Verificar a viabilidade, local de 
instalação e qualidade das 
travessias elevadas. 
Acompanhamento pelo Nucleo 
Gestor do PlanMob e Prefeitura. 

Semestral 

Criar comissão municipal 
de urbanismo para 
deliberar ações no que se 
refere às adequações das 
calçadas irregulares. 

Comissão de Urbanismo 
criada em até 05 anos. 

Verificar a criação e composição 
da Comissão Municipal de 
Urbanismo. Acompanhamento 
pelo Nucleo Gestor do PlanMob e 
Prefeitura. 

Anual 

Construção de ciclovia e 
calçadas requalificadas no 
Eixo Estruturante 

Implantado em até 05 
anos. 

Acompanhar a implantação dos 
calçadões. Acompanhamento 
pelo Nucleo Gestor do PlanMob e 
Prefeitura. 

Anual 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

Equacionar o 
abastecimento e a 
distribuição de bens dentro 
do Município de modo a 
reduzir seus impactos 
sobre a circulação viária e o 
meio ambiente. 

Articulação entre 
planejamento urbano (uso 
e ocupação do solo) e 
mobilidade. Ação contínua. 

 

Verificar a redução no número 
de viagens da população por 
meio de pesquisas. 
Acompanhamento pelo Nucleo 
Gestor do PlanMob e Prefeitura. 

Anual 

Compatibilizar o 
planejamento e a gestão 
de mobilidade urbana para 
promover a melhoria da 
qualidade do meio 
ambiente por meio de 
adoção de novas 
tecnologias que visem à 
redução de poluentes, 
priorizando o uso de 
combustíveis renováveis; 
campanhas educativas e 
fiscalização da circulação 
de cargas perigosas e dos 
índices de poluição 
atmosférica e sonora nas 
vias do Município. 

Melhorar a qualidade do 
meio ambiente em até 05 
anos 

Mensurar o conforto ambiental 
da cidade, por meio de 
pesquisas de qualidade do ar, 
poluição sonora e acidentes 
com cargas perigosas. 
Acompanhamento pelo Nucleo 
Gestor do PlanMob e Prefeitura. 

Anual 
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Tabela 7. Programa Rondon acessível 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Implantar calçadas com 
pisos táteis, 
antiderrapantes e 
ecológicos na ZC e 
gradativamente nos 
locais de expansão. 

Calçadas ecológicas, 
com pisos táteis e 
antiderrapantes na 
área central entre 05 
e 10 anos. 

 
Zona Central; quantidade de calçadas 
readaptadas; quantidade de prédios 
públicos e privados (destinados ao 
publico em geral) acessíveis; número de 
veículos do transporte público urbano, 
dotados de medidas de acessibilidade 
universal e sustentabilidade. Verificar o 
envolvimento da sociedade (por meio de 
pesquisas/palestras 
informativas/audiências públicas) 
referente às questões de acessibilidade e 
respeito às diferenças na cidade. 

Verificar adequação e acessibilidade 
nas calçadas da Zona do eixo 
Estruturante e posteriormente nos 
locais, espaços de expansão e que 
necessitem de medidas acessíveis e 
sustentáveis. Acompanhamento pelo 
Nucleo Gestor do PlanMob e 
Prefeitura. 

Anual 

Rebaixar os meios-fios 
nas esquinas da Zona 
do Eixo Estruturane. 

Meios-fios da Zona 
do Eixo Estruturante 
adequados em até 05 
anos. 

Verificar o nível de rebaixamento 
dos meios-fios. Acompanhamento 
pelo Nucleo Gestor do PlanMob e 
Prefeitura. 

Anual 

Construir rampas em 
todos os cruzamentos, 
nos pontos de parada 
do transporte público e 
acesso aos principais 
PGVs. 

Rampas de acesso 
adequadas em até 10 
anos. 

Mensurar a qualidade das rampas de 
acesso existentes no município. 
Acompanhamento pelo Nucleo 
Gestor do PlanMob e Prefeitura. 

Semestral 

Destinar 2% do total de 
vagas de 
estacionamento as 
PCDs (Pessoas com 
Deficiência). 

Destinar percentual 
exigido de vagas para 
PCDs em até 05 anos. 

Verificar implantação da medida 
(Legislação Nacional) e fiscalizar os 
locais destinados aos 
estacionamentos veiculares 
preferenciais aos idosos e pessoas 
com deficiência. Acompanhamento 
pelo Nucleo Gestor do PlanMob e 
Prefeitura. 

Trimestral 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

Destinar 5% do total de vagas 
de estacionamento para idosos. 

Destinar 
percentual 
exigido de vagas 
para PCDs em 
até 05 anos. 

 

Verificar implantação da medida 
(Legislação Nacional) e fiscalizar 
os locais destinados aos 
estacionamentos veiculares 
preferenciais aos idosos e 
pessoas com deficiência. 
Acompanhamento pelo Nucleo 
Gestor do PlanMob e Prefeitura. 

Trimestral 

Promover a acessibilidade, 
facilitando o deslocamento no 
Município, através de uma rede 
integrada de vias,ciclovias e 
ruas exclusivas de pedestres, 
com segurança, autonomia e 
conforto, especialmente aos 
que têm dificuldade de 
locomoção. 

Garantir 
acessibilidade 
universal e 
integrada em até 
05 anos. 

Fiscalizar a adoção de medidas de 
acessibilidade, desenho universal 
e equidade social e espacial nos 
deslocamentos. 
Acompanhamento pelo Nucleo 
Gestor do PlanMob e Prefeitura. 

Anual 

Buscar a excelência na 
mobilidade urbana e o acesso 
ao transporte no atendimento 
aos que têm dificuldade de 
locomoção. 

Garantir 
acessibilidade 
universal e 
integrada em até 
20 anos. 

Fiscalizar a adoção de medidas de 
acessibilidade, desenho universal 
e equidade social e espacial nos 
deslocamentos. 
Acompanhamento pelo Nucleo 
Gestor do PlanMob e Prefeitura. 

Anual 
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Tabela 8. Programa Rondon das bicicletas 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Incluir ciclovias em 
parques, áreas de 
lazer, etc. 

Construção de rede 
cicloviária integrada 
em até 05 anos. 

Medir por meio de pesquisas/levantamento de 
dados (acidentes de trânsito, vítimas e conflitos 
nos cruzamentos) a segurança nos 
deslocamentos por bicicletas e a popularidade 
do modal (bicicletas), verificar as primeiras ações 
(propostas nas diretrizes e ações). 

Realização de pesquisas e estudos 
técnicos de áreas e/ou vias 
potenciais e preferenciais à 
instalação de rede de ciclovias. 
Acompanhamento pelo Nucleo 
Gestor do PlanMob e Prefeitura. 

Anual 

Construir rede 
cicloviária integrada, 
incluindo ciclovias e 
ciclofaixas. 

Construção de rede 
cicloviária integrada 
em até 10 anos. 

Destinar vias 
preferenciais à 
circulação de Ciclistas 

Hierarquização viária 
preferencial a 
pedestres e ciclistas 
em até 05 anos. 

Construir paraciclos e 
bicicletários, 
priorizando a Zona do 
eixo estruturante e 
locais de integração 
modal. 

Infraestrutura e 
equipamentos para 
ciclistas na Zona do 
Eixo Estruturante em 
até 10 anos. 

Verificar investimentos em 
infraestrutura e condições de 
segurança para ciclistas na ZC e 
locais de integração modal. 
Acompanhamento pelo Nucleo 
Gestor do PlanMob e Prefeitura. 

Anual 
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Sistema Viário  

O sistema viário é o que estabelece a semelhança com uma estrutura orgânica, onde os 

movimentos vitais de ir e vir acontecem ao longo das vias, artérias, e mesmo em caminhos capilares. 

O estabelecimento de diretrizes viárias é o primeiro passo para que o zoneamento da cidade 

aconteça segundo o que foi estudado. Sem as vias públicas, as pessoas não têm como acessar os 

locais que desejam, os veículos e mercadorias não circulam, o transporte coletivo não opera. As vias 

públicas dão forma às estruturas urbanas. Delimitam bairros e zonas, estabelecendo fronteiras e 

articulações que permitem dar continuidade à malha urbana, integrando áreas distantes, bem como 

áreas de realidades sociais diversas. O principal objetivo aqui exposto é promover a mobilidade em 

Rondon do Pará, induzindo a consolidação da malha viária urbana existente, direcionando e 

regulando investimentos futuros na infraestrutura viária geral, enfocando a mobilidade com menores 

fatores agressivos à vida humana e ao meio ambiente, priorizando os deslocamentos a pé ou de 

bicicleta e o transporte coletivo. 

As ações proposta para o Sistema Viário destinam-se aos seguintes subtemas: 

 

Sistema Rodoviário 

Objetivos: Construir um sistema viário adequado e seguro para deslocamentos, por 

intermédio da reestruturação do trecho urbano da BR-222 e futura construção de anel viário 

circundando área urbana, instalação de passarelas de travessias de pedestres em locais apropriados.  

 Diretrizes:  

 Requalificar o trecho urbano da BR-222. 

 Restringir o fluxo de veículos pesados no perímetro urbano. 

 Criar condições de segurança para travessia de pedestres, ciclistas  na BR-222.  

 Dar segurança para as interseções da Rodovia BR-222 e vias urbanas. 

 Projetar Anel Viário para a restrição e desvio de veículos pesados da malha urbana.   
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Sistema viário urbano 

Objetivos: Promover a mobilidade urbana em Rondon do Pará de modo sustentável, 

induzindo a consolidação da malha viária urbana existente, direcionando e regulando investimentos 

futuros na infraestrutura viária geral, enfocando a mobilidade com menores fatores agressivos à vida 

humana e ao meio ambiente, priorizando os deslocamentos a pé ou de bicicleta e o transporte 

coletivo. 

Diretrizes:  

  Atender as diretrizes do Plano Diretor, a evolução da cidade, as novas tecnologias e 

compatibilizar com a legislação Federal e Estadual.  

 Compatibilizar o PlanMob com os demais Planos Setoriais e atualizar a legislação 

referente a Sistema Viário, Circulação e Trânsito.  

 Monitorar e compatibilizar a infra-estrutura viária existente e proposta para os diversos 

Setores e Zonas da cidade.  

 Eliminar eventuais conflitos entre o uso e ocupação do solo e a classificação viária.  

 Acompanhar a constituição da Lei de Zoneamento a adequação a ser feita no Plano 

Diretor. 

 Elaborar estudos quanto aos eventuais conflitos entre classificação viária e uso e 

ocupação do solo, e rever a classificação viária segundo o zoneamento.  

 Estabelecer classificação das vias em relação ao CTB (Código de Trânsito Brasileiro).  

 Estabelecer as compatibilidades dos tipos de vias definidas no CTB com as da malha 

viária da cidade afim de estabelecer regulamentação específica.  

 Ampliar as áreas de calçadão e de ruas preferenciais de pedestres, na Área Central. 

 Bloquear ou restringir a passagem de veículos em ruas de predominância de uso de 

pedestres, e adequar praças, ruas de pedestres e calçadas.  

 Implantar o sistema cicloviário no município. 

 Promover a segurança na circulação de pedestres e veículos de tração humana e animal 

nas rodovias, dentro do perímetro do Município.  

 Melhorar a infraestrutura das vias públicas, através da pavimentação definitiva ou em 

anti-pó, e manter a pavimentação existente em boas condições de conservação.  
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 Implantar as ligações viárias já previstas e cadastradas, desobstruir as áreas de domínio 

público ocupadas irregularmente, e promover o alargamento de vias para aumento da 

capacidade, em especial as do Sistema Viário Básico que apresentem comprometimento 

pela não utilização da área total prevista. 

 Adotar medidas visando ampliar a integração entre bairros e a facilitação da 

acessibilidade, com a eliminação de barreiras urbanísticas.  

 

Programas e ações 

Programa de reestruturação do sistema viário básico 

Este programa visa promover a mobilidade urbana induzindo a consolidação da malha viária 

existente, direcionando e regulando investimentos futuros na infraestrutura viária geral. Para isso, é 

preciso que sejam adotadas as seguintes medidas: Reengenharia do sistema viário básico; Nova 

classificação e hierarquização das vias; Sinalização horizontal e vertical; Projetos de melhoria das 

interseções; Regulamentação e restrição de estacionamento nas vias. Este programa contempla 

também a requalificação urbanística do eixo estruturante. 

 

 Programa de pavimentação 

Este programa tem objetivo de adequar o pavimento à função que a via exerce no contexto 

do Sistema Viário Básico, assegurar sua trafegabilidade, e melhorar as condições urbanas das vias 

públicas em geral. 

 

 Programa de manutenção das vias rurais 

Este programa tem objetivo de assegurar a boa trafegabilidade, e melhorar as condições das 

vias rurais. 

 

 Programa de Sinalização de Trânsito 

Este programa tem objetivo de adequar a sinalização de trânsito à função que a via exerce no 

contexto do Sistema Viário Básico, assegurar a segurança viária, e melhorar as condições urbanas das 

vias públicas em geral mantendo e implantando sinalização onde ainda não existe.
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Planilha de Ações 

Tabela 9. Programa de reestruturação do sistema viário básico 

Projetos e Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

 Requalificação 
urbanística do eixo 
estruturante 

Elaborar projeto de engenharia que objetiva 
aumentar a segurança viária do trecho urbano da 
BR-222 com intervenções que visam reduzir a 
acidentalidade. Tal projeto deve contemplar 
Paisagismo; Calçadas acessíveis; Mobiliário 
urbano; Sinalização; Rotatórias e Iluminação. 
Conclusão do Projeto em até 02 anos. 

Número de conflitos de 
trânsito no sistema 
viário. Acidentes de 
trânsito. 

Projeto elaborado e implantado. 
Redução dos conflitos de trânsito. 
Monitoramento dos índices de 
acidentes e numero de infrações. 
Acompanhamento Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Semestral 

Implatar projeto em até 05 anos. 

Projeto de 
reestruturação do 
sistema viário 
básico  

Elaborar projeto que promova a mobilidade 
urbana induzindo a consolidação da malha viária 
existente, direcionando e regulando 
investimentos futuros na infraestrutura viária 
geral. Este Projeto deve comtemplar: 
Reengenharia do sistema viário básico; Nova 
classificação e hierarquização das  vias; 
Sinalização horizontal e vertical; Projetos de 
interseções conflitantes; Regulamentação e 
restrição de estacionamento nas vias. Conclusão 
do projeto em até 02 anos 

Número de conflitos de 
trânsito no sistema 
viário. Acidentes de 
trânsito. 

Projeto elaborado e implantado. 
Redução dos conflitos de trânsito. 
Monitoramento dos índices de 
acidentes e numero de infrações. 
Acompanhamento Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Semestral 

Implatar projeto em até 05 anos. 

Projeto ciclo viário 

 Elaborar projeto de ciclovias na orla e sua 
integração ao eixo estruturante em até 02 anos.  

Numero de ciclistas. 
Número de conflitos de 
trânsito no sistema 
viário em especial com 
ciclistas. Acidentes de 
trânsito com ciclistas. 

Projeto elaborado e implantado. 
Redução dos conflitos de trânsito. 
Monitoramento dos índices de 
acidentes e numero de infrações. 
Acompanhamento Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Semestral 
Implatar projeto em até 05 anos. 
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Tabela 10. Programa de pavimentação 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Manter a boa qualidade da 
pavimentação existente nas vias 
urbanas 

Garantir a boa qualidade constante 
Condiçoes das 
vias urbanas 

Acompanhamento Núcleo Gestor e 
Prefeitura (Secretaria de Obras) 

Trimestral 

Pavimentar as vias urbanas onde 
não existe pavimentação. 

100% de vias pavimentadas em até 05 
anos 

Condiçoes das 
vias urbanas 

Acompanhamento Núcleo Gestor e 
Prefeitura ( Secretaria de Obras) 

Trimestral 

 
Exigir pavimentação dos futuros 
loteamentos. 
 

Novos loteamentos liberados com 100% 
da pavimentação concluído ecom boa 
qualidade. 

Condiçoes das 
novas vias. 

Acompanhamento Núcleo Gestor e 
Prefeitura 

Constante 

 

 

 

 
Tabela 11. Programa de manutenção das vias rurais 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

 
Manter a boa trafegabilidade das vias 
rurais municipais 
 

Garantir a boa qualidade 
constante 

Condiçoes das vias 
rurais 

Acompanhamento Núcleo Gestor e Prefeitura 
(Secretaria de Obras) 

Trimestral 
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Tabela 12. Programa de Sinalização de Trânsito 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Sinalização horizontal e vertical:  
manutenção de existente e instalação em 
novos locais. 

Dar manutenção na sinalização 
existente em até 06 meses.  

Condições da 
sinalização 

Acompanhamento Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Semestral 

Sinalizar todas as vias arteriais e 
coletoras em até 02 anos. 

Constante 

Manutenção constante da 
sinalização existente ea ser 
implantada. 

Semestral 

Sinalização indicativa:  implantação de 
sinalização  

Elaborar projeto em até 02 anos 

Condições da 
sinalização 

Acompanhamento Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Anual 

Instalar Sinalização em até 05 
anos 

Anual 

Manutenção constante da 
sinalização a ser implantada. 

Semestral 
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Sistema de carga e descarga 

Objetivos: Estabelecer, por intermédio de lei os locais e horários para carga e descarga de 

mercadorias, principalmente na área central. Criar uma sinalização e orientações de restrição para 

veículos de carga e descarga.   

Diretrizes:  

 Estabelecer áreas destinadas à carga e descarga (uso comum) na área central e em áreas 

com potenciais demandadas. 

 Estabelecer horários e locais para carga e descarga. 

 Orientar e restringir por meio de sinalização específica aos veículos de carga. 
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Planilha de Ações 

Tabela 13. Programa Carga Certa 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Estabelecer áreas destinadas à carga 
e descarga (uso  
comum) na área central e em áreas 
com potenciais  
demandadas. 

Implantar 
programa em até 
05 anos 

Número de conflitos no trânsito local. 
Número de veículos de C/D 
estacionados  
em locais inadequados. 

Acompanhamento Núcleo Gestor 
e Prefeitura (DEMUTRAN) 

Trimestral 
Estabelecer horários e locais para 
carga e descarga. 

Orientar e restringir por meio de 
sinalização específica aos veículos de 
carga. 
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Modos motorizados individuais 

Objetivos: Redução do número de veículos motorizados e individuais, especialmente 

motocicletas, em circulação e dos nos níveis de poluição (sonora e do ar), transformar, 

paulatinamente Rondon do Pará em uma cidade pró-pedestres, estimular a utilização do transporte 

coletivo e bicicletas.  

 Diretrizes:  

 Restringir o uso do transporte motorizado e individual.   

 Reduzir os níveis de poluição (sonora e do ar).   

 Incentivar o uso do transporte público urbano e dos modos não motorizados.   

 Reduzir áreas públicas (canteiros centrais e praças) destinadas a estacionamentos de 

automóveis.   

 Regulamentar o estacionamento destinado a motocicletas.    
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Planilha de Ações 

Tabela 14. Programa de redução da utilização da moto 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Restringir o uso do transporte 
motorizado e individual.   

Redução no número de motos em 
circulação, respeitando a 
proporcionalidade do crescimento 
populacional em 10 anos.  

Aumento de usuários 
do transporte coletivo.  
Número de acidentes 
viários, através de 
dados estatísticos.  
Diminuição dos índices 
de  
motorização.  

Pesquisa de Opinião Constantes 
Palestras.  
Acompanhamento pelo Núcleo 
Gestor e Prefeitura. 

Semestral 

Reduzir os níveis de poluição 
(sonora e do ar).    

Redução nos níveis de poluição (sonora e 
do  
ar) em 10 anos.  

Medições Técnicas/ Periódicas. 
Acompanhamento pelo Núcleo 
Gestor e Prefeitura. 

Semestral 

Incentivar o uso do 
transporte público urbano e 
dos modos não motorizados.   

Aumento na popularidade e uso dos não  
motorizados e do transporte coletivo 
urbano (a ser implantado) em 10 anos.  

Pesquisa de Opinião. Constantes 
Palestras.  Acompanhamento pelo 
Núcleo Gestor e Prefeitura. 

Semestral 

Regulamentar o 
estacionamento destinado a 
motocicletas.    

Redução no número de conflitos em 
áreas de 
estacionamento em 02 anos.  

Acompanhamento pelo Núcleo 
Gestor e Prefeitura. 

Semestral 
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Educação para a mobilidade  

Objetivos: Reduzir o número e grau de severidades dos acidentes de trânsito de maior 

recorrência, principalmente os acidentes envolvendo motocicletas. 

Diretrizes:  

 Implantação de programas de educação voltados à mobilidade e ao trânsito seguro; 

 Mudança de foco dos programas de educação infantil na circulação, incluindo conceitos 

de cidadania e de respeito à locomoção por todos os modos, e não restrita às regras de 

circulação de veículos; 

 Fiscalização e correção de comportamentos inadequados na circulação por parte de 

todos os agentes (motoristas, pedestres, ciclistas, operadores e usuários dos serviços de 

transporte público, etc.); 

 Controle das condições adequadas dos veículos em circulação, principalmente dos 

vinculados aos serviços de transporte público. 

 Aproveitar a característica cultural da população de atender apelos de civilidade, com 

campanhas educativas, para promover um melhor convívio nas vias públicas de todos os 

seus usuários, e suas particularidades.  

 Adotar discurso sobre o uso participativo e comunitário dos espaços de domínio público, 

como meio de racionalizar os deslocamentos de todos e reduzir os níveis de estresse 

urbano, através da viabilização de: campanhas educativas comportamentais e 

institucionais em meios de comunicação, trabalhos e ações educativas desenvolvidas 

diretamente com os cidadãos.  

 Reduzir o número e grau de severidades dos acidentes de trânsito envolvendo motos.  

 Desenvolver programas educativos específicos, abordando os seguintes temas: avanço 

de sinal, excesso de velocidade, e atropelamento de pedestres.  

 Promover a bicicleta como meio de transporte, lazer e de melhoria das condições de 

saúde da população.  

 Desenvolver programas educativos específicos para ciclistas, e vinculá-los com projetos 

da Prefeitura de melhorias da rede cicloviária.  

 Promover as caminhadas como opção de transporte, dinamizando o uso das vias 
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públicas e melhorando as condições de saúde da população.  

 Desenvolver programas educativos específicos para pedestres, e vinculá-los com 

programas da Prefeitura de melhorias de infraestrutura para os pedestres 

(Acessibilidade).   

 

Programas e ações 

 

 Programa Educatrânsito 

Objetivos: O Programa Educatrânsito conta com 05 (cinco) projetos para humanização do 

trânsito na cidade de  Rondon do Pará, tendo como temática central comportamentos seguros no 

trânsito. Prevê ações  educativas que deverão ser divulgadas, implementadas, acompanhadas e 

avaliadas pelo DEMUTRAN, em parceria com diversas entidades. O Educatrânsito tem como objetivo 

promover a humanização do trânsito, especialmente na divulgação de comportamentos seguros no 

trânsito por parte dos motociclistas e motoristas, no incentivo ao uso correto da faixa de pedestres, 

cinto de segurança e capacete  e  bebidas alcoólicas por meio de ações especificas junto aos diversos 

públicos envolvidos no programa. 

 Diretrizes:  

 Constituir, uma coordenação permanente de educação no trânsito para o programa 

educatrânsito, envolvendo órgãos representativos da área; 

 Propor projetos específicos para aos diversos segmentos da sociedade: pedestres, 

motoristas, motociclistas, ciclistas,  pessoas com necessidades especiais,comunidade 

acadêmica, autoridades civis, militares , imprensa, empresas privadas e comunidade em 

geral; 

 Organizar a Semana Nacional do Trânsito, no período de 18 à 25 de setembro, conforme 

determinação do Código de Trânsito Brasileiro; 

 Definir a identidade visual e as formas de divulgação do programa, através de uma 

agência de propaganda responsável pela da criação e veiculação das peças publicitárias; 

 Planejar instrumentos para avaliação dos projetos a fim de mensurar os resultados e 

adequar as estratégias. 
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Planilha de Ações 

Tabela 15. Programa Educatrânsito 

Projetos e Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

TRÂNSITO NAS ESCOLAS: Quanto ao público das escolas  
de ensino fundamental , a proposta é utilizar o projeto 
“Trânsito nas escolas” com palestras informativas, 
teatros, brincadeiras educativas e ações pedagógicas 
durante todo ao ano letivo. A educação para o trânsito 
será tema transversal, nas escolas públicas. 

Implantar 
Projeto em até 
01 ano. 

Redução das 
infrações de trânsito. 
Redução do número 
e grau de severidade 
dos acidentes. 

Projeto elaborado e 
implantado. Monitoramento 
dos índices de acidentes e 
numero de infrações. 
Acompanhamento Núcleo 
Gestor e Prefeitura 
(DEMUTRAN) 

Anual 

TRÂNSITO NAS EMPRESAS: Realizar palestras Educativas 
nas empresas abordando o tema comportamento 
seguro no trânsito, acompanhar estatísticas de 
acidentes para abordagem de temas específicos. 

Implantar 
Projeto em até 
01 ano. 

Redução das 
infrações de trânsito. 
Redução do número 
e grau de severidade 
dos acidentes. 

Projeto elaborado e 
implantado. Monitoramento 
dos índices de acidentes e 
numero de infrações. 
Acompanhamento Núcleo 
Gestor e Prefeitura 
(DEMUTRAN) 

Semestral 

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO: A Semana Nacional 
do Trânsito é uma exigência do Código de Trânsito 
Brasileiro, e deve ser promovida anualmente pelos 
órgãos gestores do trânsito nos municípios, no período 
de 18 a 25 de setembro. Neste período, poderão ser 
potencializadas as atividades educacionais 
desenvolvidas durante todo o ano, além da realização 
de ações promocionais, como debate no rádio, 
exposição de cartazes, mensagens nas igrejas, blitz 
educativa, concurso diverso e outras atividades, que 
serão definidas pelo DEMUTRAN. 

Realizar a 
semana 
Nacional de 
Trânsito 
anualmente. 

Redução das 
infrações de trânsito. 
Redução do número 
e grau de severidade 
dos acidentes. 

Projeto elaborado e 
implantado. Monitoramento 
dos índices de acidentes e 
numero de infrações. 
Acompanhamento Núcleo 
Gestor e Prefeitura 
(DEMUTRAN) 

Anual 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

CIA DO TRÂNSITO: São cinco personagens que  irão 
participar dos eventos, intervenções artísticas nas 
principais ruas/avenidas, em tamanho real,  ou como  
desenho infantil ou ainda nas escolas como  fantoches, 
com objetivo de facilitar a identificação das  ações na 
educação do trânsito ao público em geral. O enfoque 
será o uso do capacete e uso correto da faixa de 
pedestres. 

Implantar Projeto 
em até 01 ano. 

Redução das 
infrações de trânsito. 
Redução do número 
e grau de severidade 
dos acidentes. 

Projeto elaborado e implantado. 
Monitoramento dos índices de 
acidentes e numero de 
infrações. Acompanhamento 
Núcleo Gestor e Prefeitura 
(DEMUTRAN) 

Anual 

TRANSITOLÂNDIA: A Transitolândia é uma cidade mirim, 
com ruas, praças, postos de gasolina, semáforos e 
veículos (bicicletas e velocípedes), destinada a educar e 
preparar as crianças em idade escolar para a rotina 
diária no trânsito. Através de excursões promovidas 
pelas escolas, as crianças na Transitolândia recebem os 
primeiros ensinamentos de como atravessar ruas, do 
conceito de mão e contramão, do significado dos sinais 
de trânsito, dos sinais e apitos dos agentes, das placas 
de sinalização e outros, participando ativamente nas 
aulas descontraídas e soltas ministradas pelos agentes 
de trânsito. 

Implantar Projeto 
junto ao Projeto da 
Orla em até 05 anos. 

Redução das 
infrações de trânsito. 
Redução do número 
e grau de severidade 
dos acidentes. 

