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INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Mobilidade Urbana, introduzida pela Lei Federal nº 12.587 de 03
de janeiro de 2012, tem como meta, de acordo com seu Artigo 2.º, contribuir para o
acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam
para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento
urbano, por meio da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.

De acordo com o Artigo 3.º, o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto
organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas
que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do município.

§ 1º São modos de transporte urbano:
I- Motorizados; e
II- Não motorizados.
§ 2º Os serviços de transporte urbano são classificados:
I- Quanto ao objeto:
a. De passageiros;
b. De cargas;
II- Quanto à característica do serviço:
a. Coletivo;
b. Individual;
III- Quanto à natureza do serviço:
a. Coletivo;
b. Individual;
IV- Quanto à natureza do serviço:
a. Público;
b. Privado.
§ 3º São infraestruturas de mobilidade urbana:
I-

Vias e demais logradouros públicos, inclusive metrô, ferrovias, hidrovias e
ciclovias;

II- Estacionamentos;
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III- Terminais, estações e demais conexões;
IV- Pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;
V- Sinalização viária e de trânsito;
VI- Equipamentos e instalações; e
VII- Instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e difusão de
informações.
Assim, a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, obedecendo aos parâmetros
desta Lei e ao previsto na Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, é uma
ferramenta obrigatória para o planejamento da Mobilidade Urbana das cidades.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:
Os serviços objeto desta proposta compreendem a avaliação das condições do sistema
viário, do trânsito e do sistema de transportes no município de Olímpia, Estado de São
Paulo, com enfoque mais específico nas ações de engenharia de tráfego, com a
proposta de diretrizes para a melhoria de Mobilidade Urbana, sendo o seu objeto de
elaboração, o de um estudo que permita subsidiar a proposição do Projeto de Lei
Complementar que institua o Plano de Mobilidade Urbana do município e que
compreende:
a) Diagnóstico da situação atual:
-

Análise da circulação na área central e sistema viário principal e identificação
dos pontos de conflito;

-

Análise da situação do estacionamento na área central e nos corredores
viários;

-

Identificação dos pontos com maior risco de acidentes e de suas potenciais
causas;

-

Identificação dos vetores de desenvolvimento de novas atividades em
conformidade com o Plano Diretor;

-

Análise do sistema de transporte público e identificação de suas carências.

b) Elaboração de diretrizes e propostas:
-

Adequação da circulação no sistema viário principal e tratamento dos pontos
de conflito;
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-

Adequação dos pontos com maior risco de acidentes e proposta de
instalação de dispositivos de controle de velocidade e fiscalização eletrônica;

-

Sugerir ações de engenharia de tráfego a serem implantadas pela
municipalidade;

-

Proposição e desenvolvimento de novas diretrizes viárias;

-

Proposição de diretrizes para o sistema de transporte público.

c) Assessoramento ao órgão municipal na organização e acompanhamento da
discussão das diretrizes e propostas junto à comunidade:
-

Preparação de discussão com os demais setores da administração;

-

Preparação de apresentações para as audiências públicas;

-

Preparação de apresentações para as reuniões com representações da
sociedade civil;

-

Assistência durante as reuniões.

d) Elaboração do relatório síntese e do projeto de lei complementar;
-

Preparação de resumo das discussões e avaliação de eventuais alterações
nas propostas;

-

Preparação do documento final em forma digital;

-

Preparação da minuta do Projeto de Lei Complementar.

Os serviços deverão obedecer a Lei Federal nº 10.2057 de 10 de julho de 2001
(Estatuto da Cidade), à Lei nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012 (Política Nacional de
Mobilidade Urbana) e a Lei Federal nº 9.503 de 21 de setembro de 1997 (Código
Brasileiro de Trânsito) e demais Normas Técnicas e especificações que regem a
matéria. Deverá ser orientado o atendimento ao disposto pelo Estatuto das Cidades Lei Federal nº 10.257 de 2001, no que tange a participação popular.
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PROPOSTA PARA O PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE
OLÍMPIA.
O objetivo principal deste documento é a apresentação do Cronograma do Plano de
Mobilidade Urbana da cidade de Olímpia. Serão consideradas as atuações segundo
sua hierarquização e as relações específicas entre elas. Além disso, será desenvolvida
a valoração da implantação dos programas de mobilidade urbana a partir de propostas
na divisão modal dos meios de transporte.

Não é mais possível resolvermos os problemas de Mobilidade nas nossas cidades
apenas construindo vias para os automóveis. O mundo todo já concluiu que uma
política de Mobilidade voltada para resolver os problemas do transporte individual não
cabe no espaço viário das cidades e na qualidade de vida dos seres vivos do planeta.

Olímpia seguirá este princípio: pensar em como fazer uma gestão inteligente das
demandas de Mobilidade da cidade, direcionando as mesmas para atender às
necessidades peculiares do Município que, além dos problemas intrínsecos, acabou de
tornar-se Estância Turística.

Neste documento serão desenvolvidas determinadas diretrizes e instrumentos
importantes a considerar na implantação de medidas para o aperfeiçoamento da
Mobilidade na cidade.

Este documento apresenta uma síntese das premissas e instrumentos mais adequados
para se fazer esta gestão em Olímpia, as metas e políticas para tal.

Entre elas estão contempladas a definição de melhorias a serem implantadas em
caminhos turísticos, caminhos escolares, caminhos para o trabalhador, melhorias para
sanar pontos onde ocorrem mais acidentes de trânsito, diretrizes para a promoção do
aluguel de bicicletas, diretrizes para o incentivo ao uso de transporte sustentável com
destaque à circulação de bicicletas, diretrizes para a implantação de calçadas seguras
e calçadão para destaque da circulação do modo a pé e finalmente a revisão da
PRODEM - Rua Conselheiro Antonio Prado, n° 326 - Centro - Olímpia – SP Fone: (17) 3280 - 1050
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logística urbana com destaque para estacionamentos de veículos motorizados
individuais, ônibus de turismo, embarque e desembarque e estacionamentos de carga
e descarga.

1 - Aspectos Gerais da Lei de Mobilidade Urbana
Em linhas gerais, a lei busca a integração entre os diferentes modos de transporte e a
melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do
Município. Define ainda os modos e a classificação dos serviços de transporte e
apresenta os itens de infraestrutura de mobilidade urbana. Entre os princípios da lei,
estão a busca pela acessibilidade universal e a equidade no acesso do cidadão ao
transporte público coletivo.

De outro lado, as diretrizes de orientação da Política Nacional de Mobilidade Urbana
contemplam a integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas
políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do
solo nos três níveis de governo.

Ainda como diretriz, está à integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de
fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional. Também são
apresentados diretrizes para a regulação dos serviços de transporte público coletivo, os
direitos dos usuários e as atribuições partilhadas da União, Estados e Municípios.

Objetivos
A Lei estabelece parâmetros e instrumentos para a execução da política de mobilidade
urbana, pelos Municípios, de modo a promover o acesso universal à cidade e contribuir
para o desenvolvimento urbano sustentável.

Tais instrumentos visam à introdução de marco regulatório dos serviços de transportes
públicos, defendem o interesse dos usuários dos serviços de transporte coletivo, a
consolidação da gestão democrática das políticas públicas e o estabelecimento de um
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regime de colaboração entre os três níveis de governo nas ações de mobilidade
urbana.

Com tais mecanismos, a Lei cria condições para a redução das desigualdades,
promoção da inclusão social e promoção do acesso aos serviços básicos e
equipamentos sociais. Além disso, busca proporcionar melhoria nas condições urbanas
da população, no que se refere à acessibilidade e à mobilidade e à promoção do
desenvolvimento

sustentável

com

a

minimização

dos

custos

ambientais

e

socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades.

Aspectos Positivos e Negativos da Lei
Positivos
Controle do crescimento dos Municípios quanto à mobilidade urbana;
Ampliação do número de Municípios com obrigatoriedade de criar planos de
mobilidade (hoje, a partir de 500 mil habitantes);
Integração dos planos de mobilidade com os planos diretores;
Valorização do transporte coletivo público e de veículos de propulsão humana
em detrimento de automóveis;
Possibilidade de destinação de recursos federais para os Municípios.
Negativos
Falta de uma definição clara e de um comprometimento formal da União com
relação à cobertura financeira para execução dos projetos municipais;
A proibição de incorporação dos subsídios nos custos da tarifa é um equívoco. A
lei prevê que os subsídios tenham custeio extratarifário. O mais lógico é a
política tarifária, definida na licitação do serviço, já comportar os custos e as
isenções previstas;
A lei permite que os Municípios usem novos tributos para desestimular o uso do
automóvel, mas isso contrasta com os incentivos que a União dá à aquisição de
veículos novos e ao modelo econômico dependente da industria automobilística.
Ademais, não se vislumbra que tipo de tributo pode ser cobrado pelos
Municípios;
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3.915 Municípios ficam fora do alcance da lei, por terem menos de 20 mil
habitantes. Isso precisa ser avaliado porque, depois que os Municípios têm suas
estruturas comprometidas, fica difícil a reversão;
Falta de atribuição de responsabilidades específicas aos órgãos rodoviários com
relação às rodovias que cortam os perímetros urbanos.

Direitos e Obrigações dos Municípios
Os Municípios terão que implantar seus planos de mobilidade urbana, constituindo-se
os mesmos em instrumentos de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Atribuições dos Municípios (art.18 da Lei 12.586/2012)
Planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como
promover a regulamentação dos serviços dos serviços de transportes urbanos;
Prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte
público coletivo urbano, que têm caráter essencial;
Capacitar pessoas e envolver as instituições vinculadas à política de mobilidade
urbana do Município.

O plano de mobilidade urbana deverá contemplar os princípios, os objetivos e as
diretrizes expostas na lei federal, relacionados aos serviços de transporte público
coletivo, circulação viária, infraestruturas do sistema de mobilidade urbana,
acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade e a integração
dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados.
Também devem merecer relevo a operação e o disciplinamento do transporte de carga
na infraestrutura viária, os pólos geradores de viagens, as áreas de estacionamentos
públicos e privados, gratuitos ou onerosos e as áreas e horários de acesso e circulação
restrita ou controlada.

Por fim, os Municípios não podem se descuidar de estabelecer mecanismos e
instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de
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mobilidade urbana e a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do
plano de mobilidade urbana não superior a 10 (dez) anos.

O plano de mobilidade urbana deverá ser elaborado, conforme a lei federal, em
Municípios acima de 20 mil habitantes e em todos os demais Municípios obrigados na
forma da lei local. O plano deve ser integrado e compatível com os respectivos planos
diretores ou neles inserido.

Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o plano de
mobilidade deverá ter o foco no transporte não motorizado e no planejamento da
infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com
a legislação vigente.

Importante:
O Plano de Mobilidade deverá ser integrado ao Plano Diretor Municipal, existente ou
em elaboração, no prazo máximo de 3 (três) anos da vigência da lei federal, ou seja,
em abril de 2015.

No final desse prazo, os que não adotarem a providência ficam impedidos de receber
recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana, até o atendimento da
exigência.

Vale ressaltar, ainda, que os Municípios devem fazer constar dos respectivos projetos
de planos plurianuais e de leis de diretrizes orçamentárias as ações programáticas e
instrumentos de apoio que serão utilizados, em cada período, para o aprimoramento
dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade dos serviços.
Fonte: Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios- CNM
Gestão 2013-2016
Trânsito e Mobilidade – os desafios da organização urbana – volume 12.
Site: www.cnm.org.br.
Brasília/DF, 2012
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2. O Trânsito e a Mobilidade Urbana
Conforme o Código de Trânsito Brasileiro é do Município a responsabilidade de operar
o sistema viário local, fiscalizando todas as operações de parada, circulação e
estacionamento. Para isso, deverá manter estrutura administrativa mínima e se integrar
ao Sistema nacional de Trânsito.

A Lei de Mobilidade Urbana ofereceu as diretrizes para os Municípios implantarem
seus planos locais. Eles deverão estar integrados aos planos diretores e garantir o
transporte e o crescimento organizado e sustentável das cidades.

A Confederação Nacional de Municípios – CNM oferece aos gestores municipais os
subsídios necessários para enfrentarem os desafios que esses temas impõem, possui
setor específico de suporte à tarefa de integração dos Municípios ao SNT (Sistema
Nacional de Trânsito), orientando-os sobre as melhores formas a serem adotadas
dentro da filosofia de eficiência e racionalidade. E mesmo após a integração do
Município, a CNM presta suporte técnico e institucional às ações de trânsito, atendendo
a sua missão em auxiliá-los.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), introduzido pela Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, foi editado com base na competência constitucional da União, para
legislar sobre trânsito. O objetivo da norma foi estabelecer condições objetivas para
garantir o trânsito em condições seguras, protegendo a Vida e a incolumidade das
pessoas. Para isso, estabeleceu competências partilhadas entre os três níveis de
governo, dando a cada um as obrigações específicas, com mecanismos que viabilizam
a execução de ações integradas.

As normas gerais de circulação e conduta da lei são universais, reforçadas por
mecanismos inibidores de atos ilícitos, através de medidas restritivas ao direito de
dirigir e pesadas sanções pecuniárias aos infratores de trânsito, com o objetivo de
reverter o quadro crítico de acidentalidade no País.
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Dentre as disposições tratadas na Lei, está a possibilidade de os Municípios exercerem
a fiscalização de trânsito, impondo penalidades e medidas administrativas decorrentes
de infrações relacionadas à parada, circulação e estacionamento. Daí decorre a
necessidade de criação de mecanismos que garantam aos condutores o direito à
defesa, incluindo a existência de Juntas Administrativas de Recursos de Infração – Jari.

O Município deve organizar estruturas para atuar no trânsito, com órgão executivo
específico, desenvolvendo programas de engenharia de tráfego, fiscalização, educação
e estatística. Tais requisitos são obrigatórios para poder se integrar ao Sistema
Nacional de Trânsito e cumprir as obrigações da lei.

O Sistema Nacional de Trânsito – SNT
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) definiu o Sistema Nacional de Trânsito (SNT)
como o conjunto de órgãos dos três níveis de governo que atuam integradamente nas
ações de:
Planejamento;
Administração;
Normatização;
Pesquisa;
Registro e licenciamento de veículos;
Formação;
Habilitação e reciclagem de condutores;
Educação;
Engenharia;
Operação do sistema viário;
Policiamento;
Fiscalização;
Julgamento de infrações e de recursos; e
Aplicação de penalidades.
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Uma das finalidades do sistema é estabelecer diretrizes da Política Nacional de
trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à
educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.

É do SNT a responsabilidade de padronizar critérios técnicos, financeiros e
administrativos para a execução das atividades de trânsito.

As ações encadeadas dos órgãos foram concebidas com base em uma lógica que
contempla a vocação de cada ente para determinada atividade. E respeita o princípio
da jurisdição da via e a territorialidade.

Cada nível de governo é dotado de órgão executivo, encarregado de gerenciar as
ações de trânsito, conforme as respectivas competências. O órgão executivo de
trânsito da União é o Departamento Nacional de Trânsito – Denatran e o dos Estados
são os Departamentos Estaduais de Trânsito, os Detran´s. Nos Municípios, serão
aqueles criados especificamente para atender a essa finalidade, podendo ser uma
secretaria, departamento ou divisão.

Além disso, o ente que possuir rodovia sob sua jurisdição deve criar um órgão
rodoviário. É o que ocorre com relação às rodovias federais, jurisdicionadas de forma
compartilhada

pela

Polícia

Rodoviária

Federal,

Departamento

Nacional

de

Infraestrutura de Transportes –DNIT e Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT. Já nos Estados, os órgãos rodoviários são os Departamentos de Estradas de
Rodagem – DERs.

Junto a cada órgão executivo ou executivo rodoviário deve funcionar ao menos uma
Junta Administrativa de Recursos de Infração – Jari. Ela é responsável pelo julgamento
dos pedidos de revisão das penalidades aplicadas.

A coordenação do SNT é do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, órgão máximo
normativo e consultivo. Nos Estados, o papel de coordenação é exercido pelos
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Conselhos Estaduais de Trânsito – Cetrans, que têm as funções normativa, judicante e
consultiva.

A seguir apresenta-se a composição do Sistema Nacional de Trânsito:

Conselho Nacional de Trânsito – Contran
Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e órgão máximo normativo consultivo.

Conselhos Estaduais de Trânsito – Cetran
Órgãos normativos, consultivos e coordenadores em nível estadual;
Julgam recursos administrativos contra decisões das Jaris (última instância recursal).

Entre outras funções têm a responsabilidade de esclarecer dúvidas e solucionar
conflitos de competência.

Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Órgãos executores das ações de trânsito conforme a jurisdição:
- Denatran (órgão da União);
- Detrans (órgãos dos Estados);
- Órgãos Municipais.

Órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

Órgãos executores das ações de trânsito conforme a jurisdição, em rodovias:
- União: PRF, Dnit, ANTT;
- Estados: DERs;
- Municípios: criação conforme necessidade, em caso de existência de rodovias
municipais.
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Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – Jari
Órgão julgador, de criação obrigatória por todos os órgãos executivos e executivos
rodoviários de trânsito.

Polícia Rodoviária Federal
Órgão executivo rodoviário e de patrulhamento ostensivo nas vias federais. Divide com
o DNIT e ANTT a execução de ações de trânsito nas rodovias e fiscaliza conforme o
tipo de infração.

O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) destinou à PRF algumas funções específicas,
como realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a
segurança pública com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o
patrimônio da União e o de terceiros.

A PRF se encarrega do levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos
serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas.

Polícias Militares dos Estados
Encarregadas de fiscalizar o trânsito como agente do órgão de trânsito conveniado.

Os Direitos e Obrigações dos Municípios
O Município faz parte do Sistema Nacional de Trânsito e suas ações são definidas pelo
princípio da jurídica da via, ou seja, fica responsável pela administração das vias sob
sua jurisdição (vias municipais). Sempre que necessário pode aplicar penalidades e
medidas administrativas para garantir a fluidez e coibir ilícitos de trânsito.

Assim, as obrigações contidas no CTB serão exigidas com relação às vias públicas
municipais, urbanas ou rurais. Já as rodovias estaduais e federais que cortam o
território, elas são jurisdicionadas pelos órgãos rodoviários dos Estados e da União.
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O CTB, no art. 1º, § 3º, estabelece ainda, que: os órgãos e entidades componentes do
Sistema Nacional de Transito respondem, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro
na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o
exercício do direito do trânsito seguro.

Principais obrigações dos Municípios:
Planejar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais;
Implantar e manter a sinalização viária;
Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito;
Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar a penalidade de multa por
infrações de circulação, estacionamento e parada;
Fiscalizar a realização de obras ou eventos que possam perturbar ou
interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua
segurança;
Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo;
Promover programas de educação e segurança de trânsito de acordo com
diretrizes estabelecidas pelo Contran;
Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e
reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de
poluentes;
Registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e
propulsão humana e de tração animal.

Importante:
O registro e licenciamento de veículos, com exceção dos ciclomotores, não são
competências do Município. Todavia, cabe ao Município importante papel de autorizar
e credenciar os serviços de veículos de aluguel, transporte coletivo e de passageiros,
táxi, mototáxi, monofrete e transporte escolar. Em tais casos, os Detrans farão o
registro nas respectivas categorias, caso os prestadores de serviço cumpram as
normas municipais envolvendo alvarás, autorização ou permissão, conforme o caso.
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A Estrutura Municipal de Trânsito:
Órgão de trânsito: pode ser uma Secretaria exclusiva ou diretoria ou divisão dentro de
uma secretaria já existente. O responsável será a autoridade de trânsito, para todos os
efeitos legais, de acordo com a resolução nº 296 do Contran. A autoridade de trânsito é
a pessoa que chefia o órgão de trânsito, nomeada pelo prefeito, para ocupar o cargo
criado em lei, que pode ser o de secretário, diretor ou chefe de divisão, de acordo com
a nomenclatura do órgão. Caso não seja adotada essa providência, o prefeito será o
responsável direto. Caberá à autoridade de trânsito a responsabilidade de administrar o
setor e aplicar as penalidades e medidas administrativas decorrentes de ilícitos de
trânsito, além das outras competências descritas no artigo 24 do Código de Trânsito
Brasileiro.

Algumas das responsabilidades da autoridade de trânsito previstas no CTB:
•

Aprovar a sinalização da via.

•

Autorizar provas ou competições nas vias públicas.

•

Autorizar, excepcionalmente, a circulação de veículos com características
alteradas.

•

Homologar

autos

de

infração,

aplicar

penalidades

e

julgar

defesas

administrativas.

Jari: é vinculada ao órgão de trânsito que lhe dará suporte administrativo para seu
regular funcionamento. A Jari é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Sua
estrutura é vinculada ao órgão de trânsito e é tão indispensável quanto este. Sem a
Jari,

serão

inválidas

todas

as

autuações

das

quais

decorrerem

recursos

administrativos. As despesas com a Jari devem ter amparo legal. O instrumento
adequado para definição de composição e funcionamento da Jari é o decreto, desde
que haja lei anterior autorizadora de sua criação. A autorização para a criação da Jari
pode ser incluída na própria lei que der a conformação ao órgão de trânsito.
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A nomeação dos integrantes da Jari se dá por meio de portaria do prefeito, devendo
constar a identificação da representatividade de cada integrante, observando-se as
diretrizes estabelecidas na Resolução do Contran nº 357/20110.

O Regimento da Jari deve ser elaborado pelos próprios membros e submetido à
homologação do executivo municipal.

Estrutura administrativa: a estrutura administrativa e operacional terá o tamanho
necessário e se adequará ao porte de cada Município e à demanda.

Após a conclusão da organização da estrutura de trânsito, o Município deve
encaminhar toda a documentação ao Cetran, via requerimento, solicitando a integração
ao sistema.Após esses procedimentos, a documentação será remetida ao Denatran
para cadastramento definitivo.

Após sua integração ao Sistema Nacional de Trânsito, o Município estará apto a
realizar as tarefas atribuídas no art. 24, do CTB. E a efetividade de suas ações,
incluindo o regular funcionamento da Jari, será fiscalizada pelo Conselho Estadual de
Trânsito.

Importante destacar que em caso de alterações da autoridade de trânsito ou de
composição da Jari estas devem ser comunicadas ao Cetran.

Educação: as ações de educação são obrigatórias. O Município poderá criar uma
coordenadoria de educação ou optar por parceria com a secretaria de educação.

A Educação de trânsito é o conjunto de ações integradas para a consolidação de
cultura e valores compatíveis com a convivência segura e racional de pessoas, animais
e veículos no espaço público.
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O atual quadro de violência no trânsito pede medidas urgentes, objetivas e profundas,
de modo a reverter o índice de acidentalidade e mortes nas vias públicas. E, sem
dúvida, a saída passa obrigatoriamente pela educação. O esforço deve se dar entre os
três níveis de governo, de forma integrada, solidária e articulada com a sociedade.
Deve haver um planejamento nacional, com estabelecimento de metas, metodologia e
definição de competências para ações encadeadas do aparelho estatal. É preciso
maximizar os esforços, evitando as ações esparsas e individualizadas, sob pena de
termos resultados ineficientes e superficiais.

Importante:
O Código de Trânsito Brasileiro determina que é obrigação do Município promover e
participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo
com as diretrizes estabelecidas pelo Contran (art.24,XV). E acrescenta que é
obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade
componente do Sistema nacional de Trânsito (art.74,§1).

Para melhor executar essa tarefa, o órgão municipal de trânsito pode também atuar
com a secretaria municipal de educação, Detran e Cetran. Bem como valer-se das
diretrizes do Denatran e Contran, respectivamente, para a educação infantil e ensino
fundamental e para as campanhas educativas de trânsito.
Diretrizes para a educação infantil e ensino fundamental: Portaria de Denatran
nº 147/2009;
Diretrizes para campanhas educativas de trânsito: Resolução do Contran nº
314/2009.

Sugestão: O Município pode criar um programa de educação para o Trânsito, voltado
às maiores demandas. O programa deve atingir o máximo da população e envolver as
entidades do setor, por meio de parcerias. Além disso deve prever atividades que
realmente conscientizem a população.
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Estatística: o órgão de trânsito precisa ter o controle estatístico de todos os eventos de
trânsito, incluindo os acidentes, com o objetivo de mapear os pontos de incidência e
tomar providências para a redução dos níveis de acidentalidade. Não é necessário ter
setor específico para isso, porém é preciso que os acidentes sejam catalogados,
incluindo os locais de risco e a severidade de cada um. Via de regra, o trabalho é feito
pelos próprios agentes de Trânsito que atendem aos acidentes. Se a polícia militar for
credenciada como agente municipal, poderá realizar essa tarefa.

Nos casos de acidentes com danos pessoais ou na ocorrência de crimes de trânsito, o
Município terá acesso ás informações constantes dos boletins da polícia civil e aos
termos circunstanciados da polícia militar.

Importante destacar que, além dos dados estatísticos de acidentes, também devem ser
catalogadas as informações importantes relacionadas ao trânsito local, haja vista que
esses dados podem auxiliar na resolução de problemas de engenharia e sinalização,
bem como justificar campanhas de educação para o Trânsito.

Importante:
Comece as estatísticas de seu Município buscando dados em anuários disponibilizados
pelos Detrans e Denatran, como:
•

Evolução da população do Município desde 1998 (ou ano em que foi
municipalizado, se posterior a 1998);

•

Evolução do número de condutores desde 1998, separados por sexo e idade,
desde 1998 (ou ano em que foi municipalizado, se for posterior a 1998);

•

Evolução da frota desde 1998 (ou ano em que foi municipalizado, se for
posterior a 1998).

Engenharia de tráfego e sinalização: é necessário que o Município tenha pelo menos
um engenheiro encarregado do planejamento do sistema viário, incluindo a sinalização.
Os Municípios de menor porte podem aproveitar os profissionais já existentes em
outras secretarias, atuando em colaboração com o trânsito.
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Além das atividades de fiscalização e processamento de informações delegadas em
convênio, resta ao Município cuidar das questões viárias, por intermédio de competente
serviço de engenharia de tráfego, tratadas nos artigos 91 a 95 do CTB.

O Município pode se utilizar de profissionais existentes na administração ou contratar
terceiros especializados para serviço específico, quando for o caso; pode solicitar apoio
do Detran nas questões mais complexas; e o contato com Municípios já estruturados é
uma outra boa alternativa.

É função do Município, no tocante às vias sob sua jurisdição, controlar e aprovar
previamente qualquer projeto de construção que possa influir no sistema viário (art. 95,
CTB). Em caso de irregularidade, o responsável pode ser punido com multa, sem
prejuízo das cominações cíveis e penais.

Os padrões de engenharia a serem praticados por todos os órgãos e entidades do SNT
serão estabelecidos pelo Contran (art. 91 do CTB).
No tocante ao planejamento do trânsito local, cabe ao Município observar o disposto no
CTB em seus artigos de 80 a 90 e no Anexo II, que tratam da sinalização.
Da mesma forma, deve valer-se dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do
Contran que tratam sobre ondulações transversais, sinais de advertência, entre outras
providências.

Ainda quanto à sinalização, vale lembrar que o órgão municipal deve priorizar suas
ações

de

sinalização

nos

pólos

atrativos

de

trânsito.

Qualquer

comércio,

estabelecimento público ou privado, escola, postos de saúde, que possam atrair
pessoas e veículos, deve receber atenção, para a garantia da fluidez e segurança do
trânsito.
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Quanto às áreas de estacionamento, destacam-se as regulamentações dispostas nas
resoluções do Contran nº 302,303 e 304, que tratam das vagas para deficientes físicos
e idosos, com suas devidas proporções.

As regras para a sinalização viária, de forma detalhada, estão nos manuais de
sinalização elaborados pelo Denatran e aprovados por resoluções do Contran:
• Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I- Sinalização Vertical de
Regulamentação.
• Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II – Sinalização Vertical de
Advertência.
• Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume IV – Sinalização
Horizontal.
• Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos Geradores de Tráfego.
Obs.: Os manuais podem ser acessados na seção de Trânsito e Mobilidade no
site da Confederação Nacional de Municípios: www.cnm.org.br.

Importante:
O órgão de Trânsito municipal deve possuir inventário com o registro de toda sua
sinalização viária (horizontal vertical e dispositivos auxiliares). Esse controle deve
permitir a verificação dos históricos de implantação, manutenção e substituição e será
importante, inclusive, para instruir as provas em processos administrativos de trânsito,
quando necessárias.

1. Fiscalização: é uma atividade obrigatória. O agente é subordinado á autoridade de
trânsito. Se o Município não possuir agentes próprios, fará a atividade de fiscalização
através de convênio com a Polícia Militar.
2.
O CTB atribuiu aos Municípios a tarefa de fiscalizar o trânsito nas vias sob sua
jurisdição, no que diz respeito à parada, circulação e estacionamento. Aos Estados
cabem as autuações envolvendo as condições de registro, licenciamento e
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equipamento de veículos, além da verificação da habilitação legal dos condutores.
Verifica-se, portanto, que a fiscalização se dá de forma compartilhada.

Importante destacar que a polícia militar integra o SNT e exerce a fiscalização na
maioria dos Estados. Além disso, faz o policiamento ostensivo do Trânsito (Art.23, III do
CTB).

