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1. Introdução
O presente documento corresponde ao Plano de Ação para o Município de Cachoeiro
de Itapemirim - Produto 5.3 da Etapa 5, no âmbito da contratação de serviços técnicos
especializados para a elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável e
Projetos Estruturantes para cidades polo do Estado do Espírito Santo.
Este documento apresenta o conjunto de produtos que compõem o Plano de Mobilidade,
na forma de políticas, planos, programas e estratégias, agrupados nos três principais
eixos do PlanMob:





Redes de Circulação: intervenções predominantemente físicas enfocadas nos
aspectos de infraestrutura do sistema de mobilidade.
Sistemas de transporte e gestão da mobilidade: intervenções
predominantemente operacionais, de regulação e controle enfocadas em
estabelecer os requisitos técnicos para a gestão do sistema de mobilidade.
Organização Institucional: ações de caráter institucional, de gestão e normativas
necessárias para oferecer as condições organizacionais para a gestão do
sistema de mobilidade.

O Capítulo 2 apresenta cada produto, com os respectivos objetivos e a lista das
correspondentes ações que o compõem. O Capítulo 3 apresenta a descrição completa
de cada ação, incluindo a metodologia de implantação, agente promotor, público alvo e
prazo.
As ações descritas neste relatório são a base para o detalhamento das seguintes
entregas desta Etapa 5 do Plano de Mobilidade. O Plano de Circulação apresenta a
descrição das redes e infraestrutura para pedestres, ciclistas e transporte motorizado e
as respectivas diretrizes, vinculadas aos Plano de Ação. O Plano de Investimento
apresenta as necessidades de recursos para implementação do Plano de Ação. E o
Plano de Monitoramento propõe uma série de indicadores para acompanhamento de
execução e avaliação de impacto das propostas do Plano de Ação.
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2. Produtos do Plano de Mobilidade
2.1

Redes de circulação

Produto 1: Programa de implantação da infraestrutura e rede cicloviária
Objetivos:

Garantir condições de infraestrutura satisfatórias para o uso da bicicleta como
meio de transporte; prover a cidade com uma rede cicloviária com conectividade
e continuidade entre as áreas com potencial de produção e atração de viagens;
promover o aumento do uso da bicicleta na cidade; reduzir acidentalidade
envolvendo ciclistas.

Ações:

1.1. Elaborar projeto executivo viário e de sinalização de rede cicloviária
1.2. Realizar obras viárias necessárias à implementação de vias cicláveis e
sinalização sobre infraestrutura existente
1.3. Realizar obras de adequação da infraestrutura existente para instalação de
paraciclos e bicicletários

Produto 2: Programa de melhorias de infraestrutura para pedestres
Objetivos:

Garantir condições de infraestrutura satisfatórias para a circulação de pedestres
e de deficientes ou pessoas com mobilidade reduzida; prover calçadas,
cruzamentos, mobiliário e equipamentos urbanos que resultem em uma cidade
atrativa e segura para pedestres, seja residentes ou visitantes; promover o
aumento de viagens curtas realizadas a pé; reduzir acidentes envolvendo
pedestres.

Ações:

2.1. Elaborar Programa de Arborização Urbana
2.2. Elaborar Programa de Iluminação Pública
2.3. Elaborar diretrizes para Mobiliário Urbano e regulamentação de publicidade
em áreas públicas
2.4. Utilizar os recursos do Serviço de Atendimento Técnico sobre Mobilidade ao
Cidadão (departamento de aprovações) para assessoria técnica quanto à
construção e adaptação das calçadas.
2.5. Levantar alternativas e avaliar viabilidade de melhorias de conectividade
pedestre em áreas com acesso limitado (microacessibilidade)
2.6. Realizar vistorias para identificar necessidade de readequação da
infraestrutura de circulação para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida
2.7. Executar adequações identificadas e priorizadas na infraestrutura para
circulação de pedestres e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
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Produto 3: Programa de melhorias de infraestrutura para transporte público
Objetivos:

Garantir condições de infraestrutura adequada para o usuário de transporte
público; prover equipamentos de parada, espera e integração seguros e em
número e dimensões suficientes; oferecer prioridade ao transporte público no
uso da rede viária; oferecer um sistema de transporte público mais democrático,
acessível e eficiente.

Ações:

3.1. Projetar família de abrigos e paradas para transporte público e infraestrutura
de sistema de informação aos usuários
3.2. Executar adequações de pavimentação, passeios e abrigos/paradas de vias
com circulação de transporte público
3.3. Instalar infraestrutura de sistema de informação aos usuários
3.4. Atualizar e realizar manutenção periodicamente da infraestrutura do sistema
de informação aos usuários

Produto 4: Programa de readequações da rede viária
Objetivos:

Realizar as readequações viárias e de sinalização que ofereçam as condições
mais adequadas e seguras possíveis, no espaço urbano disponível, para a
circulação de pedestres, ciclistas e transporte motorizado; reordenar o espaço
viário e a circulação para alcançar uma distribuição equitativa e eficiente do
espaço viário disponível; reduzir o número de acidentes envolvendo veículos.

Ações:

4.1. Complementar, validar e formalizar proposta de classificação funcional da
rede viária atual proposta no Plano de Mobilidade
4.2. Elaborar projeto de sinalização da rede viária hierarquizada
4.3. Elaborar projeto de readequação de vias convencionais, vias com restrição
de seção e e interseções críticas
4.4. Executar adequação das características funcionais de vias arteriais e
coletoras convencionais
4.5. Executar adequação das características funcionais de vias arteriais e
coletoras com restrições de seção
4.6. Executar tratamento de interseções críticas
4.7. Elaborar estudos para definição de traçado de vias para as áreas de
expansão e de consolidação urbana
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Produto 5: Programa permanente de condicionamento das redes de circulação
Objetivos:

Manter as redes de circulação em condições satisfatórias permanentemente;
realizar as atualizações e adaptações que se façam necessárias ao longo do
tempo pelo uso e deterioração natural, por novos padrões técnicos ou
mudanças nas necessidades e organização do espaço urbano.

Ações:

5.1. Atualizar periodicamente a classificação funcional da rede viária e determinar
necessidades de readequações
5.2. Realizar revisão periódica in loco da sinalização e infraestrutura das redes
de circulação (de pedestres, cicloviária e de transporte motorizado) e
identificar intervenções necessárias, incluindo aspectos de desenho
universal (acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida)
5.3. Levantar e detalhar intervenções necessárias identificadas no Programa de
fortalecimento da segurança viária
5.4. Analisar e selecionar propostas de adequação e melhoria das redes de
circulação solicitadas pela população através do Serviço de Atendimento
Técnico sobre Mobilidade ao Cidadão
5.5. Priorizar intervenções identificadas para as redes de circulação (a partir da
revisão in loco, do programa de segurança viária e do Serviço de
Atendimento ao Cidadão) e elaborar projeto
5.6. Executar intervenções de infraestrutura e sinalização nas redes e
infraestrutura de circulação (de pedestres, cicloviária e de transporte
motorizado)
5.7. Implementar sistema de monitoramento e avaliação da infraestrutura das
redes de circulação
5.8. Realizar atividades periódicas de conservação e manutenção das redes de
circulação

Produto 6: Programa de requalificação da área central
Objetivos:

Aumentar a atratividade e potencial de desenvolvimento das áreas centrais e
tornar os espaços públicos mais amigáveis/democráticos; melhorar condições
de circulação e segurança viária para pedestres em vias com alta densidade de
estabelecimentos comerciais, de serviço e lazer.

Ações:

6.1. Definir ações físicas, operacionais, normativas e de gestão que promovam o
desenvolvimento da área central como espaço amigável e atrativo para
atividades econômicas, recreativas e de utilidade pública
6.2. Elaborar projeto executivo e de sinalização de ruas, calçadas e ciclovias na
área central
6.3. Desenvolver projeto para rua de pedestres na Rua Quintiliano de Azevedo e
de requalificação urbana da área no entorno da antiga estação ferroviária
6.4. Transformar Rua Quintiliano de Azevedo em via exclusiva para pedestres
6.5. Implementar adequação das características funcionais de vias das áreas
centrais
6.6. Realizar obras necessárias à adequação de calçadas e sinalização para
pedestres nos demais trechos de intervenção prioritária da área central
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2.2

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto 7: Política dos serviços de transporte público
Objetivos:

Estabelecer diretrizes e princípios para garantir a qualidade da prestação do
serviço de transporte público coletivo; promover um sistema mais democrático
e inclusivo.

Ações:

7.1. Estabelecer diretrizes e princípios aplicáveis à prestação dos serviços de
transporte coletivo público municipal, padrões esperados e metas de nível
de serviço para o sistema
7.2. Criar sistema de informação aos usuários
7.3. Garantir opções de transporte para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida através de serviço de traslado com agendamento e/ou adaptação
da frota e infraestrutura de transporte público
7.4. Realizar estudo para racionalização da rede e melhoria do serviço de
transporte público

Produto 8: Plano operacional do sistema de transporte público
Objetivos:

Estabelecer e detalhar parâmetros técnicos de dimensionamento da operação
do sistema de transporte coletivo como serviços, itinerários, frequências e frota
de acordo com os requerimentos definidos na política de serviços de transporte
público.

Ações:

8.1. Especificar itinerários da rede de linhas e serviços
8.2. Atualizar sistema de informação aos usuários
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Produto 9: Estratégia de implementação/consolidação da nova concessão do transporte
público
Objetivos:

Promover o fortalecimento de órgãos de regulação e mecanismos de
controle do sistema de transporte público; regularizar e formalizar a
execução dos serviços, por meio de contratos de concessão ou
permissão, em observância à Lei Federal 8.987/95.

Ações:

9.1. Atribuir competências ao órgão público vinculado ao poder
Executivo Municipal
9.2. Fortalecer capacidade técnica, administrativa e operativa para
acompanhamento e controle da operação
9.3. Validar e lançar Edital para licitação da concessão do sistema de
transporte público coletivo municipal
9.4. Regularizar a forma de prestação dos serviços de transporte
público
9.5. Colocar em operação a nova concessão e mecanismos de gestão
e controle

Produto 10: Plano de implantação de sistema de monitoramento e bilhetagem para o
transporte público e controle de tráfego
Objetivos:

Estabelecer processos e normas e padrões técnicos de sistemas tecnológicos
para a gestão e controle dos sistemas de mobilidade (transporte público e
privado); promover o desenvolvimento e implantação de forma integrada entre
os sistemas de monitoramento e bilhetagem de transporte público e controle do
tráfego; criar as condições para a implantação de um centro de controle
integrado para monitoramento, bilhetagem e tráfego.

Ações:

10.1. Definir especificações técnicas dos sistemas de tecnologia para transporte
público (monitoramento e bilhetagem)
10.2. Definir forma de contratação dos sistemas de tecnologia para transporte
público (monitoramento e bilhetagem)
10.3. Elaborar Plano de Gestão e Controle de Tráfego
10.4. Definir especificações técnicas do sistema de controle de tráfego
10.5. Definir forma de contratação dos sistemas de controle de tráfego
10.6. Definir estratégia e diretrizes tecnológicas e institucionais para a integração
dos sistemas de tecnologia para a mobilidade (monitoramento, bilhetagem e
controle de tráfego)
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Produto 11: Estratégia de implementação do sistema de monitoramento para o transporte
público
Objetivos:

Planejar, implementar e colocar em operação um sistema de monitoramento da
operação do serviço de transporte público; assegurar a implementação de um
centro de controle que atenda os requisitos para a integração com os demais
sistemas tecnológicos para a gestão da mobilidade.

Ações:

11.1. Assegurar recursos materiais, humanos, de gestão e tecnológicos de
responsabilidade do poder público para implementar sistema de
monitoramento
11.2. Definir modelo de operação do sistema de monitoramento e contratar
prestadores de serviços
11.3. Construir/implantar/integrar centro de monitoramento do sistema de
transporte público
11.4. Realizar instalação de equipamentos
11.5. Colocar em operação o sistema

Produto 12: Estratégia de implementação do sistema de bilhetagem para o transporte
público
Objetivos:

Planejar, implementar e colocar em operação um sistema de bilhetagem para o
serviço de transporte público; assegurar a implementação de um centro de
controle que atenda os requisitos para a integração com os demais sistemas
tecnológicos para a gestão da mobilidade.

Ações:

12.1. Assegurar recursos materiais, humanos, de gestão e tecnológicos de
responsabilidade do poder público para implementar sistema de bilhetagem
12.2. Contratar prestadores de serviços
12.3. Construir/implantar/integrar centro de controle para bilhetagem do sistema
de transporte público
12.4. Realizar instalação de equipamentos
12.5. Colocar em operação o sistema
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Produto 13: Estratégia de implementação do sistema de controle de tráfego
Objetivos:

Planejar, implementar e colocar em operação um sistema de controle de
tráfego; assegurar a implementação de um centro de controle que atenda os
requisitos para a integração com os demais sistemas tecnológicos para a
gestão da mobilidade.

Ações:

13.1. Assegurar recursos materiais, humanos, de gestão e tecnológicos de
responsabilidade do poder público para implementar sistema de controle de
tráfego
13.2. Construir/implantar/integrar centro de controle de tráfego
13.3. Realizar a instalação de equipamentos
13.4. Colocar em operação o sistema

Produto 14: Política de estacionamento
Objetivos:

Definir um marco geral para o planejamento e gestão da oferta de
estacionamento coerente com os objetivos gerais do Plano de Mobilidade, com
diretrizes e mecanismos de gestão e controle que contribuam na construção de
uma cidade amigável, na promoção da diversidade modal e na distribuição
equitativa e eficiente do espaço urbano disponível; implementar estratégias de
desencorajamento de longa permanência na via pública.

Ações:

14.1. Definir objetivos, diretrizes e estratégias de gestão do estacionamento
14.2. Elaborar plano de gestão da oferta de estacionamento incluindo
necessidade de redução e aumento de vagas por área
14.3. Definir modalidade de operação/contratação e tecnologias para a gestão
de estacionamento em via pública
14.4. Promover criação de capacidade complementar requerida pela remoção de
vagas na via pública (parques de estacionamento, edifícios garagem)
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Produto 15: Estratégia de implementação do sistema de gestão de estacionamento em via
pública
Objetivos:

Disciplinar o espaço destinado a estacionamento em via pública e estabelecer
os mecanismos de gestão que promovam o uso eficiente e equitativo dessa
oferta; aumentar a rotatividade, otimizar a disponibilidade de estacionamento,
minimizar o tempo de busca e reduzir o congestionamento derivado da
circulação excessiva a procura de vagas.

Ações:

15.1. Elaborar Edital para contratação da gestão e controle de estacionamento
em via pública
15.2. Assegurar recursos materiais, humanos, de gestão e tecnológicos para
implementar sistema de gestão e controle de estacionamento
15.3. Contratar serviços terceirizados para controle e gestão de estacionamento
em via púbica
15.4. Instalar equipamentos e infraestrutura para cobrança e controle do
estacionamento em via pública
15.5. Colocar em operação o sistema

Produto 16: Campanha de promoção do transporte não motorizado
Objetivos:

Estimular os modos de transporte ativo como pedestres e bicicletas; aumentar
a visibilidade e atratividade à bicicleta e oferecer opção de lazer; orientar o uso
correto e estimular o respeito ao transporte não motorizado, à conservação das
calçadas e ao respeito à faixa de pedestres.

Ações:

16.1. Desenvolver programas educativos sobre TNM para escolas
16.2. Implantar ciclofaixas de fim de semana
16.3. Realizar eventos periódicos de caminhadas e bicicletas (desafio intermodal;
caminhadas; etc.)
16.4. Realização de eventos de caminhada e bicicleta com Prefeito, Secretários
e gestores municipais para aproximação de autoridades e técnicos aos
problemas de mobilidade não motorizada locais
16.5. Promover a associação com ONGs para implantação de programas de
orientação a ciclistas quanto ao uso da bicicleta
16.6. Criar campanhas na mídia para promoção do TNM
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Produto 17: Programa de fortalecimento da segurança viária
Objetivos:

Reduzir número de acidentes; difundir conhecimento sobre fatores de risco e
comportamento seguro para aumentar a consciência sobre segurança viária e
adequar o comportamento de motoristas, ciclistas e pedestres; promover
fortalecimento institucional no âmbito da gestão da segurança viária;
implementar procedimentos integrados de coleta, processamento e análise de
dados de acidentalidade para o monitoramento e avaliação da segurança viária.

