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Levantamento 
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Promoção de Novas Tecnologias 



TRANSPORTE COLETIVO



TRANSPORTE COLETIVO



Programa para Promoção de Intermodalidade na RMBH

1- Promover projetos alinhados às diretrizes do PDDI de forma a dar suporte à rede de 
centralidades identificadas e o planejamento das demandas futuras: 

a - Adotar as centralidades propostas do PDDI como base para o desenho da Rede de 
Mobilidade Metropolitana; 

b - Promover a adoção das políticas de última milha por outras modo de transporte, além 
do coletivo  

c - Implementar os PIMs nas centralidades Metropolitanas de forma a promover seu 
desenvolvimento com ampliação do comércio e serviços no entorno e fortalecimento de uma 
metrópole policêntrica.



Programa para Promoção de Intermodalidade na RMBH

5 - Priorizar os serviços de transporte público coletivo em relação ao transporte individual 
motorizado e integrar e harmonizar em relação transporte de cargas: 

a - Implementar infraestrutura preferencial para o transporte coletivo; 

b - Articular com os municípios para promoção de uma política de estacionamento, que 
desincentiva o uso do individual motorizado em áreas sensíveis e alta demanda, onde o 
transporte coletivo deve ser priorizado;  

c - Incentivar a instalação de estacionamentos integrados nos PIMs, considerando inclusive 
a integração dos modelos de pagamento;  

d - Instalar armários inteligentes de distribuição de carga nos PIMs 



Programa para Promoção de Intermodalidade na RMBH

7 - Promover o acesso aos serviços de transporte público coletivo através da ampliação e melhoria da 
infraestrutura dos modos ativos e promoção de serviços complementares integrados  

a - Promover a política da última milha por modos ativos; 

b - Adoção de bicicletários e programas de bicicletas compartilhadas nos Pontos de Integração 
Metropolitana - PIMs  

c - Articular com os municípios para implementação das rotas ativas para acesso aos PIMs, com tratamento 
viário específico para priorização do pedestre e do ciclista em relação ao outros modos (via compartilhada), 
seguindo os princípios do desenho universal ; 

d - Ampliação da legislação para transporte de bicicleta dentro do Transporte Coletivo 

d - Incentivar a instalação de estacionamentos integrados nos PIMs, considerando inclusive a integração dos 
modelos de pagamento; (5,c) 

e - Adoção de outros serviços de mobilidade nos PIMs (serviço sob demanda, transporte por aplicativo, táxi 
lotação, veículos compartilhados, etc…)



Programa de Racionalização do TC Metropolitano

2 - Fortalecer os mecanismos de planejamento e gestão metropolitana buscando o 
estabelecimento de uma política de mobilidade integrada em nível de gestão, e regulação, 
bem como a participação da sociedade civil neste processo;  

a - Criar convênio para integração, com regras claras de gestão compartilhada do 
transporte coletivo e com definição de política tarifária de integração em nível metropolitano 

b - Desenvolver estudos para a criação de um consórcio público para a integração, com 
plano de trabalho detalhado;  

c - Inserir o acompanhamento e monitoramento das ações e indicadores do plano de 
mobilidade da RMBH na dinâmica do arranjo metropolitano: 

• atribuir ao comitê a função de acompanhamento dos indicadores; 

• atribuir ao conselho a função de validação e promoção de revisões. 



Programa de Racionalização do TC Metropolitano

3 - Promover a  integração física, operacional e tarifária entre os diversos modos de transporte 
e prestadores de serviços de transporte na RMBH;  

a - Adotar a divisão da tarifa técnica e tarifa pública para viabilizar integração tarifária, na 
revisão dos contratos de transporte metropolitanos; 

b - Articular e incentivar os municípios a aderirem ao convênio de integração; 

c - Implementar a Rede de Mobilidade Metropolitana com caráter estruturante para 
promover a integração; 

d - Promoção da interoperacionalidade do bilhete eletrônico;  

 



Programa de Racionalização do TC Metropolitano

4 - Promover a modernização do marco jurídico e regulatório visando dar suporte à novas tecnologias, à 
inovação e melhoria da qualidade e produtividade dos serviços de transporte coletivo  e à nova estruturação 
do modelo de demanda e de negócio, assegurando o atendimento dos interesses públicos, garantindo a 
segurança jurídica às partes e a sustentabilidade econômico-financeira do sistema;  

a - Promover a revisão dos contratos de transporte metropolitanos, que deverão conter, dentre outros: 

• Modelo de compartilhamento dos riscos em relação à demanda, entre Poder Concedente e 
operadores 

• Procedimentos para revisão contratual ordinária e extraordinária, assegurando a mutabilidade 
contratual e atualização dos serviços em favor do interesse público. 

• Métodos e procedimentos para o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos  

• Diferenciação das remunerações dos operadores, com a divisão da tarifa técnica e tarifa pública. 