Mesmo nos Municípios que possuem agentes próprios de trânsito, é recomendável a
firmatura de convênio com os órgãos estaduais. Nesses casos, a fiscalização e
eventuais autuações serão feitas de forma integrada e solidária, podendo o Município
autuar infrações que são de competência do Estado.

Financiamento das Atividades
Aplicação da Receita das Multas
A receita do Município originada de multas deve ser aplicada exclusivamente em
sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de
trânsito (CTB, art. 320 e Resolução do Contran nº 191, de 16 de fevereiro de 206). Os
valores necessários para atender às despesas das atividades de trânsito devem ser
consignados no orçamento do Município.

Importante:
•

O percentual de 5% da receita da multa deve ser destinado ao Fundo Nacional
de Segurança e Educação de Trânsito – Funset.

•

A Portaria nº 11/2008 do Denatran determinou a responsabilidade para o
repasse do valor arrecadado das multas e das informações ao Detran.

•

O Município não necessita enviar mensalmente ao Denatran os valores do
Funset. Os valores serão deduzidos e remetidos pelo Detran à conta de âmbito
nacional destinado à segurança e educação de Trânsito (CTB, art.320, parágrafo
único).
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Convênios para Ações Conjuntas

Existe a possibilidade de o Município elaborar projetos a serem financiados com
recursos do Funset, nos termos das normas elaboradas pelo Denatran. Os projetos
devem envolver, obrigatoriamente, ações de educação e segurança de trânsito.

Boas Práticas
Educação para o Trânsito
O Prêmio Denatran de Educação no Trânsito, anualmente, elege os melhores trabalhos
produzidos sobre o tema trânsito, com o objetivo de incentivar diversos setores da
sociedade a refletirem sobre aspectos relativos à segurança, ao respeito e à cidadania
no trânsito, podendo servir como subsídio para ações de outros órgãos.

Entre os destaques de 2011, estiveram o “Programa de prevenção ao álcool e eventos
relacionados ao trauma em jovens”, da Empresa Municipal de Desenvolvimento de
Campinas/SP e o projeto pedagógico “Trânsito começa na educação”, da educadora
Gracia Maria Martins Cambi, de Arapongas - PR.

Vale a pena conferir. Acesse os projetos no site de Denatran: www.denatran.goiv.br, no
link “Prêmio Denatran”.

Ciclovias
A construção de ciclovias e ciclofaixas é uma ótima ação a ser realizada pelos órgãos
de trânsito. Seja para lazer ou para deslocamentos ao trabalho, elas dão segurança
aos usuários. Andar de bicicleta faz bem para a saúde, não polui o meio ambiente e
não custa caro. Municípios das regiões do Vale dos Sinos e Paranhana, no Rio Grande
do Sul, são exemplos de pioneirismo na construção de espaços destinados aos
ciclistas.
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A seguir demonstram-se alguns exemplos pertinentes ao Município
de Olímpia:
Campo Bom/RS
Em 1977, Campo Bom se tornou a primeira cidade da América Latina a ter uma
ciclovia. Atualmente, são 18 quilômetros divididos em oito trechos, sendo um na área
central e outros sete nos bairros, sendo que a extensão poderá chegar ao dobro, por
causa do plano diretor de mobilidade urbana.

Desde 2009, a ciclovia vem recebendo uma série de investimentos, como iluminação,
plantação de árvores, revitalização da área central, floreiras, bancos, lixeiras e
pergolados, além de sinalização adequada.

No vídeo disponível no youtube, está o relato dos habitantes do Município com a
experiência das ciclovias. Veja: http://www.youtube.com/watch?v=wCgJPTRRQc8w.

Parobé/RS
A prefeitura encaminhou projeto pleiteando verba de R$ 1 milhão do Ministério das
Cidades, com contrapartida do Município de R$ 100 mil. A idéia central é a construção
de uma ciclovia ligando Parobé/RS ao Município vizinho de Taquara/RS, atravessando
a Avenida das Nações. O local foi escolhido por ser o principal trajeto de trabalhadores
do ramo calçadista.

A seguir, como modelos, estão apresentadas pelo Município as informações
(justificativa e objeto) do projeto que está em fase de repasse de valores.

Justificativa: O Município de Parobé/RS pertence à região metropolitana da grande
Porto Alegre.

Conforme estimativa de IBGE, ano de 2009, a população atual do Município é de
51.634 habitantes.
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Há 20 anos, próximo da época de sua emancipação política e administrativa, a
população era de apenas 9 mil habitantes; porém com a expansão do setor calçadista,
que é a principal atividade econômica do Município, houve a migração de milhares de
famílias de baixa renda de outras regiões do Estado em busca de emprego em
Parobé/RS.

Com o rápido crescimento, houve a ocupação da cidade, de forma desordenada, sem a
estrutura adequada e segura, principalmente das condições viárias. Desta forma, é
preciso buscar, de forma urgente, a solução para estes problemas, com a realização de
obras de melhoria viárias com a construção de passeios, ciclovias, rebaixamento de
guias, sinalização horizontal e vertical, para evitarmos acidentes e fatalidades que
ocorrem com bastante freqüência.

Para que possamos obter os melhores resultados possíveis, destacamos nesta
proposta as prioridades mais urgentes, conforme segue: construção de ciclovia,
passeios, sinalização vertical e horizontal, do bairro Guarujá até a ponte da divisa com
o Município de Taquara/RS. Neste trecho, a falta tanto de ciclovias como de passeios,
passarela, sinalização e redutores de velocidade tem causado muitos acidentes (uma
média de 20 por mês, com 7 óbitos mensais por atropelamento de ciclistas e
pedestres).

Em consequência da crise do setor calçadista, o Município teve queda de arrecadação,
ficando impossível realizar as obras necessárias com recursos próprios, sendo de
fundamental importância a obtenção de recursos através deste programa, para que
sejam realizadas obras de melhorias das condições viárias que, associadas ao trabalho
de Educação no trânsito, proporcionarão a redução de acidentes, segurança e
acessibilidade para pedestres, ciclistas, cadeirantes e condutores de veículos.

Objeto
Melhoria das condições viárias para redução de acidentes, compreendendo a
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implantação de passeios e ciclovias no bairro Guarujá até a ponte de divisa de
Parobé/RS e Taquara/RS.

Sinalização
Inúmeros são os exemplos de exitosas ações municipais que trazem bons resultados
em relação à sinalização. Citaremos dois:
•

O primeiro vem do Rio Grande do Sul: a Empresa Pública de Transporte e
Circulação de Porto Alegre – EPTC, que auxiliou na sinalização vertical de
muitos Municípios do interior, com a doação de placas usadas, que já não eram
mais utilizadas e faziam parte do acervo de bens inservíveis do Município de
Porto Alegre/RS.
Essas placas, após serem reformadas e pintadas, voltaram às ruas para integrar
novos sistemas de sinalização, evitando custos ao erário municipal. Ou seja,
Municípios menores podem analisar essa viabilidade, partindo da experiência
dos Municípios de grande porte, pois a economia para aquisição do material é
considerável. E, em relação aos Municípios maiores, estes devem levar em
consideração a possibilidade de reutilização das placas substituídas.

•

O segundo exemplo refere-se à implantação de sinalização turística no
Município de Irati/PR, por meio de 42 placas de sinalização refletivas. O projeto
recebeu subsídios federais no valor de R$ 147.506,12.
A sinalização turística é fundamental, pois identifica e situa motoristas e
pedestres sobre os locais mais importantes da cidade. Visitantes que passarem
pelo Município não terão dificuldades na localização ou deslocamento.

Vale lembrar que, com tantos eventos importantes previstos para ocorrer no Brasil, nos
próximos anos, ganha relevância a implantação de sinalização turística.

Obs.: site do Ministério das Cidades com os editais para financiamento de projetos
municipais: www.convenios.gov.br/siconv
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Considerações finais
A função do Município no SNT, denominada de “municipalização do trânsito”, deve ser
entendida como um regime de colaboração entre os três níveis de governo, em que
cada um faz sua parte e todos, juntos, trabalham pelo trânsito em condições seguras e
em defesa da vida. O cumprimento das obrigações de cada um não é uma faculdade,
mas um imperativo legal.

Ao contrário do que acontecia na vigência do código de trânsito anterior, com a Lei nº
9503/1997, os Municípios passaram a ser importantes atores de um processo integrado
em nível nacional, instrumentalizados para o poder.

As responsabilidades atribuídas aos Municípios, apesar de trabalhosas, são
importantes, pois tratam de assuntos de interesse local.

Por outro lado, é oportuno salientar que, ao “municipalizar” o trânsito, o Município deve
avaliar sua realidade e peculiaridades, evitando, assim, estruturas complexas e
onerosas. O aproveitamento da estrutura existente e as parcerias fazem parte das boas
práticas a serem recomendadas.

Ainda assim, alertamos que a CNM possui setor específico de suporte à tarefa de
integração dos Municípios ao SNT, Orientando-os sobre as melhores formas a serem
adotadas – dentro da filosofia de eficiência e racionalidade. E mesmo após a
integração do Município, a CNM presta suporte técnico e institucional às ações de
trânsito atendendo a sua missão em auxiliá-los.

Fonte: Coletânea Gestão Pública Municipal. Gestão 2013-2016
Confederação Nacional de Municípios
Trânsito e Mobilidade
Os desafios da organização urbana
Volume 12
CNM (Confederação Nacional de Municípios).
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Siglas utilizadas:
CNM – Confederação Nacional de Municípios
SNT - Sistema Nacional de Trânsito
Contran – Conselho Nacional de Trânsito
Cetrans – Conselhos Estaduais de Trânsito
Jarí - Juntas Administrativas de Recursos de Infrações
CTB – Código de Trânsito Brasileiro
Denatran – Departamento Nacional de Trânsito (órgão da União)
Detran`s – Departamentos Estaduais de Trânsito (órgãos dos Estados)
PRF - Polícia Rodoviária Federal
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
DERs – Departamentos Estaduais de Estradas e Rodagens
CNH – Carteira Nacional de Habilitação
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3. O Sistema de Mobilidade de Olímpia
3.1.1.Identificação do Sistema de Mobilidade de Olímpia:
O transporte coletivo deve ser, juntamente com o pedestre, o principal beneficiado pela
aplicação das propostas do Plano.

Para fins de estabelecimento de metas, políticas e cenários globais, foram identificados
diversos aspectos, tanto relativos ao sistema de mobilidade quanto dos demais setores
urbanos, cujos comportamentos ao longo dos horizontes poderão afetar a dinâmica da
cidade e de sua população, no que se refere aos deslocamentos diários. Portanto, para
fins de detalhamento das metas, políticas e cenários foram considerados os seguintes
aspectos, tanto de natureza geral como específicas:

Geral: Relacionado com os setores de atividades não diretamente associados à
movimentação de pessoas e bens, mas que influenciam e são influenciados pelos
componentes do sistema de mobilidade urbana;
Urbanização: Se refere à forma como as variáveis urbanas e sócio-econômicas
impactam e são impactadas pelos componentes do sistema de mobilidade;
Aspecto Ambiental: Diz respeito ao impacto gerado pelos deslocamentos de
pessoas e bens sobre o meio ambiente em termos de poluição atmosférica e
sonora;
Aspecto Social: Envolve a influência da condição socioeconômica dos indivíduos
sobre a capacidade de realizar deslocamentos em meios motorizados.
Divisão Modal: Contempla a participação de cada modo de transporte no total de
viagens realizadas para os diversos fins e constitui variável sobre a qual as políticas
propostas deverão promover uma distribuição mais racional;
Transporte Coletivo: Considera todas as formas de transporte coletivo atualmente
em operação em Olímpia, assim como aquelas que poderão ser eventualmente
propostas ou implantadas no horizonte do Plano de Mobilidade de Olímpia.
Média Capacidade: Envolve os sistemas estruturais de transporte coletivo tais
como Corredores de Transporte e seus sistemas de alimentação;
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Baixa Capacidade: Contempla o sistema de apoio ao sistema estrutural e tem
como objetivo atender a demanda entre pontos específicos da área urbana de forma
mais direta que aquela proporcionada pelo sistema de alta e média capacidade;
Serviço Escolar: Considera não apenas o serviço de transporte escolar por
veículos coletivos, mas também a organização da utilização de veículos particulares
ou outros aprovados para este fim;
Serviço Fretado: Se refere ao atendimento de demandas específicas através de
contrato mensal entre operador e usuário para deslocamentos por motivo de
trabalho, estudo e outros;
Esquema de Integração: Envolve a racionalização da complementaridade entre
modos de transporte através da integração física, operacional e tarifária entre eles;
Transporte Individual Motorizado: Diz respeito a todos os tipos de deslocamentos
motorizados realizados individualmente ou através de compartilhamento com
caronas;
Automóvel: Se refere às viagens realizadas por automóvel particular por qualquer
motivo;
Motocicleta: Se refere às viagens realizadas por motocicleta particular por qualquer
motivo;
Táxi: se refere às viagens realizadas por táxi por qualquer motivo;
Transporte não motorizado: Considera todos os deslocamentos realizados por
modos de transporte não motorizados;
Pedestre: Contempla os deslocamentos a pé e a rede de caminhada necessária
para a realização destes deslocamentos;
Bicicletas: Considera os deslocamentos realizados por bicicleta, a rede de ciclovias
e ciclo faixas e bicicletários, assim como a infraestrutura de apoio necessária para a
realização destes deslocamentos;
Sistema Viário: Contempla o sistema viário do Município, utilizado tanto para a
circulação de transporte coletivo quanto para a movimentação de cargas, assim
como para o transporte motorizado individual.
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Política de Preço: Envolve a precificação dos serviços de transporte coletivo,
individual e não motorizado, assim como da infraestrutura de apoio, especialmente
estacionamento;
Estacionamento: Considera toda a infraestrutura de estacionamento disponível em
Olímpia, tanto de operação pública quanto privada, especialmente na Área Central;
Logística Urbana: Contempla as vias arteriais, vias coletoras e vias locais, os
estacionamentos para veículos motorizados individuais e de ônibus turísticos e o
embarque e desembarque de passageiros;
Diz respeito também à distribuição de cargas urbanas no Município de Olímpia, sua
regulamentação, infraestrutura utilizada e tecnologia adotada para a operação e
controle;
Informação: Envolve os mecanismos de transferência de informação entre
operadores, organismos de fiscalização e usuários do sistema de transporte público
e circulação.

4- Identificação das Metas e Políticas
Para cada um dos componentes diretos e indiretos do Sistema de Mobilidade Urbana
de Olímpia, descritos anteriormente, foram identificadas as metas associadas a cada
um deles e as políticas capazes de atingir tais metas no horizonte do Plano de
Mobilidade.

As metas e políticas definidas para cada um dos componentes do Sistema de
Mobilidade Urbana de Olímpia foram as seguintes:

Urbanização:
Este aspecto envolve a análise das hipóteses de evolução do uso e ocupação do solo
em Olímpia e, para fins do presente estudo, foram consideradas duas situações. A
primeira considera a evolução tendencial e a segunda envolve a promoção de políticas
capazes de alterar o padrão tendencial de evolução.
Para a segunda situação foi considerada a hipótese da aplicação de diretrizes
baseadas no conceito de Desenvolvimento Orientado Pelo Transporte, uma vez que
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esta abordagem permite a proposição de ações voltadas para alterar os padrões de
uso e ocupação do solo com o intuito de potencializar os investimentos realizados em
infraestrutura de transportes e orientar os fluxos de passageiros.
•

Meta: Promover a localização adequada, assim como qualidade e frequência de
pontos de transporte coletivo nas regiões de artérias principais, e algumas vias
coletoras, implantando integração modal no entorno das áreas servidas por
sistemas de transporte de média capacidade, propondo alterações na legislação
quando necessário.

•

Política:Propor políticas baseadas nos conceitos de Desenvolvimento Orientado
pelo Transporte de maneira a garantir retorno social e econômico a partir dos
investimentos em infraestrutura, tomando como referência a avaliação do uso e
ocupação de solo e a legislação vigente com o intuito de propor adequações de
modo a:
-

Melhorar o acesso ao transporte coletivo e criar facilidades para a utilização
dos modos não motorizados;

-

Melhorar as calçadas, implantar ciclovias e ciclo faixas, de maneira a
incentivar a utilização da integração modal, garantindo a segurança do
usuário;

-

Definir patamares de implantação de eixos de transporte coletivo em áreas
próximas às zonas de adensamento, tomando como referência o crescimento
tendencial histórico ou os já existentes propostos por habitações de baixa
renda promovida principalmente por programas governamentais.

Aspecto ambiental:
Em função do crescimento previsto para as cidades e devido ao aumento na taxa de
motorização nos principais centros urbanos, o aspecto ambiental requer metas que
garantam o não agravamento dos níveis de emissões e ruídos à situação atual.
•

Meta: Pelo menos manter os níveis atuais de emissões atmosféricas e ruídos
ao longo do horizonte do Plano de Mobilidade Urbana de Olímpia.

•

Política: A Prefeitura de Olímpia deverá atuar como agente de pressão junto às
empresas e ao Governo Federal para a melhoria dos combustíveis e da
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tecnologia dos motores e agir diretamente na racionalização da matriz de
transportes do Município de maneira a priorizar os modos mais eficientes do
ponto de vista ambiental, ou seja, que produzam menor impacto ambiental por
passageiro transportado;

Deverá ainda alterar a legislação vigente relativa ao uso do solo e aos coeficientes de
ocupação urbana de modo a garantir a preservação das áreas ambientais.

Aspecto Social:
O objetivo deverá ser no sentido de promover a facilidade do acesso da população de
baixa renda ao transporte coletivo.
•

Meta: Ampliar a mobilidade da população de baixa renda especialmente no que
se refere aos modos de transporte coletivo e aos modos não motorizados,
particularmente aos deslocamentos por bicicleta.

•

Política: Implementação de linhas de transporte coletivo com maior frequência e
tarifa reduzida, implantação de calçadas seguras, sinalização adequada e
abrigos quando possível.

Diversificação modal, para acesso mais fácil e rápido ao transporte coletivo e às áreas
de trabalho.

Divisão Modal:
É um aspecto de fundamental importância para o sistema de mobilidade da cidade. A
divisão modal requer ações específicas sobre cada um dos componentes do sistema.
As metas associadas à divisão modal em Olímpia apontam para uma rede de ciclovias
e ciclofaixas, institucionalizando o transporte já existente nos bairros periféricos e
instituindo caminhos escolares e turísticos, de maneira que a cidade possa utilizar
desse modal em uma grande rede. O modo a pé também deverá ser contemplado e
valorizado.
•

Metas: Inverter a tendência observada em nível nacional de modo a aumentar a
participação do modo coletivo na matriz de viagens de Olímpia e aumentar a
participação dos modos não motorizados. Diminuir a participação do modo
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motorizado individual, especialmente nas viagens ao centro da cidade, trabalho
e estudo.
•

Política: As políticas deverão estar direcionadas para cada um dos
componentes do sistema de mobilidade urbana.

Calçadão
Para que ocorra uma transferência modal significativa, é necessário que as ações
incluam medidas de restrição ao uso do automóvel, sendo que uma das ações que
deve ser considerada é a redução da capacidade viária destinada ao tráfego geral
principalmente da Região Central, transferindo-a para o modo a pé.
•

Meta: Ampliar o número de pedestres que frequentam o Centro da cidade.

•

Política: Implantar um calçadão na área central.

Sistema de Média Capacidade:
Para os sistemas de média capacidade, envolvendo os eixos troncais e as linhas
alimentadoras, o objetivo consiste na implantação de uma rede integrada com o
Sistema Intermunicipal especialmente a ligação com os Distritos, Municípios Limítrofes
e Locais de trabalho mais frequentes, incluindo a prioridade para a circulação do
transporte coletivo.
•

Metas: Ampliar o nível de competitividade do transporte motorizado individual
para o transporte coletivo.

•

Política: Assumir em conjunto com aos órgãos competentes e empresários a
valorização do uso de transporte coletivo para os trabalhadores das Usinas,
Distritos e Municípios limítrofes, aumentando a capacidade e a qualidade dos
mesmos.

Sistema de Baixa Capacidade:
Em relação ao sistema de baixa capacidade, a meta envolve a manutenção do conceito
atual vigente, com as readequações necessárias.

PRODEM - Rua Conselheiro Antonio Prado, n° 326 - Centro - Olímpia – SP Fone: (17) 3280 - 1050

34

Proposta para o
Plano de Mobilidade Urbana de Olímpia
Elaboração, concepção, análise e detalhamento das propostas

•

Meta: Manter o conceito das linhas que atendem aos bairros, criando um maior
número de linhas para que o usuário venha a ser atendido de forma rápida e
segura;

•

Política: Reavaliar as necessidades atuais e futuras do sistema, propondo
melhorias qualitativas e quantitativas e ajustes quando necessário.

Transporte Escolar:
O objetivo para a melhor adequação e eficiência do transporte escolar envolve a
ampliação de sua utilização no âmbito de transporte fretado e a capacidade da
utilização de veículos não motorizados e individuais.
•

Meta: Ampliar o uso de transporte escolar fretado e transporte individual não
motorizado, desestimulando a utilização do transporte privado.

•

Política: Desestímulo ao uso do automóvel e/ou paradas e estacionamentos
para automóveis particulares na porta das escolas, assim como a promoção de
medidas para disciplinar a parada desses veículos na saída de cada turno
escolar. Melhora do caminho de pedestres e caminhos escolares, assim como a
segurança para guardar os veículos não motorizados próximos ou no interior das
próprias escolas. Campanhas de educação no trânsito para este fim. Promover e
organizar estacionamentos para veículos fretados com acesso adequado do
aluno ao interior da escola.

Transporte Fretado:
Para o transporte fretado, o objetivo deverá ser no sentido de permitir e promover a sua
utilização para deslocamentos e motivos de viagem específicos.
•

Meta: Incentivar o uso do transporte fretado, particularmente pelas indústrias,
grandes empresas, usinas, escolas e universidades, desde que ele não esteja
competindo diretamente com o sistema de transporte coletivo.

•

Política: Propor medidas de restrição ao uso de transporte individual
motorizado, especialmente para viagens a trabalho e estudo quando existirem
serviços de ônibus fretado ou transporte coletivo disponíveis, através da
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restrição do número de vagas de estacionamento particular em vias públicas e
de fiscalização no que se refere aos estacionamentos.

Integração modal:
Em função de sua relevância como sistema de transporte de elevada capacidade e
nível de serviço, em diversos locais do mundo, sua implantação tem sido acompanhada
de infraestrutura de apoio à integração incluindo bicicletários, estacionamentos de
veículos, transferência em nível entre sistemas, áreas de embarque/desembarque e
pontos de táxi.

No que se refere à complementaridade entre os modos de transporte, o objetivo deverá
ser no sentido de propor um sistema municipal efetivamente integrado.
•

Meta: Integrar os sistemas de transporte municipal, física, operacional e
tarifariamente, criando incentivos para elevar a participação do sistema de
transporte coletivo na matriz de transportes e para utilização dos meios não
motorizados.

•

Política: Propor política tarifária que permita o equilíbrio financeiro do sistema
municipal, assim como de esquema operacional que reduza o tempo total de
deslocamento dos usuários e que estimule a integração entre o transporte
coletivo e os modos não motorizados;

Prever a implantação de bicicletários em áreas estratégicas, próximos a ciclofaixas e
ciclovias propostas, próximos aos pontos de maior intensidade do transporte coletivo,
de utilização por trabalhadores e das áreas utilizadas por turistas, além de acessos
amplos e seguros para os pedestres.

Sistema seletivo para Turistas e para Trabalhadores:
Atualmente o Sistema de Mobilidade de Olímpia não conta com a oferta de um serviço
seletivo de elevado padrão de conforto, visando captar usuários do automóvel. Propõese a implantação de serviço dessa natureza, para que o turista que aqui chegue, deixe
seus carros nas garagens e estacionamentos e possa ter essa alternativa de
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locomoção, assim como os trabalhadores dos diversos estratos sociais, das Usinas
próximas, Distritos Industriais, Distritos e Municípios próximos.
•

Meta: Propor sistemas especiais (seletivos), com atrativos para os usuários do
automóvel particular, de maneira a desestimular a utilização do transporte
individual motorizado na locomoção por motivo de trabalho, turismo e outros.

•

Política: Incentivar a implantação de serviços especiais de transporte coletivo
de alto padrão de conforto e confiabilidade, com características semelhantes às
do transporte individual, de maneira a atender o elevado grau de exigência dos
usuários do transporte privado. Esse sistema deverá ser adotado pelos
proprietários de hotéis, com incentivo da prefeitura, através do oferecimento de
propaganda gratuita nos pontos de ônibus e outros. Deverá ser valorizado e
incentivado também pelas indústrias, usinas e outros locais de trabalho.

Esses meios de locomoção poderão agregar marketing dos principais pontos turísticos
da cidade ou de empresas que os subsidiem.

Automóvel Particular:
Em função do preço e, particularmente, pela facilidade de crédito, a taxa de
motorização tem apresentado tendência de elevado crescimento. A meta associada à
utilização do automóvel particular consiste em reduzir sua utilização na matriz de
transporte do Município.
•

Meta: Reduzir a utilização do automóvel nas áreas com maior incidência de
trânsito, principalmente na região central, com relação aos trabalhadores das
usinas, distritos industriais, distritos, locais próximos às escolas e municípios
limítrofes.

•

Política:Implantar medidas de incentivo à utilização de transportes não
motorizados, transporte coletivo, transporte fretado e transporte seletivo.

Motocicleta:
Em comparação com a taxa de crescimento do número total de automóveis nas
grandes cidades, o comportamento do mercado de motocicletas tem apresentado
desempenho mais expressivo ainda, com taxas em patamares bastante elevados.
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Desta forma, poderão ser adotadas metas de regulamentação à utilização das
motocicletas para o Plano de Mobilidade de Olímpia.
•

Meta: Propor medidas para aumentar a segurança no uso de motocicletas,
especialmente nas áreas mais centrais, visando reduzir o número de acidentes
envolvendo esta modalidade.

•

Políticas: Tratar as interseções com maior índice de acidentes.

Como medida de segurança e facilidade de fiscalização, poderá ser proposta a
obrigatoriedade de utilização de capacete e colete com a identificação da placa, tanto
para piloto quanto do possível passageiro.

Táxi:
Em relação ao sistema de Táxi, o objetivo a ser buscado deverá ser no sentido de
manter o serviço como um sistema de apoio. O conjunto de medidas propostas no
âmbito do Plano de Mobilidade de Olímpia deverá estimular o uso de taxi em
substituição ao automóvel particular, principalmente com relação aos jovens em saídas
noturnas.
•

Meta: Manter e incentivar o serviço.

•

Política: Incentivo e medidas de segurança para que este serviço funcione à
noite e na madrugada, o que não ocorre hoje em Olímpia.

Incentivo e convênios como a campanha feita pelo Whisky Johnnie Walker, que busca
e transporta o indivíduo, após ter ingerido bebidas alcóolicas.

Deslocamentos a pé:
Em relação aos pedestres, deverão ser criadas facilidades para deslocamentos em
todas as regiões da cidade, especialmente no que se refere à segurança e conforto das
calçadas e travessias.
•

Metas: Criar facilidades para os deslocamentos a pé em toda a cidade;

•

Políticas: Fiscalizar o cumprimento das regras de acessibilidade (ABNT NBR
9050: 2004)
Incluir no Plano Diretor a proibição de rampas íngremes na calçada pública e

demais itens abaixo relacionados:
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A solução deverá ser necessariamente realizada dentro dos terrenos
particulares ou públicos.
Na medida do possível, sanar os problemas já existentes nas calçadas públicas
com a execução de rampas com menor declividade ou escadas quando necessário.
Normatização da área do plantio de árvores nas calçadas e correção nas áreas
que não estão normatizadas;
Proibição através do Plano Diretor da instalação de qualquer obstáculo que
impeça o trânsito livre nas calçadas;
Normatização dos revestimentos das calçadas, que não deverão conter
revestimentos escorregadios;
Normatização através do Plano Diretor da utilização da área das calçadas,
deixando-as livres e seguras principalmente para facilitar a utilização das mesmas
por portadores de mobilidade reduzida;
Implantação de passagens acessíveis em todas as esquinas dos quarteirões ou
em locais que facilitem a locomoção dos Portadores de Mobilidade Reduzida;
Elevar os níveis de conforto e segurança para os pedestres (policiamento e
iluminação pública) levando em conta os Portadores de Mobilidade Reduzida;
Implantação de faixas de travessia;
Implantação de faixas diferenciadas para travessia de caminhos escolares;
Proteção nas calçadas próximas às escolas;
Proteção nas calçadas próximas aos abrigos para idosos.
Implantação de lombo-faixas.
Implantação de sinalização eficiente.
Implantação de pontos de ônibus sinalizados e se possível com abrigo.

Para o cumprimento deste último item, se faz necessária a obrigatoriedade através do
Plano Diretor de que no ato da aprovação de um Loteamento, neste estejam previstas
as vagas para a parada do Transporte coletivo. Este procedimento deverá ser
aprovado junto à PRODEM.
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Bicicleta:
A rede cicloviária atual em Olímpia ainda é extremamente restrita. Ela acontece entre
bairros, de uma forma precária e apresentando periculosidade para o condutor.

A

implantação das novas rotas tenderá a estimular o crescimento da utilização deste
modo, tanto como um sistema para deslocamentos entre bairros, como para a
alimentação do transporte coletivo. Observou-se também a relevância da utilização
desse modal enquanto rota turística e para o lazer.
•

Metas: Elevar a participação do modo bicicleta para patamares expressivos e
compatíveis com cada cenário. Aumentar a integração com o transporte coletivo
e prever a implantação de paraciclos, bicicletários e esquemas de sinalização.

•

Política: Propor a implantação de uma rede de ciclovias e ciclofaixas que
atravessem todo o Município, possibilitando a utilização desse meio de
transporte para os deslocamentos para o trabalho, em especial nos bairros
tradicionalmente periféricos e também nos bairros periféricos propostos pelo
Programa “Minha Casa, Minha Vida”, e que possam inclusive vir a ser
interligadas ao uso do Transporte Coletivo.

Propor a implantação de ciclofaixas e ciclovias em áreas próximas aos condomínios
fechados e aos hotéis, de maneira a atender aos condôminos e turistas, sempre
acoplados à implantação de bicicletários e paraciclos em locais estratégicos.

Propor convênios com o setor privado, para a implementação de bicicletários como, por
exemplo, vem fazendo o Banco Itaú em São Paulo e outras localidades.

Sistema Viário:
As intervenções no sistema viário deverão ser orientadas no sentido de priorizar os
sistemas de transporte coletivo e não motorizados e a facilidade do embarque e
desembarque de turistas assim e o plano de carga e descarga.
•

Meta: Garantir retorno econômico, social e ambiental em relação aos
investimentos no sistema viário, favorecendo os sistemas mais eficientes.
Assegurar mobilidade adequada para as diversas regiões da cidade e a
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condição da facilidade do procedimento de carga e descarga, inclusive do
recolhimento do lixo.
Aumentar a mobilidade geral entre as diversas regiões da cidade carentes de
ligações.
•

Política: Priorizar as intervenções no sistema viário que tenham como objetivo a
ampliação dos sistemas de transportes coletivos e não motorizados e o acesso à
facilidade do embarque e desembarque e da carga e descarga.

Implantar intervenções visando oferecer novas opções ao tráfego de passagem pela
Área Central.
Estabelecer horários adequados para a coleta de lixo.
Implantação de ciclovias e ciclofaixas.
Alteração do direcionamento do trânsito quando necessário para estabelecer a
prioridade dos modos não motorizados.

Política de Preço:
Os preços dos serviços deverão ser utilizados como instrumento de racionalização da
matriz de transportes do Município de Olímpia.
•

Meta: Utilizar o preço dos serviços como instrumento de gerenciamento da
demanda, objetivando a racionalização do uso da infraestrutura de transporte e
circulação disponíveis.

•

Política: Definir políticas de preço para cada modal no sentido de priorizar a
utilização dos sistemas de transporte coletivo e não motorizados e desestimular
o uso do automóvel, especialmente na área central da cidade, portas das
escolas, deslocamentos para o parque industrial, usinas, distritos e municípios
próximos.

Estacionamento:
Também os estacionamentos deverão ser utilizados como instrumentos para a
racionalização da matriz de transportes da cidade, assim como os estacionamentos da
área envoltória do calçadão a ser implantado na área central.
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•

Meta: Utilizar a oferta e o preço dos estacionamentos como instrumento de
desestímulo ao uso do automóvel.

•

Políticas: Implantar o estacionamento rotativo nos estacionamentos da área
Central para permitir a maior rotatividade das vagas dos potenciais
consumidores do comércio local, criando vagas mais afastadas para as
demandas e propor ainda bolsões de estacionamento que venham a suprir as
necessidades do usuário do calçadão proposto.

Propor estacionamentos para ônibus de turismo afastados da área Central, de forma a
ordenar esse tipo de serviço.

Logística Urbana:
Atualmente em Olímpia não existe um tratamento sistêmico da questão relacionada à
utilização do modo a pé e da utilização de ciclovias e ciclofaixas, sendo que no âmbito
do Plano de Mobilidade Urbana de Olímpia deverão ser recomendadas medidas que
visem tratar dessa problemática de forma eficiente.
•

Meta: Propor medidas que permitam racionalizar a distribuição da utilização por
cada modal.

•

Políticas: Avaliar a eficácia da regulamentação propondo alterações quando
necessário.

Sistema de Informações:
Envolve a transferência das informações operacionais dos serviços entre operadores,
órgãos gestores e usuários, permitindo suporte à tomada de decisão de cada agente.
•

Meta: Propor medidas que permitam garantir o cumprimento da programação
operacional do sistema e o repasse das informações em tempo real para os
agentes envolvidos, tais como a instalações de painéis de sinalização nos
principais pontos de ônibus da cidade fornecendo informação sobre itinerários,
linhas e horários por meio de sistema que tem como base o GPS,
disponibilização de informações sobre o transporte coletivo via Internet e
dispositivos móveis.
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•

Políticas: Implantar bilhetagem eletrônica disponibilizando informações para os
usuários de todos os modos de transporte, inclusive pedestres e ciclistas,
através da implantação de medidas que permitam a interligação da frota de
Olímpia com uma central de operações em tempo real, possibilitando o seu
controle e também o posicionamento de todos os ônibus e permitindo informar
os usuários a respeito dos horários exatos de chegada dos veículos em cada
ponto de embarque e desembarque, prestando informações online aos
passageiros já embarcados, além de acionar a polícia em caso de problemas de
segurança.

5. A oferta atual e seus problemas
5.1. O modo motorizado coletivo:
A seguir, está demonstrado o levantamento de Origem/Destino realizado junto a
Empresa PRODEM de abril a setembro de 2014. A pesquisa foi feita utilizando a
contagem de passageiros embarcados pela própria Empresa.

5.1.1. Matriz O/D do Transporte Coletivo
A Rede de Transporte Coletivo da cidade de Olímpia é operada pela Concessionária
Bontur Ltda., tendo transportado, segundo informações da própria empresa, 254.613
(duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e treze) passageiros pagantes de abril a
setembro de 2014.

O Sistema é composto por 9 linhas onde rodam 8 veículos (com vida útil variando de 4
a 8 anos) + Ribeiro dos Santos e Baguaçu.

ENTRE BAIRROS COM SAÍDA DA RODOVIÁRIA (LINHAS)
CIZOTO - TROPICAL

COHAB I E II - CENTRO

ABRIL = 7113
MAIO = 6413
JUNHO = 4942
JULHO = 5356
AGOSTO = 5337
SETEMBRO = 4861

ABRIL = 6330
MAIO = 6463
JUNHO = 4475
JULHO = 5230
AGOSTO = 6135
SETEMBRO = 5975
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SÃO JOSÉ - COHAB IV

CENTRO - COHAB I E II

ABRIL = 6979
MAIO = 7143
JUNHO = 5803
JULHO = 6123
AGOSTO = 6799
SETEMBRO = 8845

ABRIL = 4943
MAIO = 4781
JUNHO = 4440
JULHO = 5066
AGOSTO = 5160
SETEMBRO = 4958

THERMAS - COHAB III

MORADA VERDE

ABRIL = 6313
MAIO = 6440
JUNHO = 5117
JULHO = 5823
AGOSTO = 6040
SETEMBRO = 5658

ABRIL = 5554
MAIO = 5776
JUNHO = 4707
JULHO = 5572
AGOSTO = 5225
SETEMBRO = 5721

TROPICAL - SANTA FÉ

HARMONIA

ABRIL = 5630
MAIO = 5889
JUNHO = 4182
JULHO = 5202
AGOSTO = 5368
SETEMBRO = 5812

JUNHO = 346
JULHO = 3690
AGOSTO = 4939
SETEMBRO = 5939

Estimamos que estas linhas carreguem uma média de 1.500 (mil e quinhentos)
passageiros por dia, incluídos os pagantes e as gratuidades.
A média mensal fica em torno de 4 a 6 mil passageiros.

Mapas de Origem/Destino
Abaixo, os mapas com os trajetos, que tem como objetivo facilitar a identificação das
características das viagens, aos bairros de Olímpia, Parques Industriais, Distritos e os
Municípios limítrofes. Os trajetos e locais foram nomeados e legendados, de forma a
tornar claro o caminho percorrido e sua distribuição espacial com relação à Origem e
Destino.

Quantidade de Pontos dos trajetos:
Olímpia= 150
Baguaçu= 6
Ribeiro dos Santos= 4
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MAPAS DAS LINHAS
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Além destas linhas existem ligações utilizando ônibus de característica Rodoviária com
os Distritos de Ribeiro dos Santos e Baguaçu.
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O Município de Olímpia conta com três linhas intermunicipais de característica
Interurbana que fazem a ligação de Olímpia a São José do Rio Preto:

Estas três linhas funcionam através de autorização do DER/SP datada de 1968, e
transportam cerca de 2.150 passageiros por dia.
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Tabela de Horários do Transporte coletivo Interurbano

6. Classificação viária
O princípio básico sobre a classificação viária corresponde à idéia de adotar uma
hierarquização funcional (isto é, baseada nas funções da via) como estratégia de
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organização do sistema viário, de maneira a resolver os conflitos entre funções e obter
uma maior eficiência para o sistema.

A classificação viária básica reconhece quatro classes de vias: expressas, arteriais,
coletoras e locais. As vias arteriais suportam maiores deslocamentos, as vias locais
acomodam o acesso e ingresso às edificações e contribuem para um ambiente
vivencial adequado. Por sua vez, as vias coletoras servem de ligação entre as vias
arteriais e as vias locais.

As vias integrantes do sistema viário principal do Município de Olímpia podem ser
classificadas em vias expressas, arteriais, vias locais e vias coletoras.
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7. Análise das matrizes Origem/Destino
Esta análise foi realizada de forma empírica, tendo como base a observação. É notório
que o cidadão que ascende social e economicamente logo adquire um carro que irá
proporcionar-lhe conforto e status.

Outro fenômeno recorrente é a aquisição de uma motocicleta, que de maneira menos
onerosa, confere conforto ao usuário, como também é utilizada como um meio de
locomoção mais rápido e barato.

Para a proposição do Plano de Mobilidade Urbana de Olímpia, a proposta principal
será no sentido de estimular o modo motorizado coletivo e o modo a pé, tendo como
premissa básica que são esses modais que deverão ser preferencialmente utilizados
para se obter como resultante uma cidade mais aprazível, segura, com menores
índices poluidores e com moradores mais saudáveis.

7.1.Linhas de transporte coletivo insuficientes
As linhas de transporte coletivo existentes atualmente não são suficientes nos horários
de pico e finais de semana, sendo necessário o aumento de linhas, principalmente com
destino aos bairros periféricos e destes para a Rodoviária de Olímpia, principal ponto
de acesso ao Município.

8. Análise dos modais
8.1 O modo a pé ou de bicicleta:
Procurou-se durante a execução do Plano de Mobilidade, observar os caminhos já
realizados pelo modo bicicleta pelos trabalhadores e dessa forma, primeiramente
institucionalizar as vias apropriadas, com a implantação de ciclovias quando possível
ou ciclofaixas em locais já utilizados por esse modal.

8.2. Equipamentos urbanos
Observou-se a recorrência de um problema com relação à implantação dos novos
pontos para o transporte coletivo: os pontos não são previstos na aprovação de novos
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loteamentos, principalmente dos novos loteamentos propostos pelos projetos
governamentais, resultando na falta de espaço apropriado entre as garagens das
residências. O espaçamento fica limitado para a instalação de um abrigo adequado,
com cobertura ou mesmo fica inviabilizada a sinalização no solo.

Deverá ser inserida no Plano Diretor a previsão de áreas para pontos de paradas de
coletivos antes da aprovação de novos loteamentos.

Este procedimento deverá constar no Plano Diretor, normatizando sua aprovação
conjuntamente com a Empresa de Trânsito PRODEM, a Empresa de Transporte
Coletivo Local e ao órgão competente da Prefeitura.
8.3 Calçadas
As calçadas estreitas dificultam a instalação de pontos de transporte coletivo com
coberturas. A área livre necessária para o passeio público fica prejudicada, tornando-se
uma barreira para os pedestres, principalmente aos portadores de mobilidade reduzida.

A localização da instalação dos pontos com cobertura deverá ser prevista antes da
aprovação dos novos loteamentos. Este procedimento deverá ser previsto junto ao
Plano Diretor onde deverá constar que deverá ser aprovado junto com a Empresa de
Transito - PRODEM, a Empresa de Transporte Coletivo Local e ao órgão competente
da Prefeitura.

8.4.Modais
Algumas utilizações do modo individual motorizado poderão ser substituídas ou
incentivadas pelo modo motorizado coletivo ou no modo a pé. São estas:
•

Viagem até o centro – Substituição do modo individual motorizado pelo modo a
pé.

•

Viagem de trabalhadores às Usinas próximas – Substituição gradativa na sua
totalidade, pelo modo motorizado coletivo.
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•

Viagem dos turistas aos seus destinos- substituição gradativa pelo modo
motorizado coletivo adequado, a pé ou de bicicleta.

8.5. Região Central
A área mais densamente ocupada por veículos motorizados individuais é a área do
centro, onde as pessoas dirigem-se ao comércio, bancos e serviços. Para haver uma
alteração significativa desse modal, com a proposição da utilização do modo a pé,
sugere-se a inserção de um calçadão na área envoltória da praça central e de bolsões
de estacionamento na área envoltória.
8.6. A utilização do transporte coletivo dos passageiros em direção às Usinas
próximas, Distritos e Transporte para Turistas.
Observa-se a utilização do modo motorizado individual para o direcionamento dos
trabalhadores das Usinas próximas à Olímpia assim como para o Distrito Industrial,
embora as Usinas já utilizem linhas de transporte coletivo.

Propõe-se, neste caso, o estímulo à maior utilização desse meio de transporte, com o
conforto existente no veículo individual. Para esse fim, deverá haver um convênio da
prefeitura com as Usinas e empresários proprietários das Empresas do Distrito
Industrial.

Observa-se ainda a utilização do modo motorizado individual pelos turistas que vem à
Olímpia nos finais de semana e férias prolongadas. Propõe-se nesse caso a parceria
da prefeitura com os hotéis e pousadas, para que sejam implantadas linhas de ônibus
turísticos ou vans para levar os hóspedes aos seus destinos sem a utilização do
veículo motorizado individual.

8.7.Carga e Descarga
A Carga e Descarga é de uso compartilhado e deverá ser implantada em locais que
necessitam desse tipo de transporte. Não é permitida uma vaga reservada para carga e
descarga em frente a cada estabelecimento, se a distância entre um e outro for muito
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próxima. Deverá ser observada uma distância de pelo menos 100 metros entre cada
um dos estacionamentos.