Ações:

17.1. Realizar campanha de promoção de segurança viária em meios de
comunicação locais
17.2. Desenvolver programas educativos sobre segurança viária para escolas
17.3. Definir procedimento integrado de coleta de dados para monitoramento e
avaliação
17.4. Promover parcerias com órgãos públicos que registram acidentes de
trânsito para padronizar coleta e integrar troca de dados
17.5. Implementar processo de coleta, integração e processamento de dados de
acidentalidade e segurança viária
17.6. Elaborar relatórios periódicos de acidentalidade e monitoramento e
avaliação da segurança viária
17.7. Realizar auditorias periódicas de segurança viária
17.8. Propor melhorias nas redes de circulação para redução de acidentalidade
(sinalização, intervenções físicas e operacionais, ações educacionais,
administrativas, etc.).

Produto 18: Política de orientação técnica e aprovação para novos loteamentos
Objetivos:

Garantir que as novas ocupações sejam projetadas e construídas seguindo
critérios de acessibilidade e assegurando a adequada conectividade das redes
de circulação.

Ações:

18.1. Definir diretrizes para implementação de calçadas, ciclovias e infraestrutura
associada em novos loteamentos
18.2. Regulamentar diretrizes de acessibilidade e conectividade viária para
parcelamento do solo nas áreas de expansão
18.3. Utilizar os recursos do Serviço de Atendimento Técnico sobre Mobilidade
ao Cidadão (departamento de aprovações) para orientação técnica quanto
a critérios de acessibilidade e conectividade de novos loteamentos
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Produto 19: Política para implantação de polos geradores de tráfego
Objetivos:

Disciplinar os projetos potencialmente geradores de tráfego, em atendimento à
Lei Federal nº 9.503/97 ("Código Brasileiro de Trânsito") e às diretrizes do
Plano de Mobilidade; nortear a elaboração dos projetos por parte dos eventuais
interessados na construção de empreendimentos enquadrados como polos
geradores de tráfego de acordo com critérios e diretrizes estabelecidos.

Ações:

19.1. Definir critérios para a instalação de paraciclos e bicicletários nos novos
empreendimentos de médio e grande porte, classificados como polos
geradores de viagens
19.2. Consolidação da normatividade existente para criar regulamentação de
polos geradores de tráfego consistente com diretrizes do Plano de
Mobilidade
19.3. Atribuir competência a órgão para autorizar a implantação ou reforma de
edificações classificadas como polos geradores de tráfego
19.4. Mapear e caracterizar os polos geradores de tráfego
19.5. Adaptar as edificações já existentes que se classifiquem como polos
geradores de tráfego
19.6. Utilizar os recursos do Serviço de Atendimento Técnico sobre Mobilidade
ao Cidadão (departamento de aprovações) para orientação técnica quanto
a critérios de acessibilidade e conectividade de novos empreendimentos

Produto 20: Política de circulação do transporte de carga
Objetivos:

Disciplinar genericamente e estabelecer as condições específicas para a
circulação de veículos de carga e para a distribuição e carga e descarga de
mercadorias na via pública.

Ações:

20.1. Estabelecer diretrizes e regulamentação
20.2. Especificar áreas de carga e descarga e restrições de operação e
circulação transporte de carga
20.3. Implementar políticas de circulação de transporte de carga e áreas de carga
e descarga
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Produto 21: Política de transporte público individual (taxi)
Objetivos:

Fortalecer a legislação existente e estabelecer normatividade complementar
para regular, controlar e adequar a prestação do serviço de transporte público
individual aos objetivos prescritos no Plano de Mobilidade Urbana; atender às
exigências contidas no artigo 27 da Lei Federal 8.987/95., inclusive o que diz
respeito às permissões de táxis.

Ações:

21.1. Estabelecer condições mínimas dos editais de permissão e contratos de
adesão
21.2. Estabelecer regulamentação aplicável ao procedimento de transferência da
outorga para transferência da titularidade do Contrato de Adesão
21.3. Atribuir competências ao órgão público vinculado ao poder Executivo
Municipal para fiscalizar a prestação do serviço
21.4. Estabelecer sanções e medidas administrativas
21.5. Adaptar os instrumentos de outorga já existentes

2.3

Organização institucional

Produto 22: Programa de fortalecimento da organização institucional para gestão da
mobilidade urbana
Objetivos:

Ampliação da capacidade de planejamento e gestão do município: organização
gerencial, carreiras, elenco de políticas prioritárias, definição de ações de
curto/médio/longo prazos, estratégias, métodos de acompanhamento e
avaliação, uso eficiente dos recursos, capacidade de articulação com parceiros,
transparência.

Ações:

22.1. Reestruturar o órgão municipal responsável pela mobilidade com recursos
humanos e materiais
22.2. Promover a condução de pesquisas para aferição de demanda ou
satisfação de usuários
22.3. Aumentar o número de funcionários capacitados na gestão da mobilidade
22.4. Desenvolver temas relativos à municipalização do trânsito
22.5. Criar Serviço de Atendimento Técnico sobre Mobilidade ao Cidadão
22.6. Desenvolver estrutura administrativa e operacional para gestão do trânsito
22.7. Transferir jurisdição de trechos de rodovias que cumprem função de via
urbana
22.8. Organizar a equipe para atividades de fiscalização e aplicação de
penalidades às não conformidades das calçadas
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Produto 23: Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade
Objetivos:
Incrementar o referencial técnico dos gestores públicos municipais sobre as
questões contemporâneas relativas ao desenvolvimento urbano e mobilidade;
fortalecer vínculos com o tema estudado e contribuir para o compartilhamento
de informações; nivelar os conhecimentos da comunidade local; trazer para a
cidade as novidades do assunto; promover debates e reflexões; contribuir para
o aprimoramento intelectual e prático; integração de disciplinas para a gestão
municipal; desenvolver os conhecimentos de planejamento, formulação, análise
e avaliação de políticas públicas; desenvolver uma compreensão dos diferentes
contextos da Administração Pública.

Ações:

23.1. Elaborar programa de capacitação para os agentes de trânsito e órgão
gestores
23.2. Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre "Redes de
Transporte Regional"
23.3. Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre "Conceitos
de Engenharia de Tráfego"
23.4. Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre "Mobilidade
Urbana"
23.5. Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre "Técnicas
para Planejamento Urbano"
23.6. Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre "Integração
de Políticas Públicas"
23.7. Contratar curso com
"Planejamento Ambiental"

entidades

de ensino reconhecidas

sobre

23.8. Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre "Meio
Ambiente Urbano"
23.9. Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre "Conceitos
da Administração Pública"
23.10. Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre "Direito
Administrativo"
23.11. Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre "Relações
entre o Público e o Privado"
23.12. Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre "Licitações
Públicas"
23.13. Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre
"Gerenciamento de Projetos Públicos"
23.14. Capacitação da assessoria técnica à população quanto à construção e
adaptação das calçadas (Serviço de Atendimento Técnico sobre Mobilidade
ao Cidadão)
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Produto 24: Estratégia de viabilização financeira de investimentos em infraestrutura
Objetivos:

Desenvolver na Administração Pública municipal a sistemática para os
procedimentos de obtenção e gerenciamento de financiamentos, de forma que
o município atenda a exigências específicas de crédito de várias fontes
financiadoras.

Ações:

24.1. Criar núcleo gerenciador de projetos na Prefeitura
24.2. Promover a organização da atividade de contratação de projetos por
terceiros e criação de banco de projetos municipais
24.3. Criar ferramentas para a elaboração dos estudos de viabilização de
projetos de mobilidade, inclusive modos não motorizados, com
procedimentos de adesão a programas e linhas de crédito existentes
24.4. Criar instrumentos de apoio para os processos de implantação/execução
de projetos
24.5. Criar ferramentas para a avaliação de projetos implantados e seus
benefícios, incluindo registros de lições aprendidas para projetos futuros
24.6. Realizar um estudo para adicionar item na legislação municipal que destine
percentual de recursos obtidos em multas para gestão de ciclovias e
calçadas (subsídio cruzado)

Produto 25: Programa de modernização da gestão da mobilidade no município
Objetivos:

Implementar gestão eficiente da mobilidade por meio de recursos tecnológicos
que representem instrumentos para o aumento de receitas, controle
operacional, monitoramento de fluxos, fiscalização e qualidade dos serviços
prestados.

Ações:

25.1. Modernizar a gestão de tráfego (semáforos, estacionamento rotativo,
velocidades)
25.2. Fiscalizar os serviços de transporte coletivo (regularidade, pontualidade,
itinerários)
25.3. Elaborar/ realizar cadastros de transporte (sistema viário, linhas de
transporte coletivo etc.)
25.4. Informatização da gestão de políticas urbanas
25.5. Informatização e controle de processos
25.6. Promover a regularização de requisitos para solicitação de participação em
programas e financiamentos para modernização da gestão pública
25.7. Promover a adesão a programas e financiamentos para modernização da
gestão pública
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Produto 26: Programa de fortalecimento da democracia participativa
Objetivos:

Construir coletivamente a visão de cidade e dos deslocamentos nela;
democratizar a tomada de decisão marcando-a pela transparência de fatos e
informações e pela inclusão ou fortalecimento de diferentes atores no processo;
ampliar a esfera de discussão do tema da mobilidade.

Ações:

26.1. Disponibilizar ferramentas e recursos para facilitar o engajamento dos
moradores
26.2. Divulgar sistematicamente informações sobre programas em
desenvolvimento na prefeitura (com objetivos gerais e metas específicas)
para acompanhamento da população
26.3. Convocar periodicamente para participação de seminários e palestras
sobre o tema
26.4. Usar ferramentas eletrônicas para estabelecimento de canal de
comunicação e divulgação ampla de informações sobre o município
26.5. Adotar instrumentos de participação popular ao longo de todo o processo
de elaboração de projetos, inclusive (e especialmente) na definição de
prioridades e destinação de orçamentos
26.6. Criar Grupo de Trabalho focado em mobilidade dentro do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano
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3. Descrição das Ações
Tabela 1: Ficha da Ação Nº 1.1
Nº Ação

1.1

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de implantação da infraestrutura e rede cicloviária

Ação

Elaborar projeto executivo viário e de sinalização de rede cicloviária

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Desenvolver projeto de infraestrutura para readequação das
características geométricas para implementação de vias cicláveis,
conforme tipologia selecionada;
_ Detalhar soluções de infraestrutura específica;
_ Desenvolver soluções de tratamento de interseções críticas;
_ Detalhar projeto de sinalização vertical e horizontal específica para a
rede cicloviária.

Referências

RIO DE JANEIRO. Caderno de Encargos para a Execução de Projetos
Cicloviários, Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/caderno-deencargos-municipal.
RIO DE JNEIRO. Caderno de Instruções para Elaboração, Apresentação e
Aprovação de Projetos Geométricos Viários Urbanos. Disponível em:
http://www.ademi.org.br/IMG/pdf/doc-1487.pdf

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Ciclistas / Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 2: Ficha da Ação Nº 1.2
Nº Ação

1.2

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de implantação da infraestrutura e rede cicloviária

Ação

Realizar obras viárias necessárias à implementação de vias cicláveis
e sinalização sobre infraestrutura existente

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Executar obras e adequações viárias;
_ Instalar sinalização vertical e horizontal.

Referências

-

Agente
Promotor

Secretaria de Obras / Semdurb / Semdef

Público Alvo

Ciclistas / Sociedade Civil

Prazo

2-5 anos (fase 1)
5-7 anos (fase 2)
7-10 anos (fase 3)

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 3: Ficha da Ação Nº 1.3
Nº Ação

1.3

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de implantação da infraestrutura e rede cicloviária

Ação

Realizar obras de adequação da infraestrutura existente para
instalação de paraciclos e bicicletários

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Seleção dos locais a instalar paraciclos/bicicletários (priorizar os de
maior potencial de uso cicloviário);
_ Escolha do tipo (bicicletário ou paraciclo);
_ Dimensionamento das paradas;
_ Instalação.

Referências

Estacionamentos para bicicletas (ITDP, 2013):
https://www.itdp.org/estacionamientos-para-bicicletas/
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/07/Guia-cicloparqueaderosnov2013.pdf
Manual de bicicletários (ITDP, 2009)
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/07/Manual-ASCOBIKEITDP_2009.pdf

Agente
Promotor

Secretaria de Obras / Semdurb / Semdef

Público Alvo

Pedestres / Ciclistas / Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos

Prioridade

-
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Tabela 4: Ficha da Ação Nº 2.1
Nº Ação

2.1

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de melhorias de infraestrutura para pedestres

Ação

Elaborar Programa de Arborização Urbana

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Levantamento dos trechos críticos e suas carências específicas;
_ Definição de espécies recomendadas para uso em área urbana;
_ Elaboração de diretrizes de plantio e poda;
_ Elaboração de planilha de custos de investimento;
_ Definição de cronograma de implantação para curto, médio e longo
prazo.

Referências

SÃO PAULO. Manual Técnico de Arborização Urbana. Disponível em:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/manual_arboriz
acao_1253202256.pdf
CEMIG. Maunal de Arborização. Disponível em:
http://www.cemig.com.br/ptbr/atendimento/Documents/Manual_Arborizacao_Cemig_Biodiversitas.pd
f

Agente Promotor Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur / Semdurb
Público Alvo

Pedestres / Ciclistas / Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos
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Tabela 5: Ficha da Ação Nº 2.2
Nº Ação

2.2

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de melhorias de infraestrutura para pedestres

Ação

Elaborar Programa de Iluminação Pública

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Levantamento dos trechos críticos e suas carências específicas;
_ Definição de tipologias de suporte para iluminação e tecnologia de
iluminação (altura, ponto focal);
_ Elaboração de planilha de custos de investimento;
_ Definição de cronograma de implantação.

Referências

IPPUC. Plano Diretor de Iluminação. Disponível em:
http://www.ippuc.org.br/mostrarPagina.php?pagina=140

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur / Semdurb

Público Alvo

Pedestres / Ciclistas / Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos
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Tabela 6: Ficha da Ação Nº 2.3
Nº Ação

2.3

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de melhorias de infraestrutura para pedestres

Ação

Elaborar diretrizes para Mobiliário Urbano e regulamentação de
publicidade em áreas públicas

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Levantamento dos trechos críticos e suas carências específicas;
_ Definição das tipologias de mobiliário urbano;
_ Elaboração de diretrizes para implantação;
_ Definição de regras para a regulamentação de publicidade como fonte
alternativa de receita;
_ Elaboração de planilha de custos de investimento;
_ Definição de cronograma de implantação para curto, médio e longo
prazo.

Referências

SÃO PAULO. LEI Nº 14.223, de 26 de setembro de 2006. Dispõe sobre a
ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do Município
de São Paulo. Disponível em:
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/cidadelimpa/conheca_lei/conheca_lei.html
SÃO PAULO. Cartilha da Lei Cidade Limpa. Disponível em:
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/cidadelimpa/conheca_lei/conheca_lei.html

Agente
Promotor

Semdurb

Público Alvo

Pedestres / Ciclistas / Sociedade Civil

Prazo

2-5 anos
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Tabela 7: Ficha da Ação Nº 2.4
Nº Ação

2.4

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de melhorias de infraestrutura para pedestres

Ação

Utilizar os recursos do Serviço de Atendimento Técnico sobre
Mobilidade ao Cidadão (departamento de aprovações) para
assessoria técnica quanto à construção e adaptação das calçadas.

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Definir responsáveis e horário de atendimento ao público;
_ Criar o espaço físico e assegurar os recursos necessários para o
atendimento (computadores, softwares, mesas de atendimento, mapas
temáticos da cidade, manual de consulta sobre boas práticas);
_ Definir os canais de comunicação e por em prática a divulgação desse
serviço;
_ Sistematizar periodicamente as solicitações decorrentes dos
atendimentos que requeiram ação da Prefeitura.