Projeto elaborado e implantado. 
Monitoramento dos índices de 
acidentes e numero de 
infrações. Acompanhamento 
Núcleo Gestor e Prefeitura 
(DEMUTRAN) 

Anual 
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Fiscalização 

Objetivos: Fiscalizar o trânsito é o ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas 

na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de 

circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo com as competências 

definidas no Código de Trânsito Brasileiro sendo de responsabilidade da autoridade de trânsito e de 

seus agentes devidamente treinados e credenciados. Dentre as atribuições de competências dos 

municípios tem-se a fiscalização no solo urbano, correspondente à circulação, parada, 

estacionamento além de excesso de peso e dimensão dos veículos, visto que a maioria dos 

deslocamentos ocorre efetivamente na cidade. A Fiscalização tem como objetivo complementar a 

operação de trânsito, na medida em que confere aos agentes municipais o poder de autuar e 

consequentemente “sensibilizar” o usuário no sentido de respeitar a legislação, fato que assegura a 

obtenção de melhorias nas condições de segurança e fluidez para o trânsito. 

Diretrizes:  

 Ampla campanha de divulgação das atividades do município quanto à fiscalização; 

 Seleção de pessoal com perfil adequado à função de operação e fiscalização de trânsito; 

 Treinamento e capacitação do pessoal selecionado. 
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Planilha de Ações 

Tabela 16. Programa de fiscalização de trânsito 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Efetivar a fiscalização de 
Trânsito Municipal 

Criar patio de recolhimento de veículos e 
guincho, podendo terceirizar os serviços em até 
02 anos. 

Redução das infrações de 
trânsito. Redução do número 
e grau de severidade dos 
acidentes. 

Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Semestral 

Implantar sistema de processamento de 
infrações em até 02 anos 

Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Semestral 

Instalar a JARI Municipal em até 02 anos. 
Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Semestral 

Política de ampliação do 
quadro funcional de 
Agentes de Fiscalização 
de Trânsito  

Aumentar a atuação da Autoridade Municipal de 
Trânsito, através de um contingente de Agentes 
de Fiscalização de Trânsito que atenda às 
demandas de fiscalização, operação e educação 
de trânsito. Em até 02 anos. 

Qualidade da prestação do 
serviço. Redução das infrações 
de trânsito. Redução do 
número e grau de severidade 
dos acidentes. 

Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Semestral 

Planejar a ampliação e reposição dos quadros de 
Agentes de Fiscalização de Trânsito. 

Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Anual 

Treinamento, 
qualificação e 
requalificação de 
Agentes de Fiscalização 
de Trânsito 

Desenvolver programas de treinamento, 
qualificação e requalificação dos Agentes de 
Fiscalização de Trânsito.  

Qualidade da prestação do 
serviço. 

Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

constante 

Aplicar programas contínuos de treinamento, 
qualificação e requalificação, especializando os 
profissionais de fiscalização municipal de 
trânsito, e buscando a excelência na atuação e 
cumprimento de suas funções. 

Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Constante 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

Manual de 
Procedimentos para 
ações de fiscalização e 
operação de trânsito  

Normatizar os procedimentos dos Agentes de 
Fiscalização de Trânsito, em ações de fiscalização 
e operação de trânsito. Em até 05 anos. 

Qualidade da prestação do 
serviço. 

Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Semestral 

Disponibilizar e aplicar métodos, regras e 
procedimentos para os Agentes de Fiscalização 
de Trânsito. 

Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Constante 

Integração das áreas de 
operação e fiscalização 

Melhorar a eficiência das ações de operação de 
trânsito, através da participação conjunta em 
campo da engenharia e dos Agentes de 
Fiscalização de Trânsito.  

Qualidade da prestação do 
serviço. Redução das 
infrações de trânsito. 
Redução do número e grau 
de severidade dos acidentes. 

Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Constante 

Desenvolver treinamento interno de atuação, em 
caso de ocorrências diversas de trânsito, como: 
ações sistemáticas de operação de trânsito, e 
ações isoladas de operação de trânsito em 
ocorrências ou eventos programados.  

Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Constante 

Aproximação às outras 
instituições de 
fiscalização e operação 
de trânsito   

Promover um melhor entrosamento em situações 
de trânsito que envolvam múltiplas autoridades, 
e evitar conflitos de competência.  

Qualidade da prestação do 
serviço. Redução das 
infrações de trânsito. 
Redução do número e grau 
de severidade dos acidentes. 

Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Constante 

Provocar contatos político-institucionais com: 
DETRAN-PA, Polícia Militar, Polícia Civil, Policia 
Rodoviária Federal e Estadual, Defesa Civil, Corpo 
de Bombeiros, etc., e formalizar acordos através 
de convênios, quando necessários.  

Acompanhamento 
Núcleo Gestor e 
Prefeitura (DEMUTRAN) 

Constante 
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Gestão do PlanMob 

Objetivos: Fazer do DEMUTRAN uma organização cidadã, reconhecida pela sociedade na 

gestão de políticas de transportes e trânsito. Assegurar a população mobilidade, acessibilidade, 

segurança, fluidez e conforto nos sistemas de transporte e trânsito, respaldado na competência, 

satisfação profissional e nos avanços tecnológicos, contribuindo para a qualidade de vida no 

município. 