• Sistemática de avaliação de desempenho dos concessionários e da qualidade do serviço por meio 
de indicadores de desempenho que impactam diretamente na remuneração.



Programa de Racionalização do TC Metropolitano

b - Adotar o processo de modularização dos contratos, realizando a gestão financeira e a gestão dos 
Pontos de Integração Metropolitana - PIMs (Terminais, Estações, Polos de Transferência Modal, Pontos de 
Controle Tratados - PCTs) em apartado dos operadores das linhas, para favorecer a transparência, o controle 
do poder concedente; 

c - Articular com os municípios para revisão dos seus contratos de transporte coletivo, alinhando com os 
contratos estaduais, para subsidiar a adesão ao convênio, estimulando-os a adotar especificação e controle 
dos serviços nos moldes dos contratos estaduais;  

 

 



Programa de Racionalização do TC Metropolitano

6 - Ampliar os sistemas de transporte estruturantes, base da nova rede de transporte público coletivo, 
de forma a otimizar os serviços, garantir a manutenção da qualidade operacional e sua 
sustentabilidade econômico-financeira; 

a - Regulamentar a Rede de Mobilidade Metropolitana; 
b - Implementar a Rede de Mobilidade Metropolitana, priorizando a expansão dos Pontos de 

Integração Metropolitana - PIMs, como forma de incentivar a multimodalidade, a política de última 
milha, a racionalização do sistema e desenvolvimento de centralidades, considerando minimamente: 

• Hierarquizar os modos de transporte metropolitanos e municipais dentro de uma 
estruturação tronco-alimentada, reforçando a função de alimentação local, a ser 
majoritariamente desempenhada por linhas municipais, e a articulação das redes locais com 
os eixos estruturantes nos PIMs;  

• Reforçar o caráter estruturante dos eixos metroferroviários, em especial da Linha 1 e 2 do 
metrô, planejando os demais sistemas para alimentá-los e favorecendo integrações; 

c - Articular com municípios para reorganização das redes municipais de modo a integrar a Rede de 
Mobilidade Metropolitana. 

 



Programa de Racionalização do TC Metropolitano

8 - Priorizar políticas públicas que contribuam para a segurança, seguridade e equidade no 
acesso aos serviços de transporte, com especial atenção para pessoas em situação de 
vulnerabilidade;  

a - Adotar a divisão da tarifa técnica e tarifa pública para viabilizar integração tarifária, na 
revisão dos contratos de transporte metropolitanos; (3,a) 

b - Implementar banco de dados para acompanhar as ocorrências de acidentes e delitos no 
transporte coletivo, formulando a partir dele ações específicas para promover a segurança e 
seguridade. 

 

 



Programa de Racionalização do TC Metropolitano

9 - Buscar e definir novas formas e estratégias de financiamento do transporte coletivo com vistas à 
diversificação e à sustentabilidade das fontes de recursos tanto públicos quanto privados  

a - Adotar a divisão da tarifa técnica e tarifa pública para viabilizar integração tarifária, na revisão dos 
contratos de transporte metropolitanos; (3,a) 

b - Promoção de fundos com a participação de entes diversos (federais, estaduais e municipais) para 
subsidiar a integração tarifária; 

c - Articular com os municípios para a adoção de pedágios urbanos e política de restrição de acesso em 
áreas críticas, com arrecadação de recursos para melhorar a qualidade do transporte coletivo; 

d - Promover a exploração comercial dos PIMs e terrenos no entorno para financiar o transporte 
coletivo; 

c - Promover a adoção de mecanismo de financiamento de infraestrutura de transporte com base no 
Uso e Ocupação de Solo (Operação Urbana Consorciada, Certificados de Potencial Adicional de Construção, 
Contribuição de melhoria, Taxa e contrapartidas de grande empreendimentos imobiliarios, dentre outros) 

 



Programa de Racionalização do TC Metropolitano

10 - Buscar fontes de financiamento e formas de remuneração do transporte coletivo que 
garanta a sua oferta como direito social, em especial nas áreas e horários de maior 
vulnerabilidade. 

a - Adotar a divisão da tarifa técnica e tarifa pública para viabilizar integração tarifária, na 
revisão dos contratos de transporte metropolitanos; (3,a) 

b - Elaborar estudos para rever o modelo tarifário da tarifa pública e a implementação de 
subsídios, com base em critérios sociais e do uso do solo. 