Referências

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Programa Calçada Segura. Disponível em:
http://www.solucoesparacidades.com.br/wpcontent/uploads/2013/08/AF_Cal%C3%A7ada%20segura_web.pdf

Agente
Promotor

Semdurb / Prefeitura

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-5 anos
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Tabela 8: Ficha da Ação Nº 2.5
Nº Ação

2.5

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de melhorias de infraestrutura para pedestres

Ação

Levantar alternativas e avaliar viabilidade de melhorias de
conectividade pedestre em áreas com acesso limitado
(microacessibilidade)

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Levantar áreas com deficiência de acesso e conectividade com as redes
de circulação e ao serviço de transporte público;
_ Estudar alternativas de solução: escadarias, passagens, passarelas,
etc.;
_ Avaliar viabilidade de implementação, levantar necessidades de
desapropriações e priorizar propostas de acordo com as carências e
demandas de cada área;
_ Elaborar cronograma de execução.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Pedestres / Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 9: Ficha da Ação Nº 2.6
Nº Ação

2.6

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de melhorias de infraestrutura para pedestres

Ação

Realizar vistorias para identificar necessidade de readequação da
infraestrutura de circulação para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida

Tipo de
Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Acessibilidade universal

_ Elaborar calendário de vistorias por região da cidade;
_ Definir itens a serem vistoriados;
_ Definir materiais e métodos (formulário, máquina fotográfica etc.);
Metodologia _ Realizar vistorias;
de
_ Tabular informações;
implementaç _ Determinar soluções conforme adequação a ser executada;
ão
_ Avaliar viabilidade de implementação, levantar necessidades de
desapropriações e priorizar propostas de acordo com as carências e
demandas de cada área;
_ Elaborar cronograma de execução.

Referências

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência:
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/
Norma ABNT Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos :
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfi
eld_generico_imagens-filefield-description%5D_24.pdf
Outras Normas ABNT: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/normasabnt
Programa Brasil Acessível (Secretaria Nacional de Mobilidade -MinCidades):
http://www.cidades.gov.br/index.php/progsemob/187-brasacess.html
CADERNO 2: CONSTRUINDO A CIDADE ACESSÍVEL:
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/Biblioteca/BrasilAc
essivelCaderno02.pdf

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 10: Ficha da Ação Nº 2.7
Nº Ação

2.7

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de melhorias de infraestrutura para pedestres

Ação

Executar adequações identificadas e priorizadas na infraestrutura
para circulação de pedestres e pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Detalhar os projetos selecionados nas ações 2.4, 2.5, 2.6;
_ Priorizar intervenções e gerar cronograma de implantação e
responsabilidades internas na Prefeitura;
_ Executar intervenções seguindo cronograma com priorização.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / Secretaria de Obras

Público Alvo

Pedestres / Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

Prazo

Periodicidade de 1 ano

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 11: Ficha da Ação Nº 3.1
Nº Ação

3.1

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de melhorias de infraestrutura para transporte público

Ação

Projetar família de abrigos e paradas para transporte público e
infraestrutura de sistema de informação aos usuários

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público

Metodologia de
implementação

Desenvolver projetos padronizados para os componentes de infraestrutura
do sistema de transporte público.

Referências

TCRP Report 19 - Guidelines for the Location and Design of Bus Stops:
http://www.trb.org/main/blurbs/153827.aspx
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_rpt_19-a.pdf
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_rpt_19-b.pdf
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_rpt_19-c.pdf
MANUAL DE PLANEAMENTO DAS ACESSIBILIDADES E DA GESTÃO
VIÁRIA - Transportes Público (CCDR-N, Portugal):
http://norteemrede.ccdr-n.pt/planeamento-regional/informacaotransversal/recursos/mpagv/13TransPub_AF.pdf
Northern Ireland Planning Portal:
http://www.planningni.gov.uk/downloads/busstop-designguide.pdf

Agente
Promotor

AGERSA / Semdurb / Semdef

Público Alvo

Usuários do transporte público

Prazo

1-2 anos
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Tabela 12: Ficha da Ação Nº 3.2
Nº Ação

3.2

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de melhorias de infraestrutura para transporte público

Ação

Executar adequações de pavimentação, passeios e abrigos/paradas
de vias com circulação de transporte público

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

Transporte privado, Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Pavimentar vias com circulação de transporte público, priorizando
aquelas com maiores frequências de ônibus;
_ Executar trabalhos de adequação e manutenção corretiva em calçadas e
passeios de ruas com circulação de transporte público;
_ Construir abrigos e instalar paradas de ônibus, seguindo projeto
padronizado desenvolvido com esta finalidade.

Agente
Promotor

AGERSA / Semdurb / Semdef / Secretaria de Obras

Público Alvo

Usuários do transporte público

Prazo

2-4 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 13: Ficha da Ação Nº 3.3
Nº Ação

3.3

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de melhorias de infraestrutura para transporte público

Ação

Instalar infraestrutura de sistema de informação aos usuários

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Construir infraestrutura de suporte e instalar equipamentos para
funcionamento de sistema de informação aos usuários do transporte
público.

Agente
Promotor

AGERSA / Semdurb / Semdef

Público Alvo

Usuários do transporte público

Prazo

2-4 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 14: Ficha da Ação Nº 3.4
Nº Ação

3.4

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de melhorias de infraestrutura para transporte público

Ação

Atualizar e realizar manutenção periodicamente da infraestrutura do
sistema de informação aos usuários

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

Transporte privado, Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Realizar revisão e atualizar o conteúdo em exibição dos pontos de
informação fixa a usuários toda vez que houver alguma modificação nas
linhas de transporte público;
_ Executar manutenção preventiva e corretiva na infraestrutura e
equipamentos do sistema de informação ao usuário.

Agente
Promotor

AGERSA / Semdurb / Semdef

Público Alvo

Usuários do transporte público

Prazo

Ação contínua
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Tabela 15: Ficha da Ação Nº 4.1
Nº Ação

4.1

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de readequações da rede viária

Ação

Complementar, validar e formalizar proposta de classificação
funcional da rede viária atual proposta no Plano de Mobilidade

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

_ Identificar vias relevantes que devam ser adicionadas à rede principal
como coletora ou arterial devido à relevância para a conectividade de
determinadas regiões da cidade;
_ Formalizar classificação funcional para instituí-la como instrumento de
planejamento e gerenciamento da infraestrutura da rede de transporte.

Referências

Código de Trânsito Brasileiro:
http://www.ctbdigital.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
Manual de Planeamento das Acessibilidades e da Gestão Viária (CCDR-N,
Portugal):
http://norteemrede.ccdr-n.pt/planeamento-regional/informacaotransversal/recursos/manual-de-planeamento-das-acessibilidades-e-dagestao-viaria
Northern Ireland Planning Portal:
http://www.planningni.gov.uk/index/policy/supplementary_guidance/guides/
creating-places.pdf

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1 ano

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

37
Tabela 16: Ficha da Ação Nº 4.2
Nº Ação

4.2

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de readequações da rede viária

Ação

Elaborar projeto de sinalização da rede viária hierarquizada

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

_ Detalhar projeto de sinalização vertical e horizontal para efetivar a
hierarquização proposta e oferecer condições adequadas de segurança
viária e circulação de todos os modos de transporte (pedestres, ciclistas,
transporte público e privado).

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1 ano
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Tabela 17: Ficha da Ação Nº 4.3
Nº Ação

4.3

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de readequações da rede viária

Ação

Elaborar projeto de readequação de vias convencionais, vias com
restrição de seção e e interseções críticas

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

_ Desenvolver projeto de infraestrutura para readequação das
características geométricas em função da hierarquização proposta para as
vias principais;
_ Detalhar soluções de infraestrutura e sinalização específica para trechos
de via com restrições de seção para melhorar o nível de serviço e
condições de segurança para a circulação de todos os modos de
transporte;
_ Desenvolver soluções de tratamento de interseções críticas e acessos a
bairros com acessibilidade limitada.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1 ano

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 18: Ficha da Ação Nº 4.4
Nº Ação

4.4

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de readequações da rede viária

Ação

Executar adequação das caracteristicas funcionais de vias arteriais e
coletoras convencionais

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

Executar adequações propostas para o conjunto de vias.

Referências

O PLANMOB apresenta um primeiro conjunto de vias e interseções a
serem readequadas, Itens 2.2.4 e 2.3.2 do Produto 5.4. Plano de
Circulação, a ser complementado por outras vias e interseções
identificadas pela prefeitura.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / Secretaria de Obras

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-4 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 19: Ficha da Ação Nº 4.5
Nº Ação

4.5

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de readequações da rede viária

Ação

Executar adequação das características funcionais de vias arteriais e
coletoras com restrições de seção

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

Objetivos: Melhorar capacidade e nível de serviço de vias com limitações
físicas para desempenhar sua função na hierarquização viária; melhorar
condições de circulação e segurança viária para pedestres em via com
seção estreita e função de coletora ou arterial.
_ Instalar sinalização de tráfego adequada para priorização da circulação
em interseções com vias locais (placas de regulamentação de Pare e Dê
Preferência, etc.);
_ Instalar sinalização adequada para circulação de pedestres com
segurança (faixas de pedestres, placas de advertência, etc.);
_ Proibir estacionamento na via pública nos trechos com menor largura de
via para garantir o melhor aproveitamento do espaço disponível para
circulação do tráfego e de pedestres;
_ Ampliar calçadas onde for insuficiente para evitar circulação de
pedestres na pista.

Referências

Item 2.2.4 do Produto 5.4. Plano de Circulação.
Vias arteriais:
Av. Cel. Borges, Av. Gumercindo Moura Nunes, Av. Jones Dos Santos
Neves, Av. Linha Vermelha José Felix Cheim, Av. Moreira, Av. Ubaldo
Caetano Gonçalves, Ponte de Ferro Demistóteles Baptista, Ponte
Guadalajara, Ponte João dos Santos Filho, R. Brahim Depes, R. Cel. Alziro
Viana, R. Dr. Amilcar Figliuzzi, R. Maurílio Coelho
Vias coletoras:
Av. Governador Carlos Lindemberg, Av. Jerônimo Ribeiro, Av. Samuel
Levy, Av. Vereador Ludario Fonseca, R. Amâncio Silva, R. Costa Pereira,
R. Manoel Moreira Prates

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / Secretaria de Obras

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-4 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 20: Ficha da Ação Nº 4.6
Nº Ação

4.6

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de readequações da rede viária

Ação

Executar tratamento de interseções críticas

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

Executar adequações propostas para o conjunto de vias

Referências

Item 2.3.2 do Produto 5.4. Plano de Circulação: todos os acessos
conflitivos que se dão em avenidas ou vias de jurisdição municipal.
_ Interseções na Av. Jones dos Santos Neves;
_ Interseções na Av. José Felix Chiem (Linha Vermelha);
_ Cruzamento da ES-482 com a Av. Mauro Miranda Madureira;
_ Acessos e saídas da Ponte Guadalajara (Ilha da Luz);
_ Interseções da Rua Bolivar de Abreu;
_ Interseções da Av. Aristides Campos e Francisco Lacerda Aguiar;
_ Interseções da Av. Monte Castelo;
_ Acessos e saídas da Ponte João dos Santos;

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / Secretaria de Obras

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-4 anos

Prioridade

Ação prioritária

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

42
Tabela 21: Ficha da Ação Nº 4.7
Nº Ação

4.7

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de readequações da rede viária

Ação

Elaborar estudos para definição de traçado de vias para as áreas de
expansão e de consolidação urbana

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Desenvolver estudo, por meio de contratação ou por elaboração própria
dos técnicos municipais, abrangendo as seguintes atividades:
_ Levantar alternativas funcionais de possíveis traçados para as conexões
viárias propostas;
_ Avaliar a viabilidade física, econômica e ambiental das alternativas e
selecionar desenho funcional dos traçados;
_ Determinar faixas de domínio ou largura de seção necessários segundo
a seção viária proposta para cada via;
_ Identificar ações de mitigação de impacto ambiental, social e urbano
necessárias associadas à implantação das novas vias.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-6 anos
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Tabela 22: Ficha da Ação Nº 5.1
Nº Ação

5.1

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa permanente de condicionamento das redes de circulação

Ação

Atualizar periodicamente a classificação funcional da rede viária e
determinar necessidades de readequações

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

_ Identificar necessidades de reclassificar vias existentes ou incorporar
novas vias na rede principal hierarquizada;
_ Formalizar atualização da hierarquização da rede e substituir material
impresso e arquivos digitais nas repartições e órgãos municipais.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

Periodicidade de 1 ano
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Tabela 23: Ficha da Ação Nº 5.2
Nº Ação

5.2

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa permanente de condicionamento das redes de circulação

Ação

Realizar revisão periódica in loco da sinalização e infraestrutura das
redes de circulação (de pedestres, cicloviária e de transporte
motorizado) e identificar intervenções necessárias, incluindo
aspectos de desenho universal (acessibilidade para pessoas com
mobilidade reduzida)

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

_ Fazer vistorias nas vias principais utilizando checklist de itens de
verificação do estado de conservação, necessidade de atualização de
sinalização ou readequação da infraestrutura, mobiliário urbano, etc;
_ Sistematizar intervenções identificadas como necessárias, com
descrição clara do problema, necessidade e localização;
_ Detalhar cada proposta de solução ou intervenção necessária.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

Periodicidade de 6 meses

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 24: Ficha da Ação Nº 5.3
Nº Ação

5.3

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa permanente de condicionamento das redes de circulação

Ação

Levantar e detalhar intervenções necessárias identificadas no
Programa de fortalecimento da segurança viária

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Detalhar propostas de solução levantadas no programa de fortalecimento
de segurança viária.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

Periodicidade de 6 meses
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Tabela 25: Ficha da Ação Nº 5.4
Nº Ação

5.4

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa permanente de condicionamento das redes de circulação

Ação

Analisar e selecionar propostas de adequação e melhoria das redes
de circulação solicitadas pela população através do Serviço de
Atendimento Técnico sobre Mobilidade ao Cidadão

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

_ Verificar relevância dos pedidos;
_ Constatar situação in loco, seguindo grau de relevância e nível de
urgência dos pedidos;
_ Detalhar cada proposta de solução ou intervenção necessária.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

Periodicidade de 6 meses
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Tabela 26: Ficha da Ação Nº 5.5
Nº Ação

5.5

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa permanente de condicionamento das redes de circulação

Ação

Priorizar intervenções identificadas para as redes de circulação (a
partir da revisão in loco, do programa de segurança viária e do
Serviço de Atendimento ao Cidadão) e elaborar projeto

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

_ Classificar necessidades de intervenção em função da urgência, grau de
risco para a população, relevância da via segundo a intensidade de uso e
importância para acessibilidade;
_ Gerar programa de execução das intervenções com cronograma que
siga a priorização das ações.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

Periodicidade de 6 meses
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Tabela 27: Ficha da Ação Nº 5.6
Nº Ação

5.6

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa permanente de condicionamento das redes de circulação

Ação

Executar intervenções de infraestrutura e sinalização nas redes e
infraestrutura de circulação (de pedestres, cicloviária e de transporte
motorizado)

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

_ Executar intervenções de infraestrutura seguindo cronograma de
priorização.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / Secretaria de Obras

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

Ação contínua

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 28: Ficha da Ação Nº 5.7
Nº Ação

5.7

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa permanente de condicionamento das redes de circulação

Ação

Implementar sistema de monitoramento e avaliação da infraestrutura
das redes de circulação

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

_ Definir metodologia de monitoramento e avaliação de desempenho das
redes de circulação;
_ Organizar método de levantamento e verificação em campo para
medição periódica do nível de serviço da infraestrutura para pedestre,
ciclista e transporte motorizado;
_ Realizar monitoramento periódico;
_ Gerar relatório resumido com avaliação de resultados.

