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PROJETO DE LEI N. º XXXX, de _______  de  Novembro de 2016. 

 

“Institui a Política de Mobilidade Sustentável para 

o Município, aprova o Plano de Mobilidade Urbana 

de Camaçari e dá outras providências. ” 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe confere o art. 94, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,  

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°. Esta Lei dispõe sobre a mobilidade sustentável no âmbito do Município de 

Camaçari, Estado da Bahia, fundamentada na legislação federal, estadual e municipal. 

Parágrafo único. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentarias e o orçamento 
anual devem incorporar as diretrizes e as prioridades contidas nesta Lei. 
 
Art. 2°. Integram a presente Lei: 

I. ANEXO I – Disposições e Conceitos 

II. ANEXO II – Lista de Vias Hierarquizadas 

III. ANEXO III – Parâmetros viários  

IV. ANEXO IV – Mapa de Hierarquização Viária - Sede  

V. ANEXO V – