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APRESENTAÇÃO
O MOBCidades, a metodologia Orçamento 
& Direitos e a elaboração dos Orçamentos 
Temáticos da Mobilidade Urbana

Esta análise foi elaborada no âmbito do Projeto MobCidades - Mobilidade, Orçamen-
to e Direitos. Coordenado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) em par-
ceria com dez movimentos da Rede Cidades por Territórios Justos, Democráticos e 
Sustentáveis, o projeto tem por objetivo fortalecer as organizações da sociedade civil 
(OSCs) para o monitoramento do orçamento e a incidência da Política de Mobilidade 
Urbana. A iniciativa conta com o financiamento da União Europeia e contempla mais 
de 50 OSCs das dez cidades participantes: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Ilhabela 
(SP), Ilhéus (BA), João Pessoa (PB), Piracicaba (SP), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São 
Luís (MA) e São Paulo (SP). 

Iniciado em 2017, o MobCidades tem atuado na articulação e capacitação de orga-
nizações da sociedade civil para a popularização do conceito de direito à cidade e o 
monitoramento e atuação política na elaboração das leis orçamentárias. Além disso, 
os movimentos que o integram têm atuado no levantamento de dados sobre trans-
parência e mobilidade nos municípios, na elaboração de Orçamentos Nacional e 
Municipais Temáticos da Mobilidade Urbana, na incidência para a regulamentação 
do transporte como direito social e na discussão da temática mobilidade e gênero.

A metodologia orientadora do projeto chama-se Orçamento e Direitos e foi desenvolvida 
pelo Inesc. Tem como base o Pacto Internacional pelos direitos econômicos, sociais cul-
turais (Pidesc), que prevê a obrigação dos Estados de garantir o máximo de recursos para 
a realização progressiva de direitos, sem discriminação. A partir desse pacto, a instituição 
desenvolveu um olhar para o orçamento e as políticas públicas, observando se a forma 
de arrecadação e distribuição dos recursos se pautam pela i) justiça fiscal, se utilizam o 
ii) máximo de recursos disponíveis nos orçamentos para a iii) realização progressiva de 
direitos, com base nos princípios da iv)não -discriminação e da v) participação popular. 

Segundo o Inesc, é necessário que esses cinco pilares sejam respeitados para que o 
orçamento público esteja de fato garantindo direitos: a partir deles, podemos verificar 
o compromisso do poder público na criação e efetivação de políticas públicas. Um dos 
desdobramentos da metodologia Orçamento & Direitos é a elaboração de Orçamentos 
Temáticos (OT) de cada política, nos quais são analisadas a prioridade dada ao tema no 
planejamento dos governos e a execução orçamentária destinada à sua efetivação em 
determinado período de tempo.  Nesta série de Orçamentos Temáticos, abordamos as 
políticas de Mobilidade Urbana nas dez cidades integrantes do MobCidades. 
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Análise da Política Federal
 O projeto Mobcidades, além de prever a elaboração dos orçamentos temáticos (OTs) das 
dez cidades que o compõem, propõe, ainda, o orçamento temático nacional da política 
de mobilidade urbana. No entanto, ao analisar as diferentes Leis Orçamentárias Anu-
ais (LOAs) do último Plano Plurianual (PPA), percebemos que as ações orçamentárias da 
União dizem pouco sobre a mobilidade em geral, visto que a maior parte das atividades 
e projetos são desenvolvidos de forma descentralizada, nos municípios. Os aportes para 
financiamento de grandes obras, em geral, são ofertados pelo BNDES e Caixa Econômica 
Federal (CEF), com recursos quase sempre extra orçamentários. 

Com relação às ações da CEF, por exemplo, podemos destacar duas linhas, para que fi-
que mais nítida essa forma de financiamento: Uma delas é o “Pró-Municípios”, voltado 
para obras de infraestrutura urbana, gerido por meio do antigo Ministério das Cidades, 
hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, com recursos orçamentários. E a outra é 
o “Pró- Transporte”, que pode financiar poder público e inciativa privada, para obras de 
infraestrutura para o transporte coletivo urbano com recursos extra orçamentários.  

Assim, não faz sentido criar um OT da Mobilidade Urbana Nacional, visto que a maior 
parte dos recursos são extra orçamentários e o que é orçamentário muitas vezes 
não é executado visto que precisa acontecer de forma descentralizada, em convênio 
com municípios, que nem sempre acessam os recursos. Uma sugestão para próximos 
estudos seria analisar os projetos voltados para a mobilidade urbana, financiados 
por esses dois bancos públicos, mas aí são “outros quinhentos”. Por agora faremos 
uma leitura do que está no programa Mobilidade Urbana ou Mobilidade Urbana e 
Trânsito, a partir dos últimos três PPAs do governo federal. Por que três PPAs? Para 
percebermos nuances em diferentes governos, o que é priorizado, se há recorrências 
que nos deem pistas sobre a política. 

Uma das curiosidades a ser destacada é o valor sempre mais alto, ou muito mais 
alto, do recurso autorizado em relação ao efetivamente pago. Ou seja, quando o go-
verno propõe o orçamento tem uma intenção em mente, que não se realiza: Como 
a execução das políticas de mobilidade é descentralizada, depende da adesão dos 
municípios ou de estados (quando se trata de regiões metropolitanas), o que com 
frequência não acontece. Algumas razões para isso são, por exemplo, pouco tempo 
de gestão para conclusão de grandes obras, municípios inadimplentes, falta de capa-
cidade técnica, interesses divergentes etc. 
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PPA 1

Vejamos, então, o gráfico 1, que traz dados do PPA 2008/2011, discriminados na ta-
bela 1. O valor autorizado é muito maior que o pago, conforme demonstra a coluna 
central, um pouco maior quando acrescentamos os restos a pagar, referente à des-
pesas empenhadas em anos anteriores. 

TABELA 1

PPA 1 Autorizado (IPCA) Pago (IPCA) Pago + RP Pago (IPCA)

LOA

2008 866.861.353,64 496.524,88 643.282.772,23

2009 486.732.151,33 1.052.726,23 101.689.291,22

2010 620.643.016,33 971.077,83 42.580.040,33

2011 1.046.785.910,52 230.723,92 20.185.810,20

Total 3.021.022.431,82 2.751.052,86 807.737.913,98

Fonte: Siga Brasil / Elaboração própria

Vale destacar que as ações constantes no programa orçamentário “Mobilidade Urbana” 
estão de acordo com a política nacional, lei 12.587/2012, que indica a priorização de 
transporte público e mobilidade ativa sobre o individual motorizado. Por exemplo, há 
ação de incentivo para desenvolvimento de planos diretores associados aos planos de 
mobilidade em áreas metropolitanas, incentivo à ampliação da malha ferroviária urbana, 
construção de corredores exclusivos de transporte coletivo, apoio à sistemas de trans-
porte não motorizados etc. No entanto, poucos ou nenhum municípios acessaram os 
recursos, conforme se pode observar no gráfico 1, na linha pago, para os quatro anos do 
PPA, que equivale a cerca de 0,09% do que foi autorizado.
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A mensagem presidencial do PPA 1 é bem mais otimista do 
que o acontecido. Vejamos o que está registrado:

“O problema da mobilidade nas cidades brasileiras tem se agravado, acompanhando o ace-
lerado processo de urbanização verificado nos últimos anos. Um dos vértices do problema é a 
ineficiência dos sistemas de transporte público, caracterizados pelo estrangulamento de suas 
infraestruturas, pela oferta insuficiente e precária dos serviços e pelos seus altos custos. Como 
consequência, sobretudo, nas grandes cidades, observa-se a crescente exclusão social, a redu-
ção da qualidade de vida e a ineficiência das economias, que apontam para a necessidade de 
investimentos crescentes no setor.”

Contudo, apesar de anotarem que um dos grandes problemas é a forma de urbaniza-
ção das nossas cidades, a lógica não se alterou. Não houve associação de programas 
de moradia junto com melhoria da oferta de transporte público urbano. Esta respon-
sabilidade deve ser compartilhada entre os três entes da federação, mas o gráfico 1 
mostra outra realidade, com a baixa execução orçamentária.

GRÁFICO 1 - ppa 2008/2011

Fonte: Siga Brasil / Elaboração própria
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Dados tais corroboram com a contradição dentro da própria proposta governamen-
tal, que diz: “Os futuros investimentos em transporte público deverão estar funda-
mentados em uma política mais ampla de mobilidade, integrada às políticas de ocu-
pação e uso do solo, e orientada por um planejamento em rede, que considera as 
potencialidades dos diversos modos de deslocamento.” (PPA 1) 

PPA 2

O PPA 2, no que tange à mobilidade urbana, está muito relacionado às obras de infra-
estrutura para a Copa do Mundo de 2014, o que direcionou maiores investimentos 
para as cidades sede. No entanto, a maior parte dos recursos foram fruto de finan-
ciamento dos bancos já citados. Além disso, não necessariamente resultaram em 
melhoria das condições de vida das populações, especialmente as de baixa renda e 
mais dependentes de sistemas públicos de transporte. Como dito, o que se planeja 
nem sempre se transforma em realidade, principalmente se a política exige uma re-
lação e colaboração entre os diferentes entes da federação. Vejamos o que diz o PPA:

(...) Em especial, observa-se o alcance de um novo patamar de investimentos, com prioridade 
de atendimento às famílias de mais baixa renda e o fortalecimento das relações federativas, 
a partir da criação do eixo de Infraestrutura Social e Urbana no PAC, com o lançamento do 
Programa Minha Casa, Minha Vida e a definição de uma carteira de mobilidade urbana para 
as cidades-sede da Copa 2014.

Há uma intenção de priorizar as famílias de baixa renda, pensando moradia alinhada 
à mobilidade urbana. No entanto, passados alguns anos, é visível que as obras re-
lacionadas à copa do mundo não resultaram em mais qualidade de vida para estas 
pessoas, ao contrário, muitas foram empurradas para lugares mais distantes em suas 
cidades. E algumas obras, como o VLT do Rio de Janeiro, por exemplo, são extrema-
mente elitizados e não atendem a população mais pobre e mais periférica. 

Neste PPA também se verifica baixa execução das ações.  As suas quatro LOAs apresen-
taram recursos autorizados ainda mais vultosos, ou cerca de cinco vezes maior que o 
PPA anterior. No entanto, quando olhamos para o recurso efetivamente pago, (segunda 
coluna) ou na coluna do meio da tabela 2, observamos que o comportamento se repete, 
apesar de neste caso o pago ser proporcionalmente maior, ou 10% do autorizado.
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TABELA 2

PPA 2 Autorizado (IPCA) Pago (IPCA) Pago + RP Pago (IPCA)

LOA

2012 R$ 4.180.980.711,39 R$ 354.964.749,90 R$ 400.412.485,53

2013 R$ 2.148.829.150,22 R$ 313.402.335,20 R$ 745.765.688,52

2014 R$ 3.465.467.226,27 R$ 642.397.125,27 R$ 1.139.202.183,42

2015 R$ 4.208.639.016,30 R$ 170.349.243,97 R$ 1.080.518.822,16

Total R$ 14.003.916.104,18 R$ 1.481.113.454,34 R$ 3.365.899.179,63

Fonte: Siga Brasil / Elaboração própria

Com relação às ações, há proposta para melhoria da acessibilidade dos trens urba-
nos, ou adequação à acessibilidade universal, cujo o valor autorizado ao longo do 
PPA foi de cerca de R$ 15 milhões, o pago não passou de R$ 1 milhão, ou menos 
de 10%. Outra importante ação que também tem baixa execução é Educação para 
Cidadania no Trânsito, que teve em média R$ 12 milhões ano e o pago em cada ano 
foi de no máximo R$ 3 milhões. E esta ação, de acordo com o Sistema Integrado de 
Planejamento e Orçamento ,  SIOP, tem como objetivo a:

Instrumentalização de professores e de outros agentes, como multiplicadores do tema trân-
sito de forma transversal apoiados em material didático na rede de ensino e nas comunida-
des; disseminação das experiências bem sucedidas na educação de trânsito e encontros para 
envolvimento da comunidade, dos órgãos públicos e da sociedade civil em todo o território 
nacional; realização de cursos, palestras, seminários, congressos; estudos e pesquisas educa-
cionais; elaboração, distribuição e difusão de material educativo à sociedade em diferentes 
mídias, concursos e prêmios, visando aumentar a conscientização, reeducação e a mudança 
cultural do cidadão relativa ao tema trânsito como forma de exercício da cidadania, inclusive 
desenvolvendo no cidadão um comportamento proativo no trânsito.

Ou seja, são medidas preventivas de acidentes, com a possibilidade de humanização 
do trânsito e de formação de cidadãos e cidadãs mais conscientes de que o espaço 
urbano é público e deve ser compartilhado com todas as pessoas, independente-
mente da forma como se locomovem. No entanto, aparentemente não houve gran-
de interesse em desenvolver estas atividades por parte dos municípios, o que está 
comprovado no gráfico 2, cuja coluna do meio está muito abaixo da primeira, com os 
recursos autorizados. 
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GRÁFICO 2 - ppa 2012/2015

Fonte: Siga Brasil / Elaboração própria
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PPA 3

Com relação ao PPA 3, em vigor, até o final de 2019, o quadro muda bastante, até porque 
desde 2017 convivemos com a Emenda Constitucional 95 que impôs um teto para os 
gastos públicos com base no orçamento de 2016, que desde então podem ser reajusta-
dos apenas pela inflação. Houve, assim, um super achatamento dos recursos para todas 
as áreas ligadas aos direitos sociais constantes no artigo 6° da mesma Constituição, que 
passou a conviver com esta contradição em si mesma. Então, conforme demostrado na 
tabela 3, o autorizado para os quatro anos é sete vezes menor que as LOAs do PPA an-
terior. No entanto, há um comportamento semelhante com relação ao pago, que está 
praticamente no mesmo valor, mesmo que o ano de 2019 não tenha ainda se encerrado.

TABELA 3

PPA 3 Autorizado (IPCA) Pago (IPCA) Pago + RP Pago (IPCA)

LOA

2016 1.145.334.896,52 434.479.578,85 1.578.631.193,42

2017 1.087.733.141,74 719.872.583,10 1.187.724.273,48

2018 301.423.541,61 298,089,052,75 442.357.850,91

2019 379.062.085,10 53.930.416,03 346.454.969,27

Total 2.913.553.664,97 1.208.282.577,98 3.555.168.287,08

Fonte: Siga Brasil / Elaboração própria

Contudo, quando vamos ao detalhamento por ação em cada ano, verificamos que 
a maior parte do gasto está em restos a pagar, mantendo o padrão, conforme se 
verifica na tabela 3. Destacamos a ação “apoio à sistemas de transporte coletivo ur-
bano”, com vários convênios estabelecidos no âmbito dos orçamentos ligados ao 
PPA2, e agora houve muito execução em restos a pagar, a maior parte. De acordo 
com os Planos Orçamentários (POs) possíveis de verificar, há gasto com sistemas de 
trens urbanos em algumas cidades, que no entanto, tiveram execução baixa. Assim, 
seria importante verificar em cada uma dessas cidades o que de fato ocorreu. E há 
um montante grande para os quais não há detalhamento dos POs e não temos como 
verificar o que efetivamente foi feito, a não ser pela Lei de Acesso à Informação. 

Importante ver o que estava planejado e não foi executado, a despeito da importância da 
obra, como a linha 3 do metrô ligando Niterói a São Gonçalo, que apesar de atender cerca 
de 500 mil pessoas dia, não saiu do papel. Ocorreram apenas algumas desapropriações 
em locais para onde a população já retornou. 
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Então, olhando para o gráfico 3, percebemos que o pago, mais restos a pagar neste 
caso superam o que foi autorizado, até porque, o valor foi baixo, provavelmente pe-
las mudanças de governo, duas ao longo do PPA, e pela aprovação do teto dos gastos.