Referências

Multi-Modal Level-of-Service Indicators (Victoria Transport Policy Institute
website):
http://www.vtpi.org/tdm/tdm129.htm

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / AGERSA / DATACI / Secretaria de Obras

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 29: Ficha da Ação Nº 5.8
Nº Ação

5.8

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa permanente de condicionamento das redes de circulação

Ação

Realizar atividades períodicas de conservação e manutenção das
redes de circulação

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

_ Elaborar plano de manutenção com checklist de itens de infraestrutura a
controlar o procedimento para gerar lista de locais que requerem
conservação e manutenção;
_ Executar tarefas de conservação da infraestrutura;
_ Executar manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura das redes
de circulação.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / Secretaria de Obras

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

Ação contínua

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 30: Ficha da Ação Nº 6.1
Nº Ação

6.1

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de requalificação da área central

Ação

Definir ações físicas, operacionais, normativas e de gestão que
promovam o desenvolvimento da área central como espaço amigável
e atrativo para atividades econômicas, recreativas e de utilidade
pública

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

A partir das diretrizes e propostas específicas do Plano de Mobilidade,
definir plano de ação de caráter intersetorial e com a participação de
atores sociais relevantes para o desenvolvimento da área central.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / AGERSA / Secretaria de Obras

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

52
Tabela 31: Ficha da Ação Nº 6.2
Nº Ação

6.2

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de requalificação da área central

Ação

Elaborar projeto executivo e de sinalização de ruas, calçadas e
ciclovias na área central

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Detalhar propostas do plano de ação deste programa: obras de
infraestrutura, sinalização, semaforização, etc.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / Secretaria de Obras

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos
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Tabela 32: Ficha da Ação Nº 6.3
Nº Ação

6.3

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de requalificação da área central

Ação

Desenvolver projeto para rua de pedestres na Rua Quintiliano de
Azevedo e de requalificação urbana da área no entorno da antiga
estação ferroviária

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

Elaborar projeto urbanístico e de engenharia para transformação da Rua
Quintiliano de Azevedo e do entorno, incluindo os trechos da Av.Cel.
Francisco Braga na área da antiga estação ferroviária com o objetivo de
requalificar o espaço urbano e preservar o patrimônio histórico e cultural
de Cachoeiro de Itapemirim

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / Secretaria de Obras

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 33: Ficha da Ação Nº 6.4
Nº Ação

6.4

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de requalificação da área central

Ação

Transformar Rua Quintiliano de Azevedo em via exclusiva para
pedestres

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

Executar intervenções de infraestrutura para transformar essa via em rua
para pedestres com acesso restrito para veículos motorizados (carga e
descarga de comércios, acesso de residentes da Vila Eugenia, veículos de
emergência, etc.)

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / Secretaria de Obras

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos

Prioridade

Ação prioritária

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

55
Tabela 34: Ficha da Ação Nº 6.5
Nº Ação

6.5

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de requalificação da área central

Ação

Implementar adequação das características funcionais de vias das
áreas centrais

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Executar intervenções propostas.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / Secretaria de Obras

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-6 anos
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Tabela 35: Ficha da Ação Nº 6.6
Nº Ação

6.6

Capítulo do
PlanMob

Redes de circulação

Produto

Programa de requalificação da área central

Ação

Realizar obras necessárias à adequação de calçadas e sinalização
para pedestres nos demais trechos de intervenção prioritária da área
central

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Consolidar, compatibilizar e priorizar intervenções de adequação da
infraestrutura existente e implantação de novas medidas necessárias
identificadas na ação 6.1 e no Programa de melhorias de infraestrutura
para pedestres;
_ Executar adequações que garantam condições adequadas para
circulação de pedestres e pessoas com mobilidade reduzida em toda a
área central.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef / Secretaria de Obras

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-6 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 36: Ficha da Ação Nº 7.1
Nº Ação

7.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política dos serviços de transporte público

Ação

Estabelecer diretrizes e princípios aplicáveis à prestação dos
serviços de transporte coletivo público municipal, padrões esperados
e metas de nível de serviço para o sistema

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Estabelecer meta de cobertura espacial do sistema de transporte público
municipal, especificando áreas com serviços regulares e áreas com
serviços específicos;
_ Definir frequência mínima para serviços regulares e número de viagens
diários/por período para serviços específicos;
_ Definir itens de avaliação da qualidade do serviço e indicadores de
confiabilidade, com metas e níveis de tolerância;
_ Estabelecer disposições sobre os contratos de concessão com metas e
penalidades contratuais, observância de gratuidades, fontes alternativas
de receitas e repartição de riscos, dentre outros.

Agente
Promotor

AGERSA / Semdurb

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos
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Tabela 37: Ficha da Ação Nº 7.2
Nº Ação

7.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política dos serviços de transporte público

Ação

Criar sistema de informação aos usuários

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte público

_ Criar bases de dados com atualização sistemática e frequente da rede
de transporte público (trajetos e programação das linhas) para alimentar o
sistema de informação aos usuários;
Metodologia de _ Estabelecer metas para implantação de sistema de informação
implementação eletrônico;
_ Especificar e instalar sistema de informação físico nos pontos de ônibus,
separando o grau de detalhe e tipo de instalação segundo classificação
dos pontos por nível de demanda e oferta.

Referências

De cá pra lá - Um guia criativo de marketing BRT para atrair e cativar
usuários (EMBARQ, 2011):
http://thecityfixbrasil.com/files/2013/06/manualmarketingbrt.pdf
Sistema de informação ao usuário como estratégia de fidelização e atração
(Schein, 2003):
http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/publicacoes/augustoleonardoschein.
pdf

Agente
Promotor

Semdurb / AGERSA

Público Alvo

Usuários do transporte público

Prazo

2-4 anos
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Tabela 38: Ficha da Ação Nº 7.3
Nº Ação

7.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política dos serviços de transporte público

Ação

Garantir opções de transporte para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida através de serviço de traslado com agendamento
e/ou adaptação da frota e infraestrutura de transporte público

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Acessibilidade universal

Metodologia de
implementação

_ Implementar serviço de atendimento agendado a pessoas com
deficiência física (registradas em cadastro na Prefeitura) por meio de vans
adaptadas;
_ Estabelecer metas de adaptação da frota veicular do sistema de
transporte público e fazer acompanhamento da implementação junto aos
concessionários (operadores) à AGERSA (fiscalização).

Referências

Serviço Ir e Vir (Cachoeiro de Itapemirim):
http://www.irevir.org.br/
CADERNO 5: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE
ACESSÍVEIS:
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/Biblioteca/Brasil
AcessivelCaderno05.pdf
CADERNO 6: BOAS PRÁTICAS:
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/Biblioteca/Brasil
AcessivelCaderno06.pdf

Agente
Promotor

AGERSA / Semdes – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Público Alvo

Sociedade Civil / Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

Prazo

1-3 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 39: Ficha da Ação Nº 7.4
Nº Ação

7.4

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política dos serviços de transporte público

Ação

Realizar estudo para racionalização da rede e melhoria do serviço de
transporte público

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Desenvolver estudo de reorganização do sistema de transporte público
para identificar propostas de racionalização e integração da rede de
transporte coletivo, necessidade de ampliação da cobertura e atualização
da oferta em função de estudo de demanda.

Agente
Promotor

Semdurb / AGERSA

Público Alvo

Usuários do transporte público / Operadores de ônibus

Prazo

2-4 anos
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Tabela 40: Ficha da Ação Nº 8.1
Nº Ação

8.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Plano operacional do sistema de transporte público

Ação

Especificar itinerários da rede de linhas e serviços

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Especificar itinerários da rede de linhas e serviços;
_ Elaborar programação de serviços com base nos estudos de demanda e
nas diretrizes da política dos serviços de transporte público;
_ Determinar frota operacional e elaborar plano de renovação da frota.

Agente
Promotor

AGERSA

Público Alvo

Usuários do transporte público / Operadores de ônibus / Semdurb

Prazo

Periodicidade de 1 ano
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Tabela 41: Ficha da Ação Nº 8.2
Nº Ação

8.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Plano operacional do sistema de transporte público

Ação

Atualizar sistema de informação aos usuários

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Revisar e atualizar o conteúdo do sistema de informação a usuários com
base no novo plano operacional.

Agente
Promotor

AGERSA / Semdef / Semdurb

Público Alvo

Usuários do transporte público

Prazo

Periodicidade de 1 ano
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Tabela 42: Ficha da Ação Nº 9.1
Nº Ação

9.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação/consolidação da nova concessão do
transporte público

Ação

Atribuir competências ao órgão público vinculado ao poder Executivo
Municipal

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Objetivo: Definir instância institucional/administrativa ou criar órgão
responsável pela gestão e controle da concessão e regulamentar
atribuições referentes à concessão de transporte público para adequar a
prestação do serviço aos objetivos prescritos no Plano de Mobilidade
Urbana;
_ Atribuição de competências a órgão público vinculado ao poder
Executivo Municipal para a promoção da regulação e controle dos serviços
públicos prestados na área do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
concedidos ou não;
_ Fiscalização do integral cumprimento do plano por parte dos operadores
dos serviços de transporte público coletivo;
_ Edição de atos regulamentares voltados à fiel execução das disposições
do plano.

Agente
Promotor

AGERSA / Câmara de Vereadores de Cachoeiro

Público Alvo

Usuários de Transporte Público/Poder Público

Prazo

1-2 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

64
Tabela 43: Ficha da Ação Nº 9.2
Nº Ação

9.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação/consolidação da nova concessão do
transporte público

Ação

Fortalecer capacidade técnica, administrativa e operativa para
acompanhamento e controle da operação

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Definição dos termos em que a operação será realizada e as variáveis a
serem monitoradas;
_ Assegurar recursos humanos para realizar atribuições de fiscalização,
controle operacional e gestão contratual da concessão;
_ Oferecer treinamentos nos conhecimentos técnicos, administrativos e
gerenciais a todos os envolvidos;
_ Compartilhamento de informações técnicas e de comunicação.

Agente
Promotor

AGERSA

Público Alvo

Usuários de Transporte Público

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 44: Ficha da Ação Nº 9.3
Nº Ação

9.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação/consolidação da nova concessão do
transporte público

Ação

Validar e lançar Edital para licitação da concessão do sistema de
transporte público coletivo municipal

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Elaborar documento técnico e normativo que garanta mecanismos de
controle e fiscalização do poder público e que permita a atualização e
reorganização da rede de transporte público ao longo do período de
duração da concessão;
_ Revisar e validar a conformidade legal e jurídica do Edital desenvolvido
antes do lançamento da licitação pública.

Agente
Promotor

AGERSA / Semasi – Secretaria Municipal de Administração, LogÍstica,
Serviços Internos

Público Alvo

Poder Público

Prazo

1 ano
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Tabela 45: Ficha da Ação Nº 9.4
Nº Ação

9.4

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação/consolidação da nova concessão do
transporte público

Ação

Regularizar a forma de prestação dos serviços de transporte público

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Objetivo: Regularizar e formalizar a execução dos serviços, por meio de
contratos de concessão ou permissão, em observância à Lei Federal
8.987/95.
_ Realizar procedimento licitatório destinado à concessão das linhas
atualmente exploradas pelas autorizatárias dentro de prazo previamente
determinado e previsão de que em caso de atraso deverá o Município
prestar os serviços ou celebrar contrato emergencial.

Agente
Promotor

AGERSA / Semasi – Secretaria Municipal de Administração, LogÍstica,
Serviços Internos

Público Alvo

Poder Público e delegatários do serviço público de transporte coletivo

Prazo

1 ano

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 46: Ficha da Ação Nº 9.5
Nº Ação

9.5

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação/consolidação da nova concessão do
transporte público

Ação

Colocar em operação a nova concessão e mecanismos de gestão e
controle

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Gerenciar o processo de transição para a nova concessão.

Agente
Promotor

AGERSA

Público Alvo

Poder Público

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 47: Ficha da Ação Nº 10.1
Nº Ação

10.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Plano de implantação de sistema de monitoramento e bilhetagem para o
transporte público e controle de tráfego

Ação

Definir especificações técnicas dos sistemas de tecnologia para
transporte público (monitoramento e bilhetagem)

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Análise das normas existentes para revisão e validação da aplicabilidade
das recomendações técnicas do Plano de Mobilidade;
_ Estudo das tecnologias aplicadas atualmente para compatibilização e
transição com recomendações técnicas propostas;
_ Redação das novas especificações seguindo recomendações do Plano
de Mobilidade.

Agente
Promotor

DATACI / AGERSA / Semdurb / Semfa – Secretaria Municipal de Fazenda

Público Alvo

Usuários de Transporte Público

Prazo

1-2 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

69
Tabela 48: Ficha da Ação Nº 10.2
Nº Ação

10.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Plano de implantação de sistema de monitoramento e bilhetagem para o
transporte público e controle de tráfego

Ação

Definir forma de contratação dos sistemas de tecnologia para
transporte público (monitoramento e bilhetagem)

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Revisão das normas jurídicas existentes referentes à prestação de
serviços e tecnologia com base no diagnóstico tecnológico do Plano de
Mobilidade;
_ Escolher a modalidade de contratação dos sistemas de bilhetagem e de
monitoramento;
_ Redação das normas de contratação.

Agente
Promotor

DATACI / AGERSA / Semdurb / Semfa – Secretaria Municipal de Fazenda

Público Alvo

Usuários de Transporte Público

Prazo

1-2 anos
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Tabela 49: Ficha da Ação Nº 10.3
Nº Ação

10.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Plano de implantação de sistema de monitoramento e bilhetagem para o
transporte público e controle de tráfego

Ação

Elaborar Plano de Gestão e Controle de Tráfego

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

Elaborar plano de gestão e controle de tráfego para organizar a circulação
e definir estratégias de modo a alcançar o uso mais eficiente e seguro da
rede viária.

Agente
Promotor

Semdef / AGERSA / Semdurb

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos
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Tabela 50: Ficha da Ação Nº 10.4
Nº Ação

10.4

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Plano de implantação de sistema de monitoramento e bilhetagem para o
transporte público e controle de tráfego

Ação

Definir especificações técnicas do sistema de controle de tráfego

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Análise das normas existentes para revisão e validação da aplicabilidade
das recomendações técnicas do Plano de Mobilidade;
_ Estudo das tecnologias aplicadas atualmente para compatibilização e
transição com recomendações técnicas propostas;
_ Avaliação de tecnologias e fornecedores disponíveis;
_ Estabelecer centralização do controle dos semáforos;
_ Redação das novas especificações seguindo recomendações do plano
de gestão e controle de tráfego.

Agente
Promotor

Semdef / AGERSA / Semdurb

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos
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Tabela 51: Ficha da Ação Nº 10.5
Nº Ação

10.5

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Plano de implantação de sistema de monitoramento e bilhetagem para o
transporte público e controle de tráfego

Ação

Definir forma de contratação dos sistemas de controle de tráfego

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Revisão das normas jurídicas existentes referentes à prestação de
serviços e tecnologia com base no diagnóstico tecnológico do Plano de
Mobilidade;
_ Escolher a modalidade de contratação dos sistemas de controle de
tráfego;
_ Redação das normas de contratação.

Agente
Promotor

Semdef / AGERSA / Semdurb

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos
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Tabela 52: Ficha da Ação Nº 10.6
Nº Ação

10.6

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Plano de implantação de sistema de monitoramento e bilhetagem para o
transporte público e controle de tráfego

Ação

Definir estratégia e diretrizes tecnológicas e institucionais para a
integração dos sistemas de tecnologia para a mobilidade
(monitoramento, bilhetagem e controle de tráfego)

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Estabelecer requisitos tecnológicos, de infraestrutura, gestão e de
organização institucional para garantir a integração de sistemas
tecnológicos e gerenciais dos 3 componentes;
_ Definir sequência e metas de implantação e processos de decisão de
forma integrada para os 3 componentes.

Agente
Promotor

Semdef / AGERSA / Semdurb / Semfa – Secretaria Municipal de Fazenda

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos
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Tabela 53: Ficha da Ação Nº 11.1
Nº Ação

11.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de monitoramento para o
transporte público

Ação

Assegurar recursos materiais, humanos, de gestão e tecnológicos de
responsabilidade do poder público para implementar sistema de
monitoramento

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Levantar necessidade de recursos materiais, humanos, de gestão e
tecnológicos de responsabilidade do poder público para implementar
sistema de monitoramento e assegurar os mesmos no orçamento
municipal.

Agente
Promotor

AGERSA / DATACI / Semdef / Semdurb

Público Alvo

Poder Público

Prazo

2-4 anos
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Tabela 54: Ficha da Ação Nº 11.2
Nº Ação

11.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de monitoramento para o
transporte público

Ação

Definir modelo de operação do sistema de monitoramento e contratar
prestadores de serviços

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Definir modelo de operação do monitoramento a partir da plataforma
desenvolvida pela DATACI_ Realizar a contratação dos prestadores de
serviço para operação do sistema de monitoramento em função da
modalidade escolhida (ação 10.2).

Agente
Promotor

AGERSA / DATACI / Semdef / Semdurb

Público Alvo

Poder Público / Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 55: Ficha da Ação Nº 11.3
Nº Ação

11.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de monitoramento para o
transporte público

Ação

Construir/implantar/integrar centro de monitoramento do sistema de
transporte público

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Desenvolver projetos de engenharia e instalações elétricas e de
comunicação e construir/implementar instalações do centro de controle e
integração com os demais sistemas tecnológicos para a mobilidade

Agente
Promotor

AGERSA / DATACI / Semdef / Semdurb / Operadores

Público Alvo

Poder Público / Operadores / Usuários de Transporte Público

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 56: Ficha da Ação Nº 11.4
Nº Ação

11.4

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de monitoramento para o
transporte público

Ação

Realizar instalação de equipamentos

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Instalação gradual de equipamentos na frota de ônibus;
_ Testar, ajustar e validar o funcionamento e comunicação com o centro
de controle.

Agente
Promotor

AGERSA / DATACI / Operadores

Público Alvo

Poder Público / Operadores / Usuários de Transporte Público

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 57: Ficha da Ação Nº 11.5
Nº Ação

11.5

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de monitoramento para o
transporte público

Ação

Colocar em operação o sistema

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Estabelecer núcleo operacional com responsáveis representando todas
as partes envolvidas na operação e controle do sistema;
_ Montar rota crítica de atividades de forma conjunta com todos os
integrantes do núcleo operacional e identificar riscos e responsabilidades e
atividades interdependentes;
_ Verificar as conexões com Centro de Controle;
_ Realizar acompanhamento, monitoramento, avaliação e ajustes no
sistema durante as primeiras semanas de operação até alcançar
desempenho satisfatório.

Agente
Promotor

AGERSA / DATACI / Semdef / Semdurb / Operadores

Público Alvo

Poder Público / Operadores / Usuários de Transporte Público

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 58: Ficha da Ação Nº 12.1
Nº Ação

12.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de bilhetagem para o transporte
público

Ação

Assegurar recursos materiais, humanos, de gestão e tecnológicos de
responsabilidade do poder público para implementar sistema de
bilhetagem

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Levantar necessidade de recursos materiais, humanos, de gestão e
tecnológicos de responsabilidade do poder público para implementar
sistema de bilhetagem e assegurar os mesmos no orçamento municipal.

Agente
Promotor

AGERSA / DATACI / Semfa – Secretaria Municipal de Fazenda

Público Alvo

Poder Público

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 59: Ficha da Ação Nº 12.2
Nº Ação

12.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de bilhetagem para o transporte
público

Ação

Contratar prestadores de serviços

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Realizar a contratação dos prestadores de serviço para operação do
sistema de monitoramento em função da modalidade escolhida (ação
10.2).

Agente
Promotor

AGERSA / DATACI / Semfa – Secretaria Municipal de Fazenda

Público Alvo

Poder Público

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 60: Ficha da Ação Nº 12.3
Nº Ação

12.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de bilhetagem para o transporte
público

Ação

Construir/implantar/integrar centro de controle para bilhetagem do
sistema de transporte público

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Desenvolver projetos de engenharia e instalações elétricas e de
comunicação e construir/implementar instalações do centro de controle e
integração com os demais sistemas tecnológicos para a mobilidade

Agente
Promotor

AGERSA / DATACI / Semdef / Operadores

Público Alvo

Poder Público / Operadores / Usuários de Transporte Público

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 61: Ficha da Ação Nº 12.4
Nº Ação

12.4

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de bilhetagem para o transporte
público

Ação

Realizar instalação de equipamentos

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Instalação gradual de equipamentos na frota de ônibus;
_ Testar, ajustar e validar o funcionamento e comunicação com o centro
de controle.

Agente
Promotor

AGERSA / DATACI / Operadores / Semfa – Secretaria Municipal de
Fazenda

Público Alvo

Poder Público / Operadores / Usuários de Transporte Público

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 62: Ficha da Ação Nº 12.5
Nº Ação

12.5

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de bilhetagem para o transporte
público

Ação

Colocar em operação o sistema

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Estabelecer núcleo operacional com responsáveis representando todas
as partes envolvidas na operação e controle do sistema;
_ Montar rota crítica de atividades de forma conjunta com todos os
integrantes do núcleo operacional e identificar riscos e responsabilidades e
atividades interdependentes;
_ Se necessário gerar um período de migração de cartões;
_ Verificar as conexões com Centro de Controle;
_ Realizar acompanhamento, monitoramento, avaliação e ajustes no
sistema durante as primeiras semanas de operação até alcançar
desempenho satisfatório.

Agente
Promotor

AGERSA / DATACI / Operadores

Público Alvo

Poder Público / Operadores / Usuários de Transporte Público

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 63: Ficha da Ação Nº 13.1
Nº Ação

13.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de controle de tráfego

Ação

Assegurar recursos materiais, humanos, de gestão e tecnológicos de
responsabilidade do poder público para implementar sistema de
controle de tráfego

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Levantar necessidade de recursos materiais, humanos, de gestão e
tecnológicos de responsabilidade do poder público para implementar
sistema de controle de tráfego e assegurar os mesmos no orçamento
municipal.

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb / Operadores

Público Alvo

Poder Público

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 64: Ficha da Ação Nº 13.2
Nº Ação

13.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de controle de tráfego

Ação

Construir/implantar/integrar centro de controle de tráfego

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Desenvolver projetos de engenharia e instalações elétricas e de
comunicação e construir/implementar instalações do centro de controle e
integração com os demais sistemas tecnológicos para a mobilidade;
_ Elaborar programação dos semáforos de acordo com as necessidades
horárias do tráfego.

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 65: Ficha da Ação Nº 13.3
Nº Ação

13.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de controle de tráfego

Ação

Realizar a instalação de equipamentos

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Instalação gradual de equipamentos complementares aos existentes
para o sistema integrado de controle;
_ Instalação de novos semáforos nas interseções definidas no Plano de
Gestão e Controle de Tráfego;
_ Testar, ajustar e validar o funcionamento e conexão com o centro de
controle.

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 66: Ficha da Ação Nº 13.4
Nº Ação

13.4

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de controle de tráfego

Ação

Colocar em operação o sistema

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

_ Estabelecer núcleo operacional com responsáveis representando todas
as partes envolvidas na operação e controle do sistema;
_ Montar rota crítica de atividades de forma conjunta com todos os
integrantes do núcleo operacional e identificar riscos e responsabilidades e
atividades interdependentes;
_ Se necessário gerar um período de migração de cartões;
_ Verificar as conexões com Centro de Controle;
_ Realizar acompanhamento, monitoramento, avaliação e ajustes no
sistema durante as primeiras semanas de operação até alcançar
desempenho satisfatório.

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 67: Ficha da Ação Nº 14.1
Nº Ação

14.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de estacionamento

Ação

Definir objetivos, diretrizes e estratégias de gestão do estacionamento

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte privado

_ Estabelecer objetivos, diretrizes e mecanismos de gestão e controle do
Metodologia
estacionamento com base nas recomendações do Plano de Mobilidade que
de
crie um marco geral para as diversas ações com uma visão global e
implementaçã
integrada do papel do estacionamento na gestão da mobilidade;
o
_ Definição do Quadro Jurídico e Modelo de Operação.

Referências

Guia prático: Estacionamento e políticas de gerenciamento de mobilidade na
América Latina (BID, 2013)
http://publications.iadb.org/handle/11319/3577?localeattribute=pt&scope=123456789/8&thumbnail=true&rpp=5&page=8&group_by
=none&etal=0

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb / AGERSA

Público Alvo

Sociedade Civil / Usuários de automóvel

Prazo

1 ano

Prioridade

Ação prioritária

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 68: Ficha da Ação Nº 14.2
Nº Ação

14.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de estacionamento

Ação

Elaborar plano de gestão da oferta de estacionamento incluindo
necessidade de redução e aumento de vagas por área

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

_ Elaborar inventário de oferta de estacionamento com a utilização de
Sistemas de Informação Geográfica;
_ Definir balanço de vagas de estacionamento em via pública por
perímetro de controle, com foco na área central e outras áreas com maior
pressão de estacionamento;
_ Elaborar projeto de readequação e delimitação dos espaços destinados
a estacionamento em via pública para implantar a estratégia de gestão
definida anteriormente;
_ Criar instrumentos normativos e administrativos para implementar a
gestão e controle de estacionamento.

Referências

U.S. Parking Policies: An Overview of Management Strategies (ITDP,
2010):
https://www.itdp.org/u-s-parking-policies-an-overview-of-managementstrategies/
Europe’s Parking U-Turn: From Accommodation to Regulation (ITDP,
2011):
https://www.itdp.org/europes-parking-u-turn-from-accommodation-toregulation/

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb / AGERSA

Público Alvo

Sociedade Civil / Usuários de automóvel

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 69: Ficha da Ação Nº 14.3
Nº Ação

14.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de estacionamento

Ação

Definir modalidade de operação/contratação e tecnologias para a
gestão de estacionamento em via pública

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

_ Escolha de modalidade de operação do controle de estacionamento em
via pública (concessão ou operação pelo poder público);
_ Avaliação de tecnologias e fornecedores disponíveis e seleção da
tecnologia mais conveniente para as estratégias escolhidas e a
modalidade de controle adotada.

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb / AGERSA

Público Alvo

Poder Público / Usuários de automóvel

Prazo

1-2 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 70: Ficha da Ação Nº 14.4
Nº Ação

14.4

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de estacionamento

Ação

Promover criação de capacidade complementar requerida pela
remoção de vagas na via pública (parques de estacionamento,
edifícios garagem)

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

_ Identificar e mapear áreas com maior pressão de estacionamento que
requeiram algum nível de compensação de capacidade pela remoção de
vagas na via pública em função dos resultados da ação 14.2;
_ Estabelecer metas de capacidade adicional, identificar locais com
possibilidade de instalação de parques de estacionamento e edifícios
garagem e promover oportunidades de execução dos mesmos pelo próprio
poder público ou junto a potenciais desenvolvedores privados.

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb / AGERSA

Público Alvo

Poder Público / Sociedade Civil / Usuários de automóvel

Prazo

2-4 anos

Prioridade

Ação prioritária

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 71: Ficha da Ação Nº 15.1
Nº Ação

15.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de gestão de estacionamento em
via pública

Ação

Elaborar Edital para contratação da gestão e controle de
estacionamento em via pública

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

_ Elaborar proposta de texto de edital para contratação do serviço de
gestão e controle do estacionamento em via pública seguindo diretrizes da
política de estacionamento;
_ Revisar, ajustar e validar modalidade de operação e forma de
contratação com diversos envolvidos no sistema.

Agente
Promotor

Semdurb / AGERSA / Semasi – Secretaria Municipal de Administração,
LogÍstica, Serviços Internos

Público Alvo

Poder Público / Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 72: Ficha da Ação Nº 15.2
Nº Ação

15.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de gestão de estacionamento em
via pública

Ação

Assegurar recursos materiais, humanos, de gestão e tecnológicos
para implementar sistema de gestão e controle de estacionamento

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

Assegurar recursos de responsabilidade do poder público para a
implementação do serviço em questão, incluindo:
_ Detalhamento dos processos envolvidos na operação e controle do
sistema;
_ Seleção da tecnologia;
_ Seleção de fornecedores;
_ Treinamento e Seleção de Pessoal Envolvido;
_ Acordos entre as partes para assegurar operação coordenada, incluindo
responsáveis por aplicação de multas e remoção de veículos.

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb / AGERSA

Público Alvo

Poder Público / Sociedade Civil

Prazo

1-3 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 73: Ficha da Ação Nº 15.3
Nº Ação

15.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de gestão de estacionamento em
via pública

Ação

Contratar serviços terceirizados para controle e gestão de
estacionamento em via púbica

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

Realizar a contratação dos prestadores de serviço para operação do
estacionamento em via pública.

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb / AGERSA

Público Alvo

Poder Público / Sociedade Civil / Usuários de automóvel

Prazo

1-3 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 74: Ficha da Ação Nº 15.4
Nº Ação

15.4

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de gestão de estacionamento em
via pública

Ação

Instalar equipamentos e infraestrutura para cobrança e controle do
estacionamento em via pública

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

Realizar a instalação dos equipamentos de cobrança e controle em função
da modalidade de contratação escolhida (execução pelo poder público ou
por meio de concessionários).

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb / AGERSA

Público Alvo

Poder Público / Sociedade Civil / Usuários de automóvel

Prazo

1-3 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 75: Ficha da Ação Nº 15.5
Nº Ação

15.5

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Estratégia de implementação do sistema de gestão de estacionamento em
via pública

Ação

Colocar em operação o sistema

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

_ Estabelecer núcleo operacional com responsáveis representando todas
as partes envolvidas na operação e controle do sistema;
_ Montar rota crítica de atividades de forma conjunta com todos os
integrantes do núcleo operacional e identificar riscos e responsabilidades e
atividades interdependentes;
_ Campanha de divulgação ao público geral das regras do novo sistema e
apoio a usuários na fase inicial de implementação para orientar pessoas
diretamente na rua nos locais de maior concentração de usuários;
_ Implementação em etapas do sistema. Primeiro em uma área limitada
por um período de avaliação e depois estender a outras áreas;
_ Realizar acompanhamento, monitoramento, avaliação e ajustes no
sistema durante as primeiras semanas de operação até alcançar
desempenho satisfatório.

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb / AGERSA

Público Alvo

Sociedade Civil / Usuários de automóvel

Prazo

1-3 anos

Prioridade

Ação prioritária

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 76: Ficha da Ação Nº 16.1
Nº Ação

16.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Campanha de promoção do transporte não motorizado

Ação

Desenvolver programas educativos sobre TNM para escolas

Tipo de Ação

Educação e comunicação social

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Estabelecer parceria com Secretaria de Educação;
_ Elaborar cursos e programas a serem incorporados pelas escolas;
_ Criar material didático;
_ Realizar oficinas com as crianças no espaço público.

Referências

Training Course: Non Motorized Transport (GTZ, 2005)
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/07/GTZ-TrainingCourse_Non-Motorized-Transportation.pdf

Agente
Promotor

Prefeitura Municipal / Semdef / Secretaria de Educação

Público Alvo

Crianças e Adolescentes

Prazo

1-3 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 77: Ficha da Ação Nº 16.2
Nº Ação

16.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Campanha de promoção do transporte não motorizado

Ação

Implantar ciclofaixas de fim de semana

Tipo de Ação

Educação e comunicação social

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Realizar estudo de tráfego para selecionar as vias a serem fechadas;
_ Definir tipo de fechamento (parcial ou integral);
_ Buscar parcerias com entidades privadas ou ONGs para a promoção das
ciclofaixas;
_ Definir calendário de operação (dias e horários);
_ Implantar sinalização permanente (horizontal e vertical) e provisória
(cones, bandeiras);
_ Divulgar à população.

Referências

SÃO PAULO. Cilofaixa de Lazer. Disponível em:
http://www.ciclofaixa.com.br/o-projeto

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-3 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.
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Tabela 78: Ficha da Ação Nº 16.3
Nº Ação

16.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Campanha de promoção do transporte não motorizado

Ação

Realizar eventos periódicos de caminhadas e bicicletas (desafio
intermodal; caminhadas; etc)

Tipo de Ação

Educação e comunicação social

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Selecionar tipo de evento;
_ Definir calendário;
_ Fechar parcerias com entidades privadas ou ONGs para a promoção dos
eventos;
_ Divulgar o evento;
_ Realizar o evento;
_ Realizar avaliação dos resultados.

Agente
Promotor

Prefeitura Municipal/ Semdef / Semdurb

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-3 anos
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Tabela 79: Ficha da Ação Nº 16.4
Nº Ação

16.4

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Campanha de promoção do transporte não motorizado

Ação

Realização de eventos de caminhada e bicicleta com Prefeito,
Secretarios e gestores municipais para aproximação de autoridades e
técnicos aos problemas de mobilidade não motorizada locais

Tipo de Ação

Educação e comunicação social

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Selecionar tipo de evento;
_ Definir calendário;
_ Selecionar e convidar envolvidos;
_ Realizar o evento.