No Município de Olímpia, todos os estabelecimentos poderão ser contemplados com a
vaga para Carga e Descarga, desde que observadas as distâncias mínimas e a real
necessidade de sua implantação.

Na área onde deverá ser implantado o calçadão, a carga e descarga deverá ser
mantida e o acesso aos estabelecimentos comerciais será realizado através de um
corredor de serviços, o qual será executado no mesmo nível do calçadão, porém com
piso diferenciado.

8.8.Embarque e desembarque de passageiros
Atualmente em Olímpia existe um grande número de Hotéis e Pousadas. Assim, devem
ser previstos locais adequados para embarque e desembarque de passageiros, bem
como locais para o estacionamento dos ônibus de Turismo.

Para o embarque e desembarque dos turistas hospedados em hotéis e pousadas
localizados na área central, onde ficará localizado o calçadão, deverá será utilizado o
corredor de serviços proposto também para o plano de carga e descarga e para os
serviços de Bancos.

Os ônibus ficarão no local apenas durante o embarque e desembarque, devendo
dirigir-se para estacionamento próprio previsto no Plano de Mobilidade Urbana.

8.9.Serviços de bancos para o abastecimento e recolhimento de Caixa 24 horas e
outros necessários
Na área a ser implantado o calçadão, os veículos Carros Forte, deverão utilizar o
corredor de serviços proposto para o Plano de Mobilidade Urbana.
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9. Experiências em alguns âmbitos de atuação que deverão ser adaptadas ao
Plano de Mobilidade de Olímpia
A partir da análise de experiências nacionais e também internacionais, foram
identificados os principais instrumentos de gerenciamento da mobilidade urbana que
vem sendo utilizados de forma exitosa em diversas cidades do mundo.

Um dos objetivos deste documento consiste, portanto, na descrição geral dos
instrumentos utilizados que, por suas características e em função das especificidades
de Olímpia, apresentam potencial para aplicação no Plano de Mobilidade proposto.

A tônica atual no que se refere ao planejamento urbano, principalmente no que diz
respeito aos transportes, é o de Cidade Sustentável.

Este conceito envolve não só ações operacionais como também a ação política com a
participação da sociedade na resolução dos problemas do dia a dia.

As condicionantes para uma cidade sustentável são definidas pelos seus habitantes,
pela tecnologia existente e os padrões de consumo.

O transporte urbano é o elemento que permeia toda esta nova concepção, à medida
que é a movimentação de passageiros que define como o solo urbano será utilizado.

Um sistema de mobilidade eficiente permite que a população desfrute de todos os
equipamentos urbanos disponíveis.

A aplicação do conceito de Cidade Sustentável implica na mudança comportamental de
toda a população, sendo cada habitante um elo de uma cadeia motora do
desenvolvimento.

Dentro desse conceito insere-se o Desenvolvimento Orientado pelo Transporte, cujo
foco principal deverão ser os transportes não motorizados e o transporte coletivo.
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Esta conceituação é muito importante quando se pretende ter uma cidade, no seu
sentido mais amplo de provedora da cidadania, para todos os estratos populacionais,
independente da classe socioeconômica, faixa etária e sexo, incluindo também o
estrato de indivíduos com necessidades especiais.

O conceito envolve políticas de facilidades e aperfeiçoamento de caminhos para
pedestres e ciclistas, além da implantação do conceito de integração modal e
implementação de políticas atrativas ao transporte coletivo.

9.1. Entorno dos centros escolares.

Foto - Os caminhos escolares permitem que os estudantes ganhem autonomia
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9.2. Descrição do instrumento
Os centros escolares são centros onde se deve garantir a acessibilidade para os
pedestres de forma cômoda e segura. Para isso, propõe-se que a um raio de 1 km dos
centros escolares (distância média dos deslocamentos a pé por motivos escolares) se
realize uma série de melhorias no espaço urbano, bem como uma proposta de
sinalização que facilite o acesso a pé dos estudantes aos centros escolares.
Para isso, propõem-se recomendações de desenho no espaço público dos seguintes
aspectos:

9.3. Faixa livre
De forma generalizada, é recomendável que nas áreas perto dos centros escolares a
largura livre seja de 3 m.

9.4. Iluminação
O nível médio mínimo de iluminação será de 20 luxes nos caminhos escolares, sendo a
uniformidade mínima (Umin) não inferior a 0,25.

9.5. Cruzamentos
Os cruzamentos vinculados aos centros escolares devem estar devidamente
sinalizados com faixas de pedestres (sinalização vertical e horizontal) e com
rebaixamentos que permitam garantir a acessibilidade universal (Pessoas com
Mobilidade Reduzida).

As recomendações de desenho das faixas de pedestres serão as mesmas que as
mencionadas no item correspondente. No caso em que o cruzamento esteja
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semaforizado para veículos, propõe-se complementá-lo com um semáforo para
pedestres.

Recomenda-se também as lombo-faixas, onde é possível o carro transitar mais
devagar ao mesmo tempo que a segurança ao pedestre é reforçada.
9.6. As portas das escolas
As calçadas que oferecem acesso muito próximo dos centros escolares estarão
protegidas com grades de proteção para evitar que os veículos estacionem sobre as
calçadas e para proteger os estudantes do tráfego.

Foto - Exemplo de porta na escola

9.7. Sinalização específica
Propõe-se reforçar os caminhos escolares com indicações nas faixas de pedestres que
recordem a presença de estudantes, ao mesmo tempo em que se propõe utilizar
sinalização horizontal para orientar os estudantes.

Foto - Exemplo de sinalização específica em outras experiências internacionais
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9.8.Redutores de Velocidade
Propõe-se a instalação de elementos redutores de velocidade nas proximidades das
faixas de pedestres, situados nas portas dos centros escolares. Propõe-se instalar
estes elementos sempre que as vias não façam parte da rede estruturante ou principal
da cidade. Neste caso, propõe-se a utilização de semáforos.

9.9. O envolvimento da escola no projeto
A implantação dos caminhos escolares requer um projeto detalhado que deverá ser
realizado de forma individualizada para os diferentes centros escolares da cidade. A
realização deste projeto pode surgir como iniciativa da prefeitura ou também pode vir
motivado pela escola e ser englobado dentro de um projeto educativo relacionado com
a mobilidade e o espaço público. Neste caso, é importante seguir os seguintes passos:
Criar um grupo dinamizador: Professores, pais, alunos, Prefeitura.
Definição do projeto. O que queremos? Que objetivos queremos atingir?
Envolver o bairro da escola: Lojas, negócios, vizinhos...
Análise da mobilidade. Onde moram os estudantes? Por onde chegam à escola?
Diagnóstico do espaço urbano.
Ações educativas na escola relacionadas com a mobilidade urbana.
Orçamento e execução do projeto.
Gestão e acompanhamento do projeto.

A implantação de caminhos escolares deverá ser objeto de um projeto de implantação
específico que deverá contar com a aprovação final dos técnicos da mobilidade e do
tráfego da cidade, de forma que as atuações finais possam adaptar-se aos
condicionantes específicos de cada situação, mantendo, em geral, os objetivos de
mobilidade sustentável do Plano Diretor e, em particular, do programa de pedestres.
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9.10. Custo de implantação da proposta
O custo de implantação dos caminhos escolares é variável e depende da tipologia de
intervenções vinculadas a cada centro escolar.

9.11. Prazos de Implantação
É interessante realizar um estudo e implantar um caminho escolar no município como
“prova piloto” com o objetivo de fazer visível o projeto e gerar demanda em outros
centros educativos.

Propõe-se desenvolver os caminhos escolares em curto prazo.
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ALUGUEL DE BICICLETAS
1. Objetivos
Promover o uso de bicicletas como transporte.

2. Descrição da proposta
Desenvolver um sistema de bicicletas de aluguel público na cidade. Os sistemas de
bicicletas compartilhadas põem à disposição de um grupo de usuários uma série de
bicicletas para que sejam utilizadas temporariamente como meio de transporte.

Assim, os usuários podem pegar uma bicicleta e devolvê-la em um ponto diferente para
que o usuário só necessite ter a bicicleta em sua possessão durante o tempo de
deslocamento.

Os tempos de uso costumam ser limitados e entre um uso e outro das bicicletas, devese passar um período de tempo. Os usuários costumam dispor de passe que lhes
permite tirar e devolver as bicicletas nos pontos ou estações do sistema.

Foto - Sistema de bicicletas públicas de Paris
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3. Diretrizes para o incentivo ao uso de transporte sustentável, com
destaque à circulação de bicicletas
Metodologia
Em seu estudo sobre Classificação de Campanhas Educativas para Trânsito, LIMA
(2009) ressalta que para a eficácia das campanhas de educação para o trânsito é
importante que estas:
Chamem a atenção;
Despertem o interesse;
Provoquem desejo;
Levem à memorização;
Desencadeiem a ação.

A autora do estudo sugere que, ao se construir o projeto da campanha, seja utilizada a
seguinte metodologia de classificação:

Foco: Legislação/ Infrações; Dados Estatísticos; Mortalidade/Morbidade; Socialização;
Acessibilidade/ Mobilidade Sustentável.
Estilo: Chocante; Choque Implícito; Poética/Positiva; Cômica; Emotivo; Racional;
Mobilizadora; Infantil.
Público: Motoristas em geral; Pedestres; Ciclistas; Motociclistas/motoboys/mototaxista;
Taxistas; Caminhoneiros/motoristas de ônibus; Transporte de escolares;
Crianças/jovens/idosos; Passageiros.
Meio: Televisão; Rádio; Imprensa; Corpo a corpo; Intervenções artísticas; Palestra;
Internet; Alternativo.
Material: Panfleto/Folder; Faixas de pano; Cartilha; Vídeo; Música; Banner/Outdoor;
Brinde; Camisa; Mascote.
Frequência: Eventuais; Sazonais/Temáticas; Permanentes.
LIMA (2009) afirma que uma campanha educativa de trânsito precisa ser
cuidadosamente planejada e “requer a elaboração de um programa que apresente o
problema claramente e que demonstre as condições necessárias para alcançar
os seus objetivos”.
De uma forma geral, as diretrizes para as campanhas para o incentivo ao uso da
bicicleta são:
b) Desvincular o uso da bicicleta apenas como uma atividade de esporte ou lazer;
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c) Apontar a bicicleta como meio de transporte que facilita pequenos e médios
deslocamentos;
d) Destacar a bicicleta como um meio de transporte sustentável;
e) Mostrar que a bicicleta é um meio de transporte e tem o direito de circular nas
ruas;
f) Conscientizar a população quanto à importância da convivência e respeito entre
ciclistas e demais modos de transporte; e,
g) Difundir os direitos e deveres dos ciclistas através de campanhas nas escolas e
na mídia.

Com as diretrizes gerais em mente para o incentivo ao uso, e, considerando o disposto
no Código de Trânsito Brasileiro, a elaboração de campanhas terá quatro focos
distintos, sendo:
1. Campanhas de incentivo ao uso do modo bicicleta;
2. Campanhas educativas com foco nos ciclistas;
3. Campanhas educativas com foco nos demais modos;
4. Campanhas com foco na educação infantil.

4. Foco
Campanhas de incentivo ao uso do modo bicicleta
O incentivo à mobilidade por bicicleta pode trazer benefícios para os usuários e para o
meio ambiente urbano. Para tornar esta afirmativa uma prática corrente, é preciso
enfrentar as dificuldades estruturais e buscar a mudança de comportamento. De acordo
com o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta
nas Cidades, elaborado pelo Ministério das Cidades em 2007, “a realidade presente
hoje no meio urbano, por mais incongruente que possa parecer, é resultado da
evolução da história, das ações do passado e da cultura formada por todos os
cidadãos”.

O principal aspecto inibidor da inclusão da bicicleta no cenário urbano refere-se à
cultura do automóvel, pois atualmente vivemos em um cenário em que possuir um
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automóvel é sinônimo de status. As mudanças de paradigmas são necessárias,
embora se saiba das dificuldades existentes em administrar interesses contrários e
produzir mudanças no comportamento coletivo. Tais mudanças são possíveis a partir
de vontade política, planejamento, distribuição equitativa dos espaços de circulação e
educação para o trânsito.

As campanhas de incentivo ao uso do modo bicicleta podem ter foco na saúde ou no
trabalho, ou apenas serem campanhas genéricas que indicam o transporte por bicicleta
como positivo, sem justificar o motivo diretamente e/ou levando a pensar quais pontos
positivos seriam esses.

5.Saúde
A inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos pode ser abordada como elemento
para a melhoria da qualidade de vida e saúde da população.

A campanha elaborada pelo Departamento de Saúde de Copenhague afirma de forma
divertida: “Você acha que é uma mentira... você está mais seguro em uma bicicleta do
que no sofá! Falta de movimento na vida diária é prejudicial à saúde, enquanto que a
atividade física mantém o seu corpo em forma e saudável. Ciclismo prolonga a vida - O
exercício diário durante pelo menos 30 minutos prolonga a vida útil em até 5 anos.”.

Figura - Campanha de incentivo ao uso do modo bicicleta implantada na
Dinamarca Departamento de Saúde de Copenhague, 2012.
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6. Sustentabilidade
As campanhas de incentivo ao uso do modo bicicleta podem trazer o conceito de
sustentabilidade para mobilidade urbana, como forma de inclusão social, uma vez que
a bicicleta se trata de um meio de transporte acessível, e da redução e eliminação de
agentes poluentes.

Figura - Campanha de incentivo ao uso do modo bicicleta “Vá de Bike”
Fonte: Igor Mourelle Xavier, 2009.

Figura - Campanha de incentivo ao uso do modo bicicleta “Eu não poluo, eu pedalo”
Fonte: Contra-Banda, 2012.
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7. Outras
Outras campanhas de incentivo ao uso de bicicleta podem ser mencionadas, como por
exemplo, aquelas que não apresentam claramente o real objetivo, mas expressam
insatisfação com o automóvel privado, enquanto que a bicicleta representaria o cenário
mais positivo. Esse tipo de campanha, embora não tenha conteúdo explícito, é o tipo
preferido por ativistas a favor da bicicleta como meio de transporte. Atinge muito a
população já ligada ao assunto e com certo interesse no tema, no entanto tem poucos
resultados com a população de um modo geral. Tais campanhas de incentivo podem
ser permanentes, através da manutenção de site ou página em rede social com
notícias sobre a bicicleta em todo o mundo, ou ainda acontecer eventualmente, em
determinadas datas, sendo comum a ocupação de vias, normalmente utilizadas por
automóveis, por bicicletas e/ou pedestres.

Figura : Campanha de incentivo ao uso do modo bicicleta
“Movimento De Bike ao Trabalho”
Fonte: De Bike ao Trabalho, 2013.