 

 

 



Programa de Racionalização do TC Metropolitano

13 - Promover o monitoramento contínuo, inclusive com adoção de novas tecnologias, do 
serviço de transporte público e seus operadores, de forma a ampliar o acesso à informação, 
transparência e controle sobre a qualidade dos serviços prestados;  

a - Adotar o processo de modularização dos contratos, realizando a gestão financeira e a 
gestão dos PIMs em apartado dos operadores das linhas, para favorecer a transparência, o 
controle do poder concedente; (4,b) 

b - Implementar ferramentas e instrumentos específicos de fiscalização cruzada, incentivo 
a auto regulação, fiscalização pelo usuário, automação e eficiência de gestão; 

c  -  Adoção de novas tecnologias para monitoramentos dos serviços de transporte; 

d - Ampliar a disponibilização de dados de operação de transporte (GPS e bilhetagem 
eletrônica), para favorecer a transparência e controle por parte da sociedade, fornecendo 
informação ao usuário em tempo real;



Programa de Racionalização do TC Metropolitano

15 - Promover a ampla participação da sociedade civil nos modelos de governança.  

a - Fortalecer o processo de participação da sociedade por meio do Comitê de Mobilidade; 

 



Programa de Racionalização do TC Metropolitano

17 - Efetivar o direito à acessibilidade com desenho universal em todo o sistema de mobilidade 
urbana da RMBH, dando atendimento integral ao que dispõe a legislação vigente. 

a - Adotar os princípios do desenho universal em todos os programas e projetos do Plano 
de Mobilidade; 

b - Articular com os municípios para que acesso aos PIMs sigam os princípios do desenho 
universal; 

c - Adotar, no momento de renovação da frota de transporte, o veículo de piso baixo que 
facilite o acesso ao interior do veículo; 

 

 



Programa Modernização da Mobilidade e Incentivo a Novas Tecnologias

11 - Promover projetos capazes de mitigar custos ambientais e socioeconômicos dos 
deslocamentos, considerando a viabilidade em todo seu ciclo de vida (planejamento, 
implantação e operação);  

a - Adotar os princípios Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS) nos 
programas e projetos do Plano de Mobilidade; 

b - Aumento da oferta e da atração do transporte coletivo através da Implementação da 
Rede Mobilidade Metropolitana, promovendo a migração modal do individual motorizado do 
individual para o coletivo; 

c - Ampliar a integração do transporte coletivo com o transporte ativo; 

d - Articular com os municípios para promover o adensamento urbano nos entornos dos 
PIMs.



Programa Modernização da Mobilidade e Incentivo a Novas Tecnologias

12 - Promover a eficiência energética no sistema de transporte coletivo por meio da adoção de 
tecnologias limpas, potencializando o uso de energias renováveis e menos poluentes;  

a - Promover a renovação da frota de transporte metropolitano por veículos elétricos ou 
movidos a biocombustível; 

b - Incluir na revisão dos contratos incentivo para a mudança da matriz energética e 
redução das emissões do transporte coletivo; 

c - Adaptar a tecnologia veicular (van, brt, metrô, etc) a demanda de modo a  promover 
uma maior eficiência energética; 

d - Implementação de Placas Solares nos PIMs para alimentação dos próprios PIMs e 
veículos. 

 



Programa Modernização da Mobilidade e Incentivo a Novas Tecnologias

14 - Incentivo a modelos operacionais para atendimento de deslocamentos de baixa demanda. 

a - Desenvolver soluções alternativas para o deslocamento de baixa demanda, como: 

• projeto piloto de serviço sob demanda; 

• programa de compartilhamento de veículos; 

• taxi metropolitano lotação, dentre outros 

 



Programa Modernização da Mobilidade e Incentivo a Novas Tecnologias

16 - Promover ações de incentivo do escalonamento das atividades, sobretudo em Polos 
Geradores de Viagens, de forma a diminuir a concentração de demanda no horário de pico. 

b - Articular para a elaboração de normas para obrigar Pólos Geradores de Viagens de 
fazerem  Planos de Mobilidade Corporativa, com diagnóstico e ações que promovam a 
mobilidade sustentável neste empreendimentos, com a adoção de:  

• Home office e estudo a distância,  

• Escalonamento de horário,  

• Carona compartilhada; 

• Bicicletários 

• Vestiários, dentre outros 

 



Programa Modernização da Mobilidade e Incentivo a Novas Tecnologias

18 - Promover a modernização e a adoção de inovações na mobilidade urbana metropolitana.  

a - Promover a centralidades metropolitana de modo que a maioria dos deslocamentos 
sejam internos; 

b - Articular para a elaboração de normas para obrigar Pólos Geradores de Viagens de 
fazerem  Planos de Mobilidade Corporativa, com diagnóstico e ações que promovam a 
mobilidade sustentável neste empreendimentos, com a adoção de:  

•Home office e estudo a distância,  

•Escalonamento de horário,  

•Carona compartilhada; 

•Bicicletários 

•Vestiários, dentre outros (16,b)



Programa Modernização da Mobilidade e Incentivo a Novas Tecnologias

c - Estimular a adoção de inovações tecnológicas; 

d - Adotar os princípios Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS) nos 
programas e projetos do Plano de Mobilidade; (11,a) 

e - Adotar estratégias de mobilidade como serviço (MaaS); 

f - Articular com os municípios para promover o adensamento urbano nos entornos dos PIMs. 
(11,d) 

g - Ampliação do Projeto Piloto de adoção de wifi dentro de veículos para toda a frota da 
RMBH. 

 

 