Agente
Promotor

Prefeitura Municipal/ Semdef / Semdurb

Público Alvo

Poder Público

Prazo

1-3 anos
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Tabela 80: Ficha da Ação Nº 16.5
Nº Ação

16.5

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Campanha de promoção do transporte não motorizado

Ação

Promover a associação com ONGs para implantação de programas
de orientação a ciclistas quanto ao uso da bicicleta

Tipo de Ação

Educação e comunicação social

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Estabelecer parceria com ONGs para realização das aulas;
_ Montar programa (periodicidade, local, público-alvo, etc.).

Referências

http://bikeanjo.org/

Agente
Promotor

Semdef / Semdurb

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-3 anos
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Tabela 81: Ficha da Ação Nº 16.6
Nº Ação

16.6

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Campanha de promoção do transporte não motorizado

Ação

Criar campanhas na mídia para promoção do TNM

Tipo de Ação

Educação e comunicação social

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Desenvolver campanha de defesa dos modos ativos de deslocamento;
_ Selecionar canais e público-alvo;
_ Viabilizar a veiculação nos canais selecionados.

Referências

Campanha "PEDESTRE: EU RESPEITO" - Belo Horizonte
Campanha "PÉ NA FAIXA" - Londrina
Campanha de respeito ao ciclista - São Paulo

Agente
Promotor

Prefeitura Municipal/ Semdef / Semdurb

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-3 anos
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Tabela 82: Ficha da Ação Nº 17.1
Nº Ação

17.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Programa de fortalecimento da segurança viária

Ação

Realizar campanha de promoção de segurança viária em meios de
comunicação locais

Tipo de Ação

Educação e comunicação social

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

_ Elaborar material para campanhas educativas e de divulgação focadas
em segurança viária;
_ Estabelecer parcerias com meios de comunicação com alcance local
(TV, rádio, jornais, internet) para divulgar campanhas educativas e de
estimulação de comportamento com segurança no trânsito;
_ Fazer parcerias com organizações locais para divulgação das ações de
segurança viária.

Referências

Saúde e segurança viária: uma visão de futuro - Repensando a mobilidade
nas cidades (EMBARQ):
http://thecityfixbrasil.com/files/2013/06/segviariavisaofuturo1.pdf
Programa BR-LEGAL: http://www.dnit.gov.br/licitacoes/audienciaspublicas-nb0-02/audiencias-publicas-2012/programa-nacional-deseguranca-e-sinalizacao-rodoviaria-br-legal
Observatório Nacional de Segurança Viária: http://www.onsv.org.br/

Agente
Promotor

Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

Ação contínua

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 83: Ficha da Ação Nº 17.2
Nº Ação

17.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Programa de fortalecimento da segurança viária

Ação

Desenvolver programas educativos sobre segurança viária para
escolas

Tipo de Ação

Educação e comunicação social

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

_ Elaborar material para campanhas educativas para crianças e jovens
fomentando comportamento correto e seguro para motoristas, ciclistas e
pedestres;
_ Desenvolver atividades educativas de segurança viária nas escolas.

Agente
Promotor

Semdef

Público Alvo

Crianças e jovens

Prazo

Periodicidade de 1 ano
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Tabela 84: Ficha da Ação Nº 17.3
Nº Ação

17.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Programa de fortalecimento da segurança viária

Ação

Definir procedimento integrado de coleta de dados para
monitoramento e avaliação

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

A definição do procedimento de coleta de dados deve ser feia com uma
visão abrangente do processo e responsáveis envolvidos. Um sistema de
informação de acidentes não é unicamente uma base de dados de
acidente de trânsito. Portanto devem ser definidos e utilizados:
- Responsabilidades de levantamento, registro e hospedagem dos dados
de acidentes;
- Informação mínima a coletar;
- Formatos pré-definidos e de uso obrigatório;
- Criação de Bases de Dados e Mapa de acidentalidade vinculativos;
- Marcos normativos / regulamentos de ação.

Agente
Promotor

Semdef

Público Alvo

Poder Público / Sociedade Civil

Prazo

5-10 anos
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Tabela 85: Ficha da Ação Nº 17.4
Nº Ação

17.4

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Programa de fortalecimento da segurança viária

Ação

Promover parcerias com órgãos públicos que registram acidentes de
trânsito para padronizar coleta e integrar troca de dados

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

A coleta, captura e armazenamento seguro da informação sobre
acidentalidade deve ser parte dos protocolos de ação dos corpos
operativos e de reação da cidade: polícia, bombeiros, outras forças de
ordem e segurança pública, saúde, asseguradoras, entre outros.
_ Conformar um Comitê de Segurança Viária que deve funcionar como
vínculo e implementador das ações de segurança viária entre os diferentes
envolvidos no assunto.

Agente
Promotor

Semdef

Público Alvo

Poder Público / Sociedade Civil

Prazo

5-10 anos
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Tabela 86: Ficha da Ação Nº 17.5
Nº Ação

17.5

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Programa de fortalecimento da segurança viária

Ação

Implementar processo de coleta, integração e processamento de
dados de acidentalidade e segurança viária

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Um sistema de informação (procedimento integrado de coleta de dados
para monitoramento e avaliação) tem como objetivo a estruturação da
tomada de decisões, que no caso da segurança viária, não depende de
um único agente mas de diversos envolvidos.
A execução do sistema de informação deve ser supervisionado pelo
Comitê de Segurança Viária local, e definido um órgão responsável pela
sua administração.

Agente
Promotor

Semdef

Público Alvo

Poder Público / Sociedade Civil

Prazo

5-10 anos
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Tabela 87: Ficha da Ação Nº 17.6
Nº Ação

17.6

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Programa de fortalecimento da segurança viária

Ação

Elaborar relatórios periódicos de acidentalidade e monitoramento e
avaliação da segurança viária

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Sistematizar informações periodicamente com o intuito de identificar os
locais com maior índice de acidentalidade para definir focos de ação
prioritária para segurança viária, indicando:
_ Número de acidentes, feridos, mortos;
_ Indicadores de acidentalidade;
_ Definição dos conceitos utilizados (O que é um acidente? Em que caso
pode ser considerado homicídio por imprudência ou culposo? O que é uma
interseção perigosa?).

Agente
Promotor

Semdef

Público Alvo

Poder Público / Sociedade Civil

Prazo

5-10 anos
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Tabela 88: Ficha da Ação Nº 17.7
Nº Ação

17.7

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Programa de fortalecimento da segurança viária

Ação

Realizar auditorias periódicas de segurança viária

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Execução

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Contratar especialistas em segurança viária para detectar fatores de risco
nas redes de circulação e gerar recomendações tanto de adequações
físicas e operacionais quanto ações de ordem gerencial, administrativo,
institucional e normativo para melhorar as condições de segurança viária.

Referências

http://transito.worldtrainingcolombia.com/pdf/MASV.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/20800/nt213.pdf
http://www.revistatransportes.org.br/anpet/article/view/170

Agente
Promotor

Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

Periodicidade de 2 anos
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Tabela 89: Ficha da Ação Nº 17.8
Nº Ação

17.8

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Programa de fortalecimento da segurança viária

Ação

Propor melhorias nas redes de circulação para redução de
acidentalidade (sinalização, intervenções físicas e operacionais,
ações educacionais, administrativas, etc.).

Tipo de Ação

Intervenção operacional - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Sistematizar as necessidades e propostas identificadas nas auditorias e
nos relatórios periódicos para identificar e priorizar ações de melhoria da
rede viária em função dos seguintes resultados:
_ Definição de pontos críticos;
_ Definição de causas de acidentes de trânsito;
_ Definição de períodos e circunstancias que influem na ocorrência de
acidentes de trânsito;
_ Formulação de ações específicas orientadas à redução de acidentes
nos pontos críticos;
_ Documentação de aspectos de autuações;
_ Desenvolvimento de padrões locais.

Referências

http://thecityfixbrasil.com/files/2013/06/manualsegviaria.pdf
http://www.embarqbrasil.org/sites/default/files/Manual%20Seguran%C3%
A7a%20Viaria.pdf
http://norteemrede.ccdr-n.pt/planeamento-regional/informacaotransversal/recursos/mpagv/11SegRodoviaria_AF.pdf

Agente Promotor Semdef
Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

Periodicidade de 1 ano

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 90: Ficha da Ação Nº 18.1
Nº Ação

18.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de orientação técnica e aprovação para novos loteamentos

Ação

Definir diretrizes para implementação de calçadas, ciclovias e
infraestrutura associada em novos loteamentos

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Estabelecer requisitos mínimos para execução de vias cicláveis em
função da hierarquia viária e das condições da topografia ;
_ Definir critérios de aprovação, estabelecendo porcentagens mínimas da
área para implantação de calçadas e ciclovias;
_ Definir critérios de compensação para caos em que a parcela mínima de
área destinada a TNM não seja atingida;
_ Elaboração de minuta para alteração do código e obras adotado no
município.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 91: Ficha da Ação Nº 18.2
Nº Ação

18.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de orientação técnica e aprovação para novos loteamentos

Ação

Regulamentar diretrizes de acessibilidade e conectividade viária para
parcelamento do solo nas áreas de expansão

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Desenvolver exigências e critérios de acessibilidade e conectividade com a
rede para aprovação de novos loteamentos, que incluam:
_ Estudo que identifique a existência de vias coletoras ou arteriais que
garantam acesso satisfatório ao novo loteamento;
_ Em caso de não existir acesso satisfatório, condicionar a aprovação à
implementação de vias que atendam a esse requisito;
_ Verificar que o viário proposto no parcelamento esteja coerente com o
planejamento da rede futura e não impeça a implantação de vias arteriais
e coletoras requeridas para estruturar o território nas áreas de expansão
e/ou consolidação urbana;
_ Verificar que a proposta de parcelamento não imponha barreiras à
circulação.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 92: Ficha da Ação Nº 18.3
Nº Ação

18.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de orientação técnica e aprovação para novos loteamentos

Ação

Utilizar os recursos do Serviço de Atendimento Técnico sobre
Mobilidade ao Cidadão (departamento de aprovações) para
orientação técnica quanto a critérios de acessibilidade e
conectividade de novos loteamentos

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Esclarecer justificativas técnicas de não conformidades identificadas nas
propostas de loteamento e prestar orientação técnica para auxiliar os
proponentes a realizarem as modificações no projeto que atendam os
critérios de aprovação.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil / Poder Público

Prazo

1-3 anos
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Tabela 93: Ficha da Ação Nº 19.1
Nº Ação

19.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política para implantação de polos geradores de tráfego

Ação

Definir critérios para a instalação de paraciclos e bicicletários nos
novos empreendimentos de médio e grande porte, classificados
como polos geradores de viagens

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Definir requisitos mínimos para instalação de paraciclos e bicicletários
em empreendimentos com grande atração de viagens;
_ Elaborar minuta de projeto de lei, ou alteração às leis existentes
pertinentes ao tema;
_ Aprovação pela Câmara Municipal.

Agente
Promotor

Semdub

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

115
Tabela 94: Ficha da Ação Nº 19.2
Nº Ação

19.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política para implantação de polos geradores de tráfego

Ação

Consolidação da normatividade existente para criar regulamentação
de polos geradores de tráfego consistente com diretrizes do Plano de
Mobilidade

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

_ Formalizar em regulamentação especifica sobre o assunto:
_ Identificação dos empreendimentos que devam ser classificados como
polos geradores de tráfego;
_ Requisitos para a implantação ou reforma de edificação que se
classifique como polo gerador de tráfego; e
_ Requisitos e diretrizes do Projeto e possíveis medidas mitigatórias.

Referências

Manual de Procedimentos para o tratamento de polos geradores de
tráfego (Ministério das Cidades/Denatran/Contran):
http://www.capacidades.gov.br/biblioteca/detalhar/id/121/titulo/Manual+de+
Procedimentos+para+o+tratamento+de+polos+geradores+de+trafego
http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/PolosGeradores.pdf

Agente
Promotor

Semdub

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos
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Tabela 95: Ficha da Ação Nº 19.3
Nº Ação

19.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política para implantação de polos geradores de tráfego

Ação

Atribuir competência a órgão para autorizar a implantação ou reforma
de edificações classificadas como polos geradores de tráfego

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Atribuição de competência para órgão público vinculado ao poder
executivo municipal para:
_ analisar os projetos e indicar as medidas mitigadoras ;
_ estabelecer as eventuais adequações nos projetos viários e/ou de
arquitetura;
_ emitir termo de autorização provisória para a implantação ou reforma do
empreendimento em questão;
_ fiscalizar e emitir a autorização de funcionamento definitiva;
_ edição de instrução normativa que preveja os requisitos mínimos a
serem contemplados em projetos.

Agente
Promotor

Câmara de Vereadores de Cachoeiro

Público Alvo

Poder Público

Prazo

1-2 anos
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Tabela 96: Ficha da Ação Nº 19.4
Nº Ação

19.4

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política para implantação de polos geradores de tráfego

Ação

Mapear e caracterizar os polos geradores de tráfego

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Desenvolver base de dados em Sistema de Informação Geográfica com
cada pólo gerador de tráfego e suas principais características.

Agente
Promotor

Semdub

Público Alvo

Poder Público

Prazo

2-4 anos
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Tabela 97: Ficha da Ação Nº 19.5
Nº Ação

19.5

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política para implantação de polos geradores de tráfego

Ação

Adaptar as edificações já existentes que se classifiquem como polos
geradores de tráfego

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

_ Identificar edificações e empreendimentos que já estão ocupados ou em
operação que devam ser enquadrados nos critérios de classificação de
polos geradores de tráfego;
_ Estabelecer, em comum acordo com os ocupantes, adaptações para
melhor atender os requisitos e estabelecer períodos de execução;
_ Supervisionar a execução das adaptações estabelecidas.

Agente
Promotor

Semdub

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

5-10 anos
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Tabela 98: Ficha da Ação Nº 19.6
Nº Ação

19.6

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política para implantação de polos geradores de tráfego

Ação

Utilizar os recursos do Serviço de Atendimento Técnico sobre
Mobilidade ao Cidadão (departamento de aprovações) para
orientação técnica quanto a critérios de acessibilidade e
conectividade de novos empreendimentos

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Esclarecer justificativas técnicas de não conformidades identificadas nas
propostas de polos geradores de tráfego e prestar orientação técnica para
auxiliar os proponentes a realizarem as modificações no projeto que
atendam os critérios de aprovação.

Agente
Promotor

Semdub

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos
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Tabela 99: Ficha da Ação Nº 20.1
Nº Ação

20.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de circulação do transporte de carga

Ação

Estabelecer diretrizes e regulamentação

Tipo de Ação

Normatividade

Assuntos

Circulação de transporte de carga

Metodologia de
implementação

Objetivo: Disciplinar genericamente e estabelecer as condições
específicas do transporte urbano de carga.
_ Estabelecimento de normas para implantação do serviço de carga,
condições para obtenção de autorização, descrição dos veículos
autorizados a transportar carga, estabelecimento de estacionamentos
privativos de carga a frete, regramento do trânsito de veículos
transportadores de carga e delimitação das áreas que possuem restrições
e condições especiais para o trânsito de transporte de carga; e atribuição
de competência no Plano de Mobilidade Urbana ao Chefe do Poder
Executivo para edição de ato normativo para regulamentar o transporte de
carga e descarga.

Agente
Promotor

Câmara de Vereadores de Cachoeiro / Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil / Operadores e contratantes de transporte de carga

Prazo

2-4 anos
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Tabela 100: Ficha da Ação Nº 20.2
Nº Ação

20.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de circulação do transporte de carga

Ação

Especificar áreas de carga e descarga e restrições de operação e
circulação transporte de carga

Tipo de Ação

Intervenção física - Planejamento

Assuntos

Circulação de transporte de carga

Metodologia de
implementação

_ Desenvolver base de dados para possibilitar a elaboração de um Plano
de Logística Urbana da cidade: identificar e mapear áreas de concentração
de estabelecimentos com demanda de fornecimento de mercadorias;
definir áreas de carga e descarga que atendam às necessidades mínimas
de distribuição de mercadorias;
_ Estabelecer critérios específicos para circulação no município:
determinar vias com restrição de circulação de veículos pesados de
acordo com tonelagem, comprimento, capacidade, etc.; definir os limites
de peso e dimensões atendendo a definições da Resolução nº 12/1998 do
CONTRAN; restrições horárias de circulação de transporte de carga e de
operações de carga e descarga de acordo com a classificação da rede
viária e das necessidades espaciais de demanda de mercadorias,
considerando o tempo necessário para o carregamento ou
descarregamento; adotar medidas mínimas de segurança atendendo aos
requisitos estabelecidos pelo CONTRAN (Resolução nº68/1998).