Figura – Campanha de incentivo ao uso do modo bicicleta
“Um Carro a Menos”
Fonte: Bicicletada, 2010.
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Em Bogotá, aos domingos a população tem a oportunidade de participar de um evento,
o Sunday Streets, o qual acontece entre 7h e 14h em alguma rua da cidade, tanto no
centro como quanto em bairros periféricos, em que a circulação passa a ser
exclusivamente

de

pedestres

e

modos

de

transporte

não

motorizado.

Simultaneamente, acontecem oficinas e apresentações de música, yoga, e aeróbica
nos parques do município. Sugere-se que este sistema seja adotado pelo Município de
Olímpia, no Centro, em locais definidos para este fim e bairros, de maneira que
moradores e turistas possam interagir. Será seguramente interessante para moradores
e turistas, se estes locais forem destinados à apresentação de temas folclóricos. Nesse
caso, além do incentivo ao uso da bicicleta, o Município estará divulgando o Festival do
Folclore, um de seus maiores atrativos, e que poderá ser amplamente conhecido pelos
turistas que vem a Olímpia atraídos pelo Thermas dos Laranjais. O morador local,
poderá usufruir do Festival fora da época e ao mesmo tempo interagir com o turista.

Figura – Projeto Sunday Streets em Bogotá, Colômbia
Fonte: Bycicle Times, 2012.

Outro tipo de campanha de incentivo ao modo bicicleta são as que ensinam àqueles
que desconhecem como utilizar o meio de transporte. Um exemplo é o Bike Anjo, que
está presente em várias cidades brasileiras.
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8. Campanhas educativas com foco nos ciclistas
O Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas
Cidades, elaborado pelo Ministério das Cidades em 2007, indica a importância da
elaboração de Cartilha para Orientação da Conduta dos Ciclistas nas Vias Públicas. De
acordo com o documento, “a elaboração de cartilha para os ciclistas também constitui
um bom instrumento de auxílio à construção de uma mentalidade cicloviária no meio
urbano.

Embora estejam voltadas preferencialmente aos ciclistas, elas podem atingir outros
segmentos de usuários e setores da sociedade que não são habitualmente usuários da
bicicleta.

Em São Francisco e Nova Iorque, investiu-se em um aplicativo para celulares e tablets
(também disponível para acesso pela internet, através de computador) que permite aos
ciclistas saberem as melhores rotas ao local que se destinam, considerando distância,
topografia e segurança. Trata-se do programa Ride the City, elaborado em 2010 por
estudantes da NYU (Universidade de Nova Iorque), em parceria com a empresa de
desenvolvimento de aplicativo Door3. Este sistema poderá ser adotado como meio de
informação ao turista para indicar onde localizam-se as ciclovias.

9. Campanhas com foco na educação infantil
É muito importante iniciar a conscientização sobre o trânsito desde a infância,
introduzindo o tema na educação infantil, incentivando crianças e jovens a utilizarem o
modo de transporte por bicicleta, além de ensinar as regras de circulação e o respeito
ao ciclista.

A Campanha Give me Cycle Space (Dê-me espaço ciclístico) foi implantada na Escócia
para incentivar mais crianças a irem de bicicleta para a escola. O objetivo é criar um
alto nível de consciência do condutor em torno de crianças ciclistas a fim de tornar as
vias em torno de escolas com circulação mais amigável para bicicletas.
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10. Público Alvo
Motoristas
Campanhas educativas aos motoristas, sejam eles de automóveis, motocicletas ou
ônibus, são essenciais para mudar o comportamento e auxiliar no respeito às regras de
trânsito.

Atualmente há o preconceito generalizado dos motoristas, em particular dos motoristas
de veículos pesados, por desconhecimento da legislação que concede ao ciclista, em
muitas situações, o direito prioritário do uso das vias.

Ciclistas
A baixa segurança no tráfego é, de acordo com a pesquisa que fundamentou o
documento Processo de Estruturação dos Transportes na Região Metropolitana do Rio
de Janeiro (PLANRIO, 1995), o maior fator de desestímulo ao uso da bicicleta como
meio de transporte.

Além da natural ausência de proteção dos ciclistas, este fator é agravado pelo
comportamento

inadequado

de

uma

parcela

significativa

desses.

Estudos

apresentados no Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade por
Bicicleta nas Cidades (BRASIL, 2007) revelam que os ciclistas inexperientes
subestimam o risco de acidentes nos cruzamentos, enquanto que os ciclistas
experientes e responsáveis tendem a sentir-se relativamente seguros, adotando forma
defensiva de conduzir.

Usuários de Transporte Coletivo
A integração entre a bicicleta e os modos de transporte coletivo é, de acordo com o
Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas
Cidades, o “maior desafio do transporte urbano moderno”. Portanto, é de extrema
importância estimular os usuários de transporte coletivo a integrarem seus
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deslocamentos por transporte coletivo com a bicicleta, e, ainda, sempre que possível
substituírem um modo pelo outro.

Crianças/ Jovens
O deslocamento para a escola constitui o segundo maior uso da bicicleta, tanto no
Brasil, como em todo o mundo (BRASIL, 2007). O uso não é maior no Brasil devido à
insegurança provocada pela presença agressiva dos veículos motorizados nas vias
públicas, mas há um grande número de crianças que se deslocam para a escola
fazendo uso de uma bicicleta, principalmente entre as classes sociais de menor renda.

É importante que as crianças entendam sobre a bicicleta, tanto sobre as regras de
circulação, comportamentos e dispositivos de segurança adequados, como sobre os
impactos positivos para saúde, meio ambiente e espaço público que os deslocamentos
por esse meio promovem.

Para que este objetivo seja alcançado, sugere-se além de campanhas internas, o
incentivo

das

próprias

escolas,

que deverão

desenvolver

um

projeto

para

estacionamento e segurança das bicicletas dentro das escolas.

Mulheres
Uma pesquisa realizada nos municípios de Lorena - SP, Santo André - SP,
Florianópolis - SC, e Piracicaba – SP mostra que a participação média das mulheres
como usuárias da bicicleta não excede a 15%, sendo maior nas cidades menores e
naquelas com vocação industrial (BRASIL, 2007).

As mulheres são, portanto, um público alvo importante a ser tratado com o objetivo de
incentivar o uso do modo bicicleta por esse perfil.

Divulgação
Deverá ser feita a criteriosa escolha dos meios adequados à divulgação das
adequações feitas pelo Plano de Mobilidade de Olimpia, devido à grande gama de
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opções que existe para veiculação. Cada mídia pode exercer diferentes influências
sobre as pessoas em potencial e algumas podem ser mais adequadas do que outras.

Sugere-se a utilização das diversas mídias existentes conforme abaixo:

Rádio:
Rádio é uma fonte de diversão e entretenimento e, em grau menor, de informação e
cultura. Caracteriza-se por ser um veículo de apelo popular, com o qual se podem
atingir rapidamente grandes massas e, por esse motivo, tem uma audiência ampla,
heterogênea e anônima. Sugere-se que seja implantado no Município um programa
específico para a divulgação da bicicleta como meio de transporte.

Outdoor Advertising
Outdoor Advertising compreende a fixação de cartazes, painéis e luminosos na via
pública, bem como nos veículos de transportes coletivos, como ônibus e vans.

Sugere-se a instalação de outdoors espalhados pelo centro e bairros, em parcerias
iniciativa privada/prefeitura/escolas, para a divulgação dos novos meios/modos de
transporte.

Internet
A internet permite acesso à informação e à pesquisa sobre qualquer assunto, é um
grande difusor de conhecimento, essencialmente interativo, que promove a
comunicação/interatividade entre os usuários. Atinge um público qualificado e formador
de opinião e atualmente é o meio mais adequado à globalização de uma mensagem.
Como exemplos, existem os sites vadebike.org, patrocinado pelo banco Itaú, além de
páginas nas redes sociais sobre o assunto e sites do Bike Anjo.

Jornais:
Poderá ser utilizado com anúncios e artigos com apelo à utilização das bicicletas nos
Condomínios, Resorts e hotéis do Município de Olímpia.
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SISTEMAS DE GESTÃO DA MOBILIDADE
Estas diretrizes procuram colocar em valor as sinergias e os diferentes sistemas de
gestão da mobilidade que se podem criar na cidade com a finalidade de contribuir para
conseguir que os deslocamentos efetivamente se realizem de modo mais sustentável.

Será de responsabilidade da PRODEM
Gerir, planificar, ordenar e coordenar a mobilidade urbana.

Descrição do procedimento
A PRODEM deverá ter as seguintes atribuições:

Para o modo pedestres e bicicletas (não motorizados)
Definir os critérios de desenho dos espaços para pedestres.
Definir os critérios de desenho dos espaços para bicicletas.
Supervisionar a execução das melhorias na via urbana para favorecer os
pedestres, incluindo a execução de novas calçadas e faixas de pedestres e a
melhoria das calçadas e faixas de pedestres existentes.
Supervisionar a execução das melhorias na via urbana para favorecer as
bicicletas. Incluindo a execução de novos estacionamentos e faixas ciclísticas e
a melhoria das existentes.
Redação de planos diretores para pedestres e bicicletas na cidade.
Supervisionar para que se cumpram as condições mínimas para os pedestres no
espaço público e realização de um plano de ação.
Análise e aprovação junto à Prefeitura sobre a implantação de um calçadão na
região central.
Análise e aprovação junto à Prefeitura de bolsões de estacionamento.
Análise e aprovação junto à Prefeitura de caminhos escolares.
Análise e aprovação junto à Prefeitura de bicicletários, patrocinados ou não.
Supervisionar e avaliar o desenvolvimento das propostas de pedestres, de
itinerários de pedestres e dos caminhos escolares.
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Análise da conflitividade e dos pontos de acidentes de pedestres e ciclistas e
definição e execução de planos de ação de melhoria.

Para o modo Transporte coletivo
Planejamento de infraestruturas de transporte coletivo e dos serviços.
Elaboração dos programas de investimento.
Acompanhamento da execução das intervenções.
Planificação de serviços e percursos das linhas.
Relação e controle dos operadores.
Desenvolvimento e gestão da tecnologia do transporte.
Ordenamentos das tarifas.
Divulgação da imagem corporativa do sistema de transporte coletivo.
Supervisão do sistema de táxi da cidade.
Aprovação de estudos do tráfego vinculados aos novos desenvolvimentos
urbanos.
Definição e regulação dos espaços e dos pontos e gestão do processo de carga
e descarga.
Definição das restrições de tráfego de veículos pesados na cidade.
Expedição de cartões que permitam a carga e descarga.
Definição e delimitação das vagas de zona azul na cidade. Aprovação de tarifas.
Delimitação das vagas de estacionamento na via pública.
Aprovação dos novos estacionamentos na cidade.
Análise da implantação de novos pontos de ônibus nos loteamentos aprovados
recentemente em ato conjunto à Prefeitura.
Análise e aprovação junto à Prefeitura de estacionamentos para ônibus
turísticos.
Estudo de implantação e melhorias de rotatórias junto a Prefeitura.
Estudo de implantação de estreitamento de vias junto à Prefeitura
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Para outras funções relacionadas com a mobilidade
Elaboração, trâmite e avaliação dos planos diretores de mobilidade e estudos do
tráfego.
Fomento da cultura da mobilidade sustentável entre os cidadãos.
Coordenação com o Governo Estadual e com o Governo Federal em matéria de
mobilidade.
Formular junto a Polícia Militar, Escolas particulares e Públicas e a Prefeitura,
Programas de Educação no Trânsito.
Implantação de semáforos em locais necessários para maior segurança dos
pedestres, ciclistas e motoristas no geral.
Instalação de placas sinalizadoras de orientação no Trânsito e placas
indicativas.

Esta estrutura organizativa ficaria melhor com uma equipe entre 4-7 pessoas, em
função do ritmo de implantação do Plano de Mobilidade e da possibilidade de cobrir os
diferentes perfis por uma mesma pessoa.

Algumas sugestões da Polícia Militar do Município de Olímpia:

-

Programa de educação para o Trânsito em parceria com todos os agentes
responsáveis: Polícia Militar, Prefeitura Municipal, Escolas particulares e
públicas e outros, tais como Atenção no Trânsito, Não Atenda o Celular
Quando Estiver Dirigindo, Programa de divulgação da Semana Nacional do
Trânsito; O Interessante é Ser Orientado e Não Punido e outros slogans e
incentivos;

-

Implantação de semáforo no cruzamento da Avenida Mário Vieira Marcondes
com a Rua Bernardino de Campos sentido vindo da direção da Vila Cizoto;

-

Implantação de semáforo na esquina da Avenida Waldemar Lopes Ferraz
com a Rua Síria;

-

Maior planejamento na rotatória do cruzamento da Avenida Aurora Forti
Neves com a Avenida Constitucionalista;
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-

Instalação de placas sinalizando a existência dos semáforos, em locais
estratégicos para a visibilidade dos mesmos;

-

Implantação de faixa de canalização – estreitamento, próxima à Rotatória da
Avenida Mário Vieira Marcondes, sentido Centro – Bairros.
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CRONOGRAMA
O desenvolvimento do Plano de Mobilidade de Olímpia está previsto em três fases:
A primeira fase tem por objetivo potencializar os deslocamentos de pedestres no
centro da cidade em um prazo de dois anos para o início, através da
implantação de um calçadão e um bolsão de estacionamentos que irá suprir o
déficit de estacionamentos desta área. Nesta etapa, um redirecionamento de
linhas de ônibus será necessário, além do remanejamento da entrada do
estacionamento da Igreja Matriz. Haverá também a definição de melhorias a
implantar em caminhos escolares, com o objetivo de garantir o deslocamento a
pé ou de bicicleta dos estudantes. A proposta inicia-se com um projeto piloto que
irá se estendendo ao longo da cidade em todas as escolas. Inclui-se ainda as
faixas de sinalização horizontal para a melhoria e segurança dos caminhos para
pedestres, principalmente nas áreas próximas as escolas. Nesta primeira fase
também serão implantadas ciclofaixas que serão direcionadas para os pontos
históricos da cidade, visando à referência da evolução do sítio urbano para
turistas e moradores. Serão incluídos também trajetos para o Recinto do
Folclore e direcionamento com indicação de trilhas para as estradas rurais. O
objetivo é que o acesso aos atrativos do Município, agora tornado “Estância
Turística”, seja facilitado e ampliado. Neste item, será necessária a formação de
guias para atuar nesta área, de modo que os passeios tornem-se seguros.
Sugere-se vínculos e convênios com Escolas Técnicas para essa área de
formação. A ciclovia existente ao longo da Rua Diógenes Breda será
readequada para uma pista de caminhadas, o que já ocorre naturalmente, pois
as dimensões não são apropriadas para uma ciclovia. Implanta-se também um
estacionamento para ônibus turísticos e bicicletários em pontos estratégicos da
cidade. Solucionam-se os pontos de maior índice de acidentes com pedestres e
veículos

motorizados

ou

não motorizados,

com a

implementação de

sinalizações, semáforos, rotatórias, canalizações de vias e programas de
educação para o Trânsito a serem realizadas em convênio com a Prefeitura
Municipal e Escolas públicas e particulares, além de outras soluções no estudo
de caso a caso. A etapa tem um prazo de implantação de cerca de dois anos
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para ser iniciada. A finalização deverá seguir os prazos estabelecidos pelos
órgãos competentes.