Diretrizes:  

 Gestão humanista voltada à cidadania, colocando-se em primeiro lugar os interesses da 

população com relação à mobilidade, acessibilidade, segurança e conforto. 

 Ações ou intervenções planejadas, sistêmicas e participativas, com foco em resultados e 

eficácia continuamente avaliadas. 

 Administração prática, eficiente e rápida, não permitindo ingerências externas às suas 

legítimas ações. 

 Prestação dos serviços realizada por pessoas capacitadas, motivadas e reconhecidas por 

seu desempenho, na busca incessante da excelência no atendimento ao usuário. 

 Busca permanente de meios logísticos e tecnológicos, adequados à realidade do 

DEMUTRAN, para melhoria contínua das condições de trabalho. 
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Planilha de Ações 

Tabela 17. Programa de gestão 

Ações Metas Indicadores Monitoramento Avaliação 

Garantir a boa 
funcionalidade do 
DEMUTRAN 

Manter e melhorar a estrutura e atuação do 
órgão de trânsito – Quadro Funcional, em até 02 
anos. 

Qualidade da 
prestação do 
serviço. 

Acompanhamento Núcleo Gestor 
e Prefeitura (DEMUTRAN) 

Semestral 

Manter e melhorar a estrutura e atuação do 
órgão de trânsito – Capacitação, em até 02 
anos. 

Qualidade da 
prestação do 
serviço. 

Acompanhamento Núcleo Gestor 
e Prefeitura (DEMUTRAN) 

Semestral 

Recompor e reforçar, capacitar e qualificar 
quadros funcionais de técnicos e equipes do 
órgão de trânsito. 

Qualidade da 
prestação do 
serviço. 

Acompanhamento Núcleo Gestor 
e Prefeitura (DEMUTRAN) 

Constante 
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9. Considerações finais  

As propostas e diretrizes para compor o Plano Local de Mobilidade de Rondon do Pará 

apresentaram os principais temas diretamente ligados à questão da mobilidade. Todos os indicadores 

dos principais conflitos e processos mencionados neste documento necessitam de tratamentos ao 

longo do processo de planejamento e execução de intervenções no meio urbano. As necessidades e 

demandas levantadas na segunda audiência pública estão contidas nas diretrizes do PlanMob.  

As ações e estratégias foram estabelecidas conforme o Diagnóstico (2ª Etapa) realizado e por 

observações técnicas feitas nos trabalhos de campo e pesquisas.  A versão preliminar das ações 

propostas foram discutidas e aprovadas pelo Núcleo Gestor, em reunião conforme ata (anexo I) e 

apresentadas na terceira audiência pública realizada em 18 de novembro de 2013, às dezenove horas 

na Escola Municipal D. Pedro I conforme ata (anexo II). As ações propostas no PlanMob seguem a Lei 

de Mobilidade Urbana Nacional (12.587/2012), que prioriza os deslocamentos por meio de modos não 

motorizados e do transporte coletivo em detrimento dos motorizados individuais. As ações serão 

implantadas gradativamente mediante a contratação de Projetos Executivos e disponibilidade de 

recursos financeiros. 
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10. Equipe técnica Interação Urbana 

 
 
Coordenador geral  
Marco Aurélio de Lima e Myrrha 
 
Coordenador Políticas Públicas 
Mauro Lúcio da Cunha Zanin 
 
Coordenador Planejamento Físico e 
Territorial  
Mauro Ferreira  
 
Coordenador Plano Diretor 
Normando Machado de Morais Neto  
 
Coordenador Saneamento Básico 
Wilson Luis Italiano 
 
Coordenadora Mobilidade 
Walquíria Caetano de Pádua  
 
Coordenadora Educação Pública 
Ana Elisabete de Carvalho Pádua 
 
Coordenador Saúde Pública 
Marcos Rogério de Paula Oliveira  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coordenador Gestão Tributária 
José Donizete Osmar Novaes  
 
Planejamento Urbano 
Tatiana Borim De Simone  
 
Apoio PMAT  
Luiz Fernando de Souza  
 
Comunicação 
Eliana Taniguti 
  
Diagnóstico Socioambiental, Geografia e 
Cartografia 

 Marcelo A. da Costa, comunicólogo e 

especialista em tecnologias 

ambientais 

 Rogério Peter de Camargo, geógrafo 

e especialista em estudos do meio 

físico e geoprocessamento aplicado. 

 Alexandre Degan, geógrafo, 

especialista em geoprocessamento e 

cartografia 

 Pablo Alegria Rodriguez, técnico em 

meio ambiente; 

 Rafael Gregorini, gestor ambiental 

 Luana Barros, bióloga 

 Magno Castro, estagiário em 

geoprocessamento e cartografia 
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