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil / Operadores e contratantes de transporte de carga

Prazo

2-4 anos
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Tabela 101: Ficha da Ação Nº 20.3
Nº Ação

20.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de circulação do transporte de carga

Ação

Implementar políticas de circulação de transporte de carga e áreas de
carga e descarga

Tipo de Ação

Intervenção física - Execução

Assuntos

Circulação de transporte de carga

Metodologia de
implementação

_ Divulgar ao público geral e aos interessados diretos (comerciantes de
varejo, atacadistas, estabelecimentos industriais, centros de distribuição,
etc.) as normas de operação e circulação de transporte de carga e
distribuição de mercadorias;
_ Instalar sinalização vertical informativa de restrições de circulação de
transporte de carga;
_ Delimitar e identificar fisicamente áreas de carga e descarga por meio de
sinalização vertical e horizontal.

Agente
Promotor

Semdurb / Semdef

Público Alvo

Sociedade Civil / Operadores e contratantes de transporte de carga

Prazo

2-4 anos
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Tabela 102: Ficha da Ação Nº 21.1
Nº Ação

21.1

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de transporte público individual (taxi)

Ação

Estabelecer condições mínimas dos editais de permissão e contratos
de adesão

Tipo de Ação

Normatividade

Assuntos

Transporte público individual (táxi)

Metodologia de
implementação

Objetivo: Complementar a legislação de Cachoeiro de Itapemirim sobre
transporte público individual, principalmente no que tange às permissões e
contratos de adesão.
_ Definir as condições mínimas dos editais de permissão e contratos de
adesão, prevendo, por exemplo: os horários e dias nos quais o táxi deverá
operar, o regime de utilização dos pontos de táxi; a forma de remuneração
pela prestação dos serviços; a possibilidade de exploração de receitas
acessórias.

Agente
Promotor

Câmara de Vereadores de Cachoeiro / AGERSA / Semasi – Secretaria
Municipal de Administração, LogÍstica, Serviços Internos

Público Alvo

Poder Público / permissionários dos serviços de táxis / interessados na
transferência da outorga

Prazo

3-6 anos
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Tabela 103: Ficha da Ação Nº 21.2
Nº Ação

21.2

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de transporte público individual (taxi)

Ação

Estabelecer regulamentação aplicável ao procedimento de
transferência da outorga para transferência da titularidade do
Contrato de Adesão

Tipo de Ação

Normatividade

Assuntos

Transporte público individual (táxi)

Metodologia de
implementação

Objetivo: Atender às exigências contidas no artigo 27 da Lei Federal
8.987/95.
_ Estabelecer as condicionantes a serem atendidas pelos interessados na
transferência da outorga, a saber: o atendimento às exigências de
habilitação estabelecidas nos editais de permissão e nos contratos de
adesão que a formalizem e o cumprimento de todas as cláusulas do
contrato de adesão em vigor.

Agente
Promotor

Câmara de Vereadores de Cachoeiro / AGERSA / Semasi – Secretaria
Municipal de Administração, LogÍstica, Serviços Internos

Público Alvo

Poder Público / permissionários dos serviços de táxis

Prazo

3-6 anos
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Tabela 104: Ficha da Ação Nº 21.3
Nº Ação

21.3

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de transporte público individual (taxi)

Ação

Atribuir competências ao órgão público viculado ao poder Executivo
Municipal para fiscalizar a prestação do serviço

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte público individual (táxi)

Metodologia de
implementação

_ Determinar competência a órgão do Município de Cachoeiro de
Itapemirim para: fiscalizar a prestação dos serviços; averiguar o
atendimento ou não do permissionário às condições necessárias para a
prestação dos serviços; realização de inspeção veicular nos veículos
utilizados para a prestação dos serviços, na qual serão verificadas as
condições de segurança, conservação, conforto, higiene e equipamentos;
emissão de documento que autorize a operação do serviço público de
transporte por táxi no Município; e edição de atos normativos necessários
para a execução destas atribuições.

Agente
Promotor

Câmara de Vereadores de Cachoeiro

Público Alvo

Poder Público / permissionários dos serviços de táxis

Prazo

3-6 anos
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Tabela 105: Ficha da Ação Nº 21.4
Nº Ação

21.4

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de transporte público individual (taxi)

Ação

Estabelecer sanções e medidas administrativas

Tipo de Ação

Normatividade

Assuntos

Transporte público individual (táxi)

Metodologia de
implementação

Formalização de penalidades e medidas administrativas a serem aplicadas
em função do descumprimento das condições previstas no Plano de
Mobilidade Urbana ou naquelas estabelecidas na regulamentação
infralegal a ser editada por parte dos permissionários.

Agente
Promotor

Câmara de Vereadores de Cachoeiro / AGERSA

Público Alvo

Poder Público / permissionários dos serviços de táxis

Prazo

3-6 anos
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Tabela 106: Ficha da Ação Nº 21.5
Nº Ação

21.5

Capítulo do
PlanMob

Sistemas de transporte e gestão da mobilidade

Produto

Política de transporte público individual (taxi)

Ação

Adaptar os instrumentos de outorga já existentes

Tipo de Ação

Normatividade

Assuntos

Transporte público individual (táxi)

Metodologia de
implementação

Objetivo: Regularizar as permissões de táxis, em atendimento às
exigências da Lei Federal 8.987/95.
_ Previsão de adaptação, dentro do prazo de 1 (um) ano, de todos os
contratos de adesão existentes, que tenham sido precedidos de licitação,
aos termos do Plano de Mobilidade Urbana e da Lei 5.462/2008;
_ Estabelecimento do prazo para o Município para a realização de
procedimento licitatório voltado à outorga de permissão para a exploração
dos serviços, caso existam instrumentos de outorga que não tenham sido
precedidos de licitação, em conformidade com as disposições do Plano de
Mobilidade Urbana e da Lei 5.462/2008.

Agente
Promotor

Câmara de Vereadores de Cachoeiro / AGERSA

Público Alvo

Poder Público / permissionários dos serviços de táxis

Prazo

3-6 anos
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Tabela 107: Ficha da Ação Nº 22.1
Nº Ação

22.1

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da organização institucional para gestão da
mobilidade urbana

Ação

Reestruturar o órgão municipal responsável pela mobilidade com
recursos humanos e materiais

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Ampliação da capacidade de planejamento e gestão do município, com a
criação de departamentos e gerências específicas.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos / Semdurb

Público Alvo

Semdurb

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 108: Ficha da Ação Nº 22.2
Nº Ação

22.2

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da organização institucional para gestão da
mobilidade urbana

Ação

Promover a condução de pesquisas para aferição de demanda ou
satisfação de usuários

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Contratar empresa especializada para pesquisas anuais que ofereçam um
panorama do transporte coletivo municipal oferecido à população, de
forma a levantar os principais pontos de atenção quanto ao serviço
oferecido. Poderão ser feitas contagens de passageiros nos veículos, por
linha e região da cidade, e entrevistas com os usuários para verificar
pontos objetivos e subjetivos (confiabilidade e regularidade do serviço,
limpeza e aspecto dos ônibus, desempenho dos funcionários, eficiência
das linhas, entre outros).

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos / Semdurb

Público Alvo

Semdurb

Prazo

3-5 anos
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Tabela 109: Ficha da Ação Nº 22.3
Nº Ação

22.3

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da organização institucional para gestão da
mobilidade urbana

Ação

Aumentar o número de funcionários capacitados na gestão da
mobilidade

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Criação de cargos especializados na área de mobilidade para profissionais
de engenharia, arquitetura e geografia preenchidos majoritariamente por
concurso público.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos / Semdurb

Público Alvo

Semdurb

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 110: Ficha da Ação Nº 22.4
Nº Ação

22.4

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da organização institucional para gestão da
mobilidade urbana

Ação

Desenvolver temas relativos à municipalização do trânsito

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Prover meios e instrumentos para a prefeitura desempenhar as
competências advindas da municipalização do trânsito: contratar e treinar
agentes de trânsito para fiscalização e operação do sistema viário,
inclusive aplicação de multas; implantar política de estacionamento em
vias públicas, inclusive vagas rotativas; implementar sistema de
monitoramento de tráfego e de sinalização viária; instituir Junta
Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) para julgamento de
multas.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos / Semdurb

Público Alvo

Semdurb

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 111: Ficha da Ação Nº 22.5
Nº Ação

22.5

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da organização institucional para gestão da
mobilidade urbana

Ação

Criar Serviço de Atendimento Técnico sobre Mobilidade ao Cidadão

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Montar escritório de atendimento técnico onde a população possa obter
esclarecimentos sobre temas cotidianos de mobilidade, incluindo:
requisitos para adequação de calçadas às normas de acessibilidade
universal e modelo padrão do município (largura, inclinação, revestimento
etc.); parâmetros de projeto para novos loteamentos (tipos de
pavimentação, geometria de vias, calçadas, ciclovias e transporte
coletivo); dúvidas, sugestões e reclamações sobre o sistema municipal de
transporte coletivo (linhas, itinerários, paradas, tabela horária, integração,
compra/recarga de bilhete eletrônico); ações de divulgação e
transparência acerca dos planos e projetos em desenvolvimento e
implantação no município (objetivos dos projetos, custos, tipo de
financiamento obtido, prazo de execução, benefícios esperados,
transtornos previstos durante as obras e medidas de mitigação).

Agente
Promotor

Semdurb

Público Alvo

Sociedade Civil

Prazo

2-4 anos
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Tabela 112: Ficha da Ação Nº 22.6
Nº Ação

22.6

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da organização institucional para gestão da
mobilidade urbana

Ação

Desenvolver estrutura administrativa e operacional para gestão do
trânsito

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Desenvolver gerência/departamento, com cargos a serem ocupados por
funcionários concursados, responsável pela gestão do trânsito no
município, com competências operacionais e de fiscalização (fluidez de
tráfego, fiscalização de estacionamento, operações especiais - blitz Lei
Seca, áreas escolares, eventos), implantação e manutenção de
sinalização horizontal e vertical; implantação e controle de semáforos.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos / Semdurb

Público Alvo

Semdurb

Prazo

1-2 anos
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Tabela 113: Ficha da Ação Nº 22.7
Nº Ação

22.7

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da organização institucional para gestão da
mobilidade urbana

Ação

Transferir jurisdição de trechos de rodovias que cumprem função de
via urbana

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

_ Estudar condicionantes jurídicos para transferir jurisdição;
_ Levantar recursos técnicos, humanos e econômicos requeridos para a
manutenção dessas vias;
_ Assegurar recursos técnicos, humanos e econômicos e aprovar
normatividade para transferência;
_ Transferir jurisdição e incorporar novas vias à classificação funcional e
tarefas de gestão e manutenção periódica.

Agente
Promotor

Semdurb

Prazo

5-10 anos
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Tabela 114: Ficha da Ação Nº 22.8
Nº Ação

22.8

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da organização institucional para gestão da
mobilidade urbana

Ação

Organizar a equipe para atividades de fiscalização e aplicação de
penalidades às não conformidades das calçadas

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

_ Criação de plano estratégico para visita de campo fiscalizar as não
conformidades;
_ Notificação dos proprietários.

Agente
Promotor

Semdurb

Público Alvo

Semdurb / Sociedade Civil

Prazo

1-2 anos / 5-10 anos
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Tabela 115: Ficha da Ação Nº 23.1
Nº Ação

23.1

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento
e gestão da mobilidade

Ação

Elaborar programa de capacitação para os agentes de trânsito e
órgão gestores

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

_ Semasi contratará cursos com entidades de ensino reconhecidas
(ENAP, Escola de Cidadania e Política - Oficina Municipal, etc), por meio
de licitações/carta-convite. Módulos poderão ter de 8 a 24 horas/aula.
_ Após a admissão de novos funcionários por concurso público, a
Semasi pode condicionar a conclusão do estágio probatório à
participação nos cursos oferecidos.
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Referências

Solicitar propostas de cursos (Ensino à Distância, Online, Presencial)
para instituições de ensino como as seguintes:
Associação Nacional dos Transportes Públicos (gestão da mobilidade
urbana):
http://www.antp.org.br
COAD (recursos humanos e gestão fiscal)
http://www.coad.com.br
Damásio Educacional (Direito):
http://www.damasio.com.br
ESAF - Escola Superior de Administração Fazendária (gestão
orçamentária, financeira e contratações públicas para municípios,
gerenciamento de projetos):
http://www.esaf.fazenda.gov.br
Escola de Políticas Públicas (Políticas públicas municipais, Mobilidade
Urbana):
http://www.ep.org.br
ENAP - Escola Nacional de Administração Pública (administração
pública, avaliação e gestão de projetos, contratação de tecnologia de
informação, atendimento ao público, gestão e fiscalização de contratos):
http://www.enap.gov.br
Estácio de Sá (gestão e legislação):
http://www.estacio.br/solucoescorporativas/ciclo-de-solucoes.asp
Fundação Getúlio Vargas (Administração Pública, Contabilidade, Direito,
Economia e Finanças, Gerenciamento de Projetos, Gestão, Gestão de
Pessoas):
http://www.fgv.br/fgvincompany
Impacta (Tecnologia de Informação):
http://www.impacta.com.br
Instituto Legislativo Brasileiro: (política e administração pública)
http://www12.senado.gov.br/senado/ilb/sobre
Instituto Pini (Construção civil):
http://institutopini.pini.com.br
Oficina Municipal - Escola de Cidadania e Gestão Pública (administração
pública municipal):
http://www.oficinamunicipal.org.br
Portal Educação (Administração, gestão e direito):
www.portaleducacao.com.br/cursos
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - Senac (Tecnologia da
informação, Desenvolvimento social):
http://www.es.senac.br/corporativo/index.html
Tribunal de Contas da União - Instituto Serzedello Corrêa (administração
do estado, contas públicas, gestão organizacional , gestão pública ,
governança pública , políticas sociais):
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/educacao_corporativa
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/educacao_corporativa/des
envolvimento_competencias/Catalogo_Acoes_Educacionais.pdf

Agente Promotor Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

1-2 anos / Atividade recorrente a cada nova contratação

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 116: Ficha da Ação Nº 23.2
Nº Ação

23.2

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre "Redes
de Transporte Regional"

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Conteúdo do curso: caracterização e comparação dos diferentes modais
de transporte, aspectos ambientais; Sistemas Inteligentes de Transporte,
aspectos tecnológicos, etc.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

2-4 anos
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Tabela 117: Ficha da Ação Nº 23.3
Nº Ação

23.3

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre
"Conceitos de Engenharia de Tráfego"

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Conteúdo do curso: estudo de acidentes, conceitos estatísticos e
ferramentas usuais em transporte, teoria do fluxo, estudo dos volumes de
tráfego, etc.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

2-4 anos
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Tabela 118: Ficha da Ação Nº 23.4
Nº Ação

23.4

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre
"Mobilidade Urbana"

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Conteúdo do curso: conceitos de Transporte Público: modais, demanda,
oferta; Sistema Viário; Transporte Não Motorizado; Dimensão urbana e
social do Transporte; Transporte Metropolitano; Gestão integrada de
Mobilidade Urbana; Formas de financiamento, arrecadação, bilhetagem e
integração tarifária etc.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

2-4 anos
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Tabela 119: Ficha da Ação Nº 23.5
Nº Ação

23.5

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre
"Técnicas para Planejamento Urbano"

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Conteúdo do curso: aspectos normativos do planejamento, instrumentos
urbanísticos do Estatuto da Cidade etc.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

2-4 anos
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Tabela 120: Ficha da Ação Nº 23.6
Nº Ação

23.6

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre
"Integração de Políticas Públicas"

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Conteúdo do curso: panorama dos desafios e oportunidades da integração
de políticas urbanas.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

2-4 anos
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Tabela 121: Ficha da Ação Nº 23.7
Nº Ação

23.7

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre
"Planejamento Ambiental"

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Conteúdo do curso: estrutura federal e estadual de gestão ambiental,
dilemas entre desenvolvimento econômico e preservação: crescimento
sustentado, medidas mitigatórias para projetos de acordo com estudos de
impacto ambiental etc.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

2-4 anos
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Tabela 122: Ficha da Ação Nº 23.8
Nº Ação

23.8

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre "Meio
Ambiente Urbano"

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Conteúdo do curso: ecossistemas urbanos, áreas de preservação,
desenvolvimento sustentável, etc.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

145
Tabela 123: Ficha da Ação Nº 23.9
Nº Ação

23.9

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre
"Conceitos da Administração Pública"

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Conteúdo do curso: Estado e instituições brasileiras, burocracia, análise de
dados, ciência política, reforma do Estado; inovação na gestão pública etc.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

2-4 anos

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

146
Tabela 124: Ficha da Ação Nº 23.10
Nº Ação

23.10

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre
"Direito Administrativo"

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Conteúdo do curso: Regime Jurídico Administrativo; autarquias e seus
regimes jurídicos; Sociedade de Economia Mista, fundações etc.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

2-4 anos
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Tabela 125: Ficha da Ação Nº 23.11
Nº Ação

23.11

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre
"Relações entre o Público e o Privado"

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Conteúdo do curso: abordagem dos diferentes aspectos envolvidos na
relação entre o Estado e o setor privado na formação de parcerias na
prestação de serviços e na construção de infraestrutura).

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

2-4 anos
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Tabela 126: Ficha da Ação Nº 23.12
Nº Ação

23.12

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre
"Licitações Públicas"

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Conteúdo do curso: panorama do regime jurídico para licitações de obras
e serviços públicos.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

2-4 anos
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Tabela 127: Ficha da Ação Nº 23.13
Nº Ação

23.13

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Contratar curso com entidades de ensino reconhecidas sobre
"Gerenciamento de Projetos Públicos"

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Conteúdo do curso: Desenvolvimento de competências gerenciais.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Gestores e funcionários públicos

Prazo

2-4 anos
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Tabela 128: Ficha da Ação Nº 23.14
Nº Ação

23.14

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de assistência e capacitação técnica na área do planejamento e
gestão da mobilidade

Ação

Capacitação da assessoria técnica à população quanto à construção
e adaptação das calçadas (Serviço de Atendimento Técnico sobre
Mobilidade ao Cidadão)

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Fortalecimento do órgão técnico;
_ Divulgação da obrigatoriedade de adequação das calçadas.

Agente
Promotor

Semdurb

Público Alvo

Sociedade civil

Prazo

2-4 anos
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Tabela 129: Ficha da Ação Nº 24.1
Nº Ação

24.1

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Estratégia de viabilização financeira de investimentos em infraestrutura

Ação

Criar núcleo gerenciador de projetos na Prefeitura

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Atribuições do núcleo:
1. Contratação de projetos por terceiros e criação de banco de projetos
(Elaboração);
2. Criação de ferramentas para a elaboração dos estudos de viabilização
de projetos (Estruturação), com procedimentos de adesão a programas e
linhas de crédito existentes: Banco Interamericano, BNDES, Caixa
Econômica Federal, Governo Federal, Bandes, inclusive verificação das
exigências específicas para tornar-se elegível a financiamentos;
3. Criação de instrumentos de apoio para os processos de
implantação/execução de projetos, incluindo prestação de contas a
instituições financiadoras, acompanhamento de cronogramas físicofinanceiros e gestão de recursos (Suporte);
4. Criação de ferramentas para a avaliação de projetos implantados e seus
benefícios, incluindo registros de lições aprendidas para projetos futuros
(Avaliação de Projetos).

Referências

Gerenciamento de projetos:
http://www.escoladegoverno.pr.gov.br/arquivos/File/Material_%20CONSAD
/paineis_III_congresso_consad/painel_21/gerenciamento_de_projetos_na_
administracao_publica_da_implantacao_do_escritorio_de_projetos_a_gest
ao_de_portfolio_na_secretaria_de_estado_de_gestao_e_recursos_human
os_do_espirito_santo.pdf

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos / Semdurb

Público Alvo

Semdurb / Prefeitura

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 130: Ficha da Ação Nº 24.2
Nº Ação

24.2

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Estratégia de viabilização financeira de investimentos em infraestrutura

Ação

Promover a organização da atividade de contratação de projetos por
terceiros e criação de banco de projetos municipais

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Sistematizar em um departamento municipal os procedimentos para
contratação de projetos por terceiros (elaboração de modelos de Termo de
Referência, Edital, Requisitos Técnicos e Financeiros, aspectos jurídicos
etc.) e acompanhamento físico-financeiro da execução de contratos
(andamento de cronogramas, medições, advertências, encerramento).
Tornar o departamento de contratação de projetos um repositório
permanente de projetos desenvolvidos para o município, de modo a
garantir o registro dos trabalhos feitos para a cidade, unificá-los em uma
base georreferenciada única e verificar possíveis conflitos ou sinergias
entre propostas.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos / Semdurb /
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica (Semges)

Público Alvo

Prefeitura

Prazo

2-4 anos
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Tabela 131: Ficha da Ação Nº 24.3
Nº Ação

24.3

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Estratégia de viabilização financeira de investimentos em infraestrutura

Ação

Criar ferramentas para a elaboração dos estudos de viabilização de
projetos de mobilidade, inclusive modos não motorizados, com
procedimentos de adesão a programas e linhas de crédito existentes

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Linhas de crédito e programas existentes: Banco Interamericano, BNDES,
Caixa Econômica Federal, Governo Federal, Bandes, inclusive verificação
das exigências específicas para tornar-se elegível a financiamentos.

Referências

Manual para financiamentos externos (BID):
http://www.planejamento.gov.br/ministerio.asp?index=3&ler=s867
BNDES:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Fi
nanceiro/Produtos/FINEM/mobilidade_urbana.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Fi
nanceiro/Produtos/FINEM/pmi.html
Caixa Econômica Federal:
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/pro
dutos/financiamento/index.asp
Bandes: http://www.bandes.com.br/Site/linhas/show?id=14&idLinha=85

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos / Semdurb /
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica (Semges)

Público Alvo

Prefeitura

Prazo

2-4 anos
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Tabela 132: Ficha da Ação Nº 24.4
Nº Ação

24.4

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Estratégia de viabilização financeira de investimentos em infraestrutura

Ação

Criar instrumentos de apoio para os processos de
implantação/execução de projetos

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Instrumentos de apoio: prestação de contas a instituições financiadoras,
acompanhamento de cronogramas físico-financeiros e gestão de recursos.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos / Semdurb /
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica (Semges)

Público Alvo

Semdurb / Prefeitura

Prazo

2-4 anos
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Tabela 133: Ficha da Ação Nº 24.5
Nº Ação

24.5

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Estratégia de viabilização financeira de investimentos em infraestrutura

Ação

Criar ferramentas para a avaliação de projetos implantados e seus
benefícios, incluindo registros de lições aprendidas para projetos
futuros

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

No departamento de contratação de projetos, criar sistemática para
avaliação dos projetos implantados, tendo em vista seus
custos/investimentos, benefícios obtidos, impactos negativos verificados,
percalsos durante implantação, questões relativas à manutenção/operação
do projeto. Recomenda-se desenvolver uma matriz multicritério para
sistematizar o referido processo de avaliação.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos / Semdurb /
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica (Semges)

Público Alvo

Semdurb / Prefeitura

Prazo

2-4 anos
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Tabela 134: Ficha da Ação Nº 24.6
Nº Ação

24.6

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Estratégia de viabilização financeira de investimentos em infraestrutura

Ação

Realizar um estudo para adicionar item na legislação municipal que
destine percentual de recursos obtidos em multas para gestão de
ciclovias e calçadas (subsídio cruzado)

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

TNM

Metodologia de
implementação

_ Levantamento das possibilidades de investimentos existentes;
_ Seleção da estratégia;
_ Aplicação do programa.

Agente
Promotor

Prefeitura

Público Alvo

Gestores

Prazo

2-4 anos
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Tabela 135: Ficha da Ação Nº 25.1
Nº Ação

25.1

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de modernização da gestão da mobilidade no município

Ação

Modernizar a gestão de tráfego (semáforos, estacionamento rotativo,
velocidades)

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte privado

Metodologia de
implementação

Levantar tecnologias disponíveis e que possam ser adaptadas à realidade
municipal, como semáforos inteligentes, controle eletrônico de
estacionamento rotativo, monitoramento eletrônico do tráfego (radares
para controle de velocidade, laços indutivos para contagem automática de
fluxos etc.).

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdef) / DATACI / AGERSA/
Semdurb

Público Alvo

Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdef) / AGERSA

Prazo

2-4 anos
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Tabela 136: Ficha da Ação Nº 25.2
Nº Ação

25.2

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de modernização da gestão da mobilidade no município

Ação

Fiscalizar os serviços de transporte coletivo (regularidade,
pontualidade, itinerários)

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte público

Metodologia de
implementação

Promover regularmente vistorias, análise de planilhas operacionais e
itinerários efetivamente percorridos pelas linhas do sistema de transporte,
baseados em sistemas eletrônicos de controle e auditorias. Utilizar os
dados para proceder ao cálculo tarifário e verificar aderência dos custos
informados.

Agente
Promotor

DATACI / AGERSA

Público Alvo

AGERSA

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 137: Ficha da Ação Nº 25.3
Nº Ação

25.3

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de modernização da gestão da mobilidade no município

Ação

Elaborar/ realizar cadastros de transporte (sistema viário, linhas de
transporte coletivo etc.)

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Transporte privado, Transporte público, TNM

Metodologia de
implementação

Montar base única de informações georreferenciada sobre o sistema de
transportes municipal, de modo a registrar em ambiente integrado os
dados existentes sobre a infraestrutura e os serviços de mobilidade no
território municipal: base de logradouros (com características das vias larguras, faixas de rolagem por sentido, hierarquia viária etc.), itinerários
de linhas de transporte coletivo, terminais e pontos de integração,
infraestrutura cicloviária etc.

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdef) / AGERSA / Semdurb

Público Alvo

Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdef) / AGERSA / Semdurb

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 138: Ficha da Ação Nº 25.4
Nº Ação

25.4

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de modernização da gestão da mobilidade no município

Ação

Informatização da gestão de políticas urbanas

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Utilizar ferramentas de tecnologia da informação para aumentar a
eficiência da gestão de políticas urbanas, por meio de softwares de
georreferenciamento (geolocalização das ações municipais no território) e
de gerenciamento de projetos.

Agente
Promotor

DATACI

Público Alvo

Semdurb / Semdef / AGERSA

Prazo

3-6 anos
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Tabela 139: Ficha da Ação Nº 25.5
Nº Ação

25.5

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de modernização da gestão da mobilidade no município

Ação

Informatização e controle de processos

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Utilizar ferramentas de tecnologia da informação como instrumentos para
aumento da eficiência no andamento de processos municipais, por meio
de softwares de gerenciamento de processos, assinatura eletrônica de
documentos, certificação digital etc., com o objetivo de aumentar a
agilidade dos procedimentos, reduzir uso de papel, permitir divulgação de
andamentos por meio eletrônico e disponibilização segura de serviços por
internet.

Agente
Promotor

DATACI

Público Alvo

Semdurb / Semdef / AGERSA

Prazo

3-6 anos
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Tabela 140: Ficha da Ação Nº 25.6
Nº Ação

25.6

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de modernização da gestão da mobilidade no município

Ação

Promover a regularização de requisitos para solicitação de
participação em programas e financiamentos para modernização da
gestão pública

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Preparar o município - do ponto de vista fiscal e jurídico - para programas
como BNDES PMAT - Modernização da Gestão Tributária e da Gestão dos
Setores Sociais Básicos, e PNAFM - Programa Nacional de Apoio à
Modernização Administrativa e Fiscal.

Referências

BNDES PMAT:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Fi
nanceiro/Produtos/FINEM/pmat.html
PNAFM:
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_comercial/municipal/modernizacao_gest
ao_publica/pnafm/

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Gestão Estratégica (Semges) / Secretaria de
Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Semdurb / Semdef / AGERSA

Prazo

2-4 anos
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Tabela 141: Ficha da Ação Nº 25.7
Nº Ação

25.7

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de modernização da gestão da mobilidade no município

Ação

Promover a adesão a programas e financiamentos para modernização
da gestão pública

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Inscrever o município em programas como BNDES PMAT - Modernização
da Gestão Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, e PNAFM Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal.

Referências

BNDES PMAT:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Fi
nanceiro/Produtos/FINEM/pmat.html
PNAFM:
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_comercial/municipal/modernizacao_gest
ao_publica/pnafm/

Agente
Promotor

Secretaria Municipal de Gestão Estratégica (Semges) / Secretaria de
Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Semdurb / Semdef / AGERSA

Prazo

2-4 anos
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Tabela 142: Ficha da Ação Nº 26.1
Nº Ação

26.1

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da democracia participativa

Ação

Disponibilizar ferramentas e recursos para facilitar o engajamento
dos moradores

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Disponibilizar manuais para criação de associações, implantar centros
comunitários ou ceder espaços em prédio públicos para reuniões em
horários ociosos.

Agente
Promotor

Prefeitura / Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Sociedade civil

Prazo

2-4 anos
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Tabela 143: Ficha da Ação Nº 26.2
Nº Ação

26.2

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da democracia participativa

Ação

Divulgar sistematicamente informações sobre programas em
desenvolvimento na prefeitura (com objetivos gerais e metas
específicas) para acompanhamento da população

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Democratizar a tomada de decisão marcando-a pela transparência de
fatos e informações e pela inclusão ou fortalecimento de diferentes atores
no processo de decisão.

Agente
Promotor

Prefeitura / Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Sociedade civil

Prazo

Ação contínua

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 144: Ficha da Ação Nº 26.3
Nº Ação

26.3

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da democracia participativa

Ação

Convocar periodicamente para participação de seminários e palestras
sobre o tema

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Promover difusão de informações e conhecimentos sobre mobilidade por
meio de eventos didáticos abertos à comunidade.

Agente
Promotor

Prefeitura / Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Sociedade civil

Prazo

Periodicidade de 6 meses
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Tabela 145: Ficha da Ação Nº 26.4
Nº Ação

26.4

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da democracia participativa

Ação

Usar ferramentas eletrônicas para estabelecimento de canal de
comunicação e divulgação ampla de informações sobre o município

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

_ Exemplo de ferramentas: mídias sociais, portal de internet da prefeitura,
etc.;
_ Devem ser constantemente atualizados e com dados disponíveis em
diferentes níveis de aprofundamento, de modo a satisfazer todos os tipos
de público e de pesquisa.

Agente
Promotor

Prefeitura / Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Sociedade civil

Prazo

Ação contínua

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 146: Ficha da Ação Nº 26.5
Nº Ação

26.5

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da democracia participativa

Ação

Adotar instrumentos de participação popular ao longo de todo o
processo de elaboração de projetos, inclusive (e especialmente) na
definição de prioridades e destinação de orçamentos

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Promoção regular de audiências públicas, oficinas de participação social,
consulta aos conselhos e associações de moradores, com ampla
divulgação e disponibilização de informações à população.

Agente
Promotor

Prefeitura / Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Sociedade civil

Prazo

Ação contínua

Prioridade

Ação prioritária
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Tabela 147: Ficha da Ação Nº 26.6
Nº Ação

26.6

Capítulo do
PlanMob

Desenvolvimento institucional

Produto

Programa de fortalecimento da democracia participativa

Ação

Criar Grupo de Trabalho focado em mobilidade dentro do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano

Tipo de Ação

Desenvolvimento Institucional

Assuntos

Planejamento geral

Metodologia de
implementação

Aprofundar a discussão do tema da mobilidade e construir coletivamente a
visão de cidade e dos deslocamentos nela, em sinergia com as discussões
relativas ao planejamento territorial municipal.

Agente
Promotor

Prefeitura / Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

Público Alvo

Sociedade civil

Prazo

1-2 anos

Prioridade

Ação prioritária
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