A segunda fase tem por objetivo atuar na rede viária para gerir melhor o tráfego
e o transporte público, principalmente no que tange ao aumento do número de
linhas nos finais de semana e feriados e horários de pico durante a semana.
Nesta fase, implantam-se novas linhas de transporte coletivo. Implanta-se
também novo equipamento urbano, como pontos de ônibus e placas indicativas,
começando pelo centro e estendendo-se para os bairros e pontos históricos,
inclusive com informações úteis para os moradores e turistas. Prazo previsto
para a implantação de dois a quatro anos para ter início. Dá-se início a
implantação de ciclovias, com um projeto piloto, na Avenida Aurora Forti Neves
e a implantação de um bicicletário subsidiado, do tipo Itaú. A finalização deverá
seguir os prazos estabelecidos pelos órgãos competentes.

Por último, a terceira fase tem por objetivo criar os novos eixos viários para
aperfeiçoar a estrutura da rede, contemplando principalmente os bairros
implantados pelo projeto federal “Minha casa minha vida”. Os pontos de ônibus
desses locais serão reformulados e serão instalados abrigos onde não existem,
e melhor sinalizados quando houver a impossibilidade da instalação. Nesta fase
está prevista também a alteração da sinalização de ruas e instalação de novos
semáforos nos pontos principais da cidade, visando o melhor deslocamento
viário e informações aos turistas e habitantes locais que irá se estender
gradativamente por toda a cidade. Estará incluído também o plano de calçadas
seguras e a implantação de ciclovias que melhorem efetivamente a ligação entre
áreas onde esse modal será utilizado como meio de transporte para o
trabalhador e o atendimento ao turista. Será necessário um investimento
importante em infra-estrutura e por isso o prazo de implantação é de quatro a
oito anos. As ciclovias serão implantadas gradativamente conforme a aquisição
de verba. A finalização deverá seguir os prazos estabelecidos pelos órgãos
competentes.
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Fase 01 – início em dois anos:
Na fase 01 do Plano de Mobilidade, propõe-se a execução daquelas propostas que
visam facilitar os deslocamentos para pedestres, principalmente na zona central da
cidade e a implantação de ciclo faixas.

Localização:
•

Calçadão no trecho das ruas São João, Dr. Antonio Olímpio e David Oliveira.

•

Bolsão de estacionamento na Av. Waldemar Lopes Ferraz, início na Rua Síria,
até a Rua Coronel Francisco Nogueira.

•

Redirecionamento da linha de ônibus e trânsito em geral da Rua David Oliveira
para a Rua Américo Brasiliense.
-

Alteração da entrada e saída do estacionamento de veículos motorizados
individuais da Matriz, da Rua Rui Barbosa, para a Rua Marechal Floriano
Peixoto, Praça da Matriz.

-

Deslocamento das vagas de estacionamentos para Taxis e Polícia Militar da
Rua Rui Barbosa, para a Rua Joaquim Miguel dos Santos e Rua Marechal
Floriano Peixoto - Praça da Matriz.

•

Caminhos escolares – Projeto piloto: E.E. Dona Anita Costa, esquina Av.
Waldemar Lopes Ferraz e Rua Dr. Antônio Olimpio e implantação gradativa em
todas as Escolas do Município.

•

Implantação de faixas de sinalização horizontal e vertical.

•

Adaptação da ciclovia existente na Rua Diógenes Breda, para pista de
caminhada.

•

Implantação de um local fixo para estacionamento de ônibus turísticos no
Estacionamento do Clube Thermas dos Laranjais, quando a viagem turística
tiver como finalidade o aproveitamento do Clube e no Recinto do Folclore
quando o aproveitamento da viagem tiver outras finalidades, como o próprio
Festival de Folclore Nacional e Internacional, além de outras.

•

Implantação gradativa de ciclofaixas nas seguintes localizações:
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Extensão de toda a Rua Síria;
Rua Durval Brito, início na Rua Benjamim Constant até a Avenida Aurora Forti
Neves, seguindo o prolongamento da Rua Ernesto Sgarbi, até a Avenida do
Folclore;
Rua Conselheiro Antonio Prado, início na Avenida Dr. Andrade e Silva, até a
Avenida Waldemar Lopes Ferraz;
Rua José Piton, início na Avenida Dr. Andrade e Silva, até a Rua Gastão Vidigal;
Avenida José Rodrigues da Silva, início na Avenida Dr. Andrade e Silva até a
Rua Sertãozinho, seguindo no prolongamento da Avenida Nossa Senhora de
Fátima, até a Rua Henrique Minari;
Início na Rua Henrique Minari, seguindo a Rua Luiz Bitote, até a Rua
Expedicionário Leonildo;
Início na Rua Sertãozinho, seguindo pela Rua Saída Ocanha, continuando na
Rua Dr. Antonio Lopes Ferraz, até a Avenida Dr. Andrade e Silva;
Início na Avenida Dr. Andrade e Silva, seguindo pelo prolongamento da Avenida
Aurora Forti neves, até a Rua Júlio Ferranti;
Início na Avenida Dr. Andrade e Silva, seguindo a Rua Coronel José Medeiros
até a Rua Benjamim Constant;
Início na Avenida Dr. Andrade e Silva, seguindo a Avenida Mário Vieira
Marcondes, até a Rua Benjamim Constant;
Início na Rua João Vanti, seguindo pela Avenida Antonio Benfati, prolongamento
da Rua Francisco Sartori, até a Estrada Municipal OLP-357;
Início na Rua Benjamim Constant, seguindo a Rua Atala Thomé, até a Avenida
do antigo Matadouro;
Início na Rua Síria, até o Condomínio Tenis Clube;
Início na Rua Durval Brito, seguindo a Rua Diógenes Breda, até a Rua Síria;
Início na Avenida José Rodrigues da Silva, seguindo a Rua Sertãozinho, até a
Zona Rural;
Início na Avenida José Rodrigues da Silva, seguindo a Rua Júlio Ferranti, até o
prolongamento da Avenida Aurora Forti Neves;
Início na Rua Síria, seguindo a Rua Gastão Vidigal, até a Rua José Piton;
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Início na Rua Síria, seguindo a Avenida Dr. Andrade e Silva, até a Avenida José
Rodrigues da Silva;
Início na Rua Síria, seguindo a Avenida Waldemar Lopes Ferraz, até a Avenida
Mário Vieira Marcondes;
Início na Rua Síria, seguindo a Rua 9 de Julho, até a Rua Coronel José
Medeiros;
Início na Rua Coronel, José Medeiros, seguindo a Rua David Oliveira, até a
Avenida Mário Vieira Marcondes;
Início na Rua Coronel José Medeiros, seguindo a Rua Bernardino de Campos,
até a Avenida Mário Vieira Marcondes;
Toda a extensão da Rua Benjamim Constant, até a Avenida Mário Vieira
Marcondes, seguindo a Avenida Rui Barbosa e o prolongamento da Rua João
Vanti;
Início na Avenida Mário Vieira Marcondes, seguindo pela Rua João Forti, até a
Rua Antonio Benfati;
Início na Avenida Mário Vieira Marcondes, seguindo pela Rua Rua Elzon Furlan,
até a Estrada Municipal OLP 357;
Início na Rua Síria, seguindo a Rua David Oliveira, até a Rua Attala Thomé;
Início na Rua Luiz Bijotti, até a Avenida Harry Giannecchini;
Início na Rua Ernesto Sgarbi, seguindo a Avenida do Folclore, até o Clube
Thermas dos Laranjais.
•

Implantação de bicicletários nas seguintes localizações:
Praça da Beneficência Portuguesa;
Praça Monteiro Lobato;
Praça da Igreja da Vila São José;
Praça da Igreja São Benedito;
Praça Nossa Senhora Aparecida;
Praça do Restaurante Dat Badan;
Gramado da Vila São José;
Estacionamento de ônibus turísticos;
Estação Rodoviária.
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Fase 02 - de três a quatro anos para ser iniciada:
Na fase 02, atua-se na rede viária, propondo-se aumento de linhas de transporte
coletivo nos finais de semana, feriados e horários de pico durante a semana. Para este
propósito se faz necessário um estudo da Engenharia de Tráfego, PRODEM, Prefeitura
Municipal e órgãos competentes. Instala-se novo equipamento urbano, como pontos de
ônibus, placas indicativas e outros. Para este propósito, será necessário um estudo
com os órgãos acima mencionados.
Nesta fase, inicia-se a implantação da ciclovia da Avenida Aurora Forti Neves, que
deverá ser concluída de acordo com análise dos órgãos competentes. Deverá ainda
ser implantado um bicicletário subsidiado do tipo Itaú.

Fase 03 - de quatro a oito anos para ser iniciada:
Na fase 03, constroem-se novos eixos viários que permitam aperfeiçoar a estrutura do
tráfego em Olímpia, com a implementação de novas linhas de transporte coletivo em
estudo elaborado pela Engenharia de Tráfego, PRODEM, Prefeitura Municipal e órgãos
responsáveis. Instalam-se abrigos para Transporte Coletivo e propõe-se nova
sinalização para nome de ruas, para pontos turísticos e semáforos.

Implementa-se o Plano de Calçadas Seguras que deverá ter início do Centro para os
bairros, obedecendo a um cronograma específico a ser proposto pela Engenharia de
Tráfego, PRODEM, Prefeitura Municipal e órgãos competentes.
Dá-se início à implantação das demais ciclovias nas Ruas e Avenidas abaixo
relacionadas:
-

Início na Rua Gastão Vidigal, seguindo pela Avenida Harry Giannechini, até o
Ginásio de Esportes;

-

Início na Avenida José Rodrigues da Silva, seguindo pela Avenida Dr. Andrade e
Silva, até o Recinto do Folclore, fazendo o retorno pela mesma Avenida;

-

Início na Avenida Mário Vieira Marcondes, seguindo pela Avenida Desembargador
José Manuel Arruda, até a Avenida do Sabiá, fazendo o retorno pela mesma
Avenida;
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-

Início na Avenida do Folclore, seguindo pela Avenida Constitucionalista de 32, até a
Avenida Mário Vieira Marcondes, retornando pela mesma Avenida;

-

Início na Rua Benjamim Constant, seguindo pela Avenida Mário Vieira Marcondes,
até a Rua Elzon Furlan, fazendo o retorno pela Avenida Mário Vieira Marcondes.

A complexidade dos projetos faz com que o custo destes seja elevado e, portanto, o
horizonte de execução será em longo prazo.

O desenvolvimento em detalhe do cronograma de atuações pode-se verificar na tabela
que segue:

Legenda do Prazo
CURTO 1

CURTO 2

MEDIO 1

MEDIO 2

LONGO 1

LONGO 2

LONGO 3

1 ano

2 anos

3 anos

4 anos

5-6 anos

7-8 anos

9-10 anos

Atuação

Prazo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Plano de melhorias e incentivo para pedestres
Implantação caminhos seguros para estudantes Projeto Piloto

X
X X X

Demais escolas
Implantação de sinalização horizontal e vertical

X X X X

Implantação do calçadão

X

Adaptar ciclovia existente para pista de caminhada

X

Plano de calçadas seguras

X

Implantação do Plano de calçadas seguras
Plano de hierarquização viária
Programa de desenvolvimento das infraestruturas viárias e
adaptação aos desenvolvimentos previstos
Soluções para áreas de maior índice de acidentes de trânsito

X

Mudança de sentido de via para implantação do calçadão

X

Implantação de estacionamento para ônibus turísticos

X

Alteração nas linhas para beneficiar o Transporte Coletivo
Ampliação do número de ônibus nos finais de semana

X
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Ampliação do número de ônibus nos feriados

X

Ampliação do número de ônibus nos horários de pico durante
a semana.

X

Redirecionamento da linha de ônibus para implantação do
calçadão na região central.

X

Implantação de novo equipamento urbano, pontos de ônibus
com cobertura quando possível e placas indicativas de nomes
de ruas, pontos turísticos e outros.

X

Plano de melhorias e incentivo para ciclistas
Implantação de ciclovia na Avenida Aurora Forti Neves

X

Implantação de ciclofaixas

X X X X X X X

Implantação da ciclovia da Av. Aurora Forti Neves

X

Implantação de estacionamento subsidiado “tipo Itaú”

X

Implantação de bicicletários em pontos estratégicos

X
X X X X X X X

Implantação de demais ciclovias
Estacionamentos
Alteração do estacionamento da Matriz

X

Implantação do bolsão de estacionamento da Av. Dr.
Waldemar Lopes Ferraz

X

Implantação de estacionamento para ônibus turísticos

X

Programa de melhorias para o transporte coletivo

X

Proposta de novas linhas de ônibus na cidade - médio prazo
Ampliação de novos eixos viários, principalmente nos bairros
periféricos.

X X X X X X

Instalação de abrigos de ônibus onde são inexistentes.

X X X X X X

Aperfeiçoar sinalização de Ruas, pontos turísticos, hospitais,
escolas e outros.

X X X X X X

Outros

X

Integração modal
Solução para locais de maior incidência de acidentes no
trânsito (rotatórias, semáforos, canalizações de faixas, etc).

X

Programa de educação no Trânsito

X
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DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS
O critério para o Plano de Mobilidade Urbana de Olímpia foi o de observar as
tendências já existentes de maneira a institucionalizar os caminhos de maneira segura
e adequada para os diversos modais.

Em anexo estão detalhadas as propostas que seguem a ordem estabelecida abaixo:

1. Detalhamento da proposta de implantação do Calçadão nos trechos das Ruas
São João, David Oliveira e Dr. Antônio Olímpio.
2. Detalhamento da proposta para bolsão de estacionamento na Av. Waldemar
Lopes Ferraz.
3. Proposta de implantação de faixa de travessia para estudantes e gradil de
proteção próximo ao Grupo Escolar Dona Anita Costa - Projeto Piloto na esquina
da Av. Waldemar Lopes Ferraz com a Rua Dr. Antônio Olimpio.
4. Detalhamento da proposta para implantação de ciclovia ao longo da Av. Aurora
Forti Neves.
5. Proposta de implantação de ciclofaixa com “bicicaixa” em cruzamentos onde
esteja presente esse modal.
6. Proposta para implantação de ciclovias e ciclofaixas em todo o Município.
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