GRÁFICO 3 - ppa 2016/2019

Fonte: Siga Brasil / Elaboração própria
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Considerações finais
É possível verificar que o planejamento com frequência não se confirma na prática. 
Os Planos Plurianuais estão sendo esvaziados na medida em que nos afastamos da 
Constituição de 1988. Com o seu esvaziamento, ficamos com muita dificuldade de 
fazer o controle popular dos programas que, por sua vez, ficam cada vez mais agre-
gados, com ações que poderiam ser desmembradas em vários outros programas. A 
divisão funcional e programática não é mais suficiente. Para sabermos o que exata-
mente está sendo feito temos de recorrer aos planos orçamentários, instrumentos 
de gestão não obrigatórios e, por isso, nem sempre disponíveis.

Além disso, para a política de mobilidade urbana, o que é feito nacionalmente muitas 
vezes não é percebido nos chãos de fábrica do direito à cidade, ou seja, as ruas, bair-
ros, comunidades, cidades pequenas, médias, grandes. A responsabilidade maior 
está com os municípios, muitas vezes a partir de financiamento federal, com recur-
sos oriundos da receita orçamentária, ou mesmo com recursos extra orçamentários, 
dificultando, novamente, o acompanhamento.

Para fazermos um balanço aprofundado de quais recursos vão para a mobilidade e 
como são priorizados, precisamos ir aos bancos, especialmente CEF e BNDES, que 
são os maiores financiadores das grandes obras e do serviço de transporte público 
urbano. Além disso, carecemos de separar cidades de diferentes portes, pois exigem 
sistemas de tamanhos e modelos diversos. 
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Estamos propondo ao Congresso Nacional um modelo de fundo de financiamen-
to para o transporte público urbano que, se aprovado, poderá garantir o direito ao 
transporte, já assegurado na Constituição mas ainda não regulamentado. Caso isso 
ocorra, ficará mais fácil entender como são efetivamente gastos os recursos para 
mobilidade urbana. Lembrando que várias questões precisam ser postas à mesa, tais 
como a margem de lucro das empresas de transporte público urbano (TPU), os gas-
tos com o custeio da operação atualmente de responsabilidade delas, com pouco ou 
nenhuma fiscalização dos governos.

Outras questões para além da operação do TPU são as obras de infraestrutura, que 
obedecem a lógica de privatização dos espaços urbanos para os automóveis, não ha-
vendo preocupação com maior espaço para os coletivos, ou para a mobilidade ativa 
(a pé e de bicicleta), ou ainda para transformar os espaços públicos em acessíveis. 
Ficou evidenciado em cada um dos levantamentos das dez cidades participantes do 
Mobcidades que acessibilidade não é priorizada em parte alguma, dificultando a vida 
das pessoas com deficiência, idosas, ou com carrinhos de bebê. 

Para a segurança das mulheres, sujeitas à várias formas de violência, que vão des-
de assédio no transporte coletivo até estupro nas ruas escuras das cidades, não há 
recursos nem priorização de políticas. Então, precisamos brigar por espaços de par-
ticipação no planejamento de nossas cidades, pois, em geral, os planejadores são 
homens brancos que circulam em carros com vidros fumê ou em helicópteros e não 
vivenciam as ruas, além de serem parte mais privilegiada da pirâmide social.

Com relação à metodologia orçamento e direitos, para nós é explícita a regressividade 
da política de mobilidade, que considera em primeiro lugar a população com maior 
renda, que privatiza as vias públicas e espaços públicos com avalanche de automóveis, 
estacionamentos nas vias públicas e terrenos que poderiam ser de uso coletivo. Além 
disso, o gasto é baixo e não atende às necessidades de oferta de transporte público 
de qualidade, portanto, com relação à realização progressiva de direitos, não nos é 
perceptível a progressividade, na medida em que as cidades estão cada vez mais dis-
tantes das pessoas. A política também não disponibiliza recursos para combate ao ra-
cismo, ampliação da acessibilidade, ou maior segurança e conforto para as mulheres. 
Por fim, os gestores não ouvem a população e consideram muito pouco a participação 
no desenho das políticas, visto que não vivenciam de fato o espaço público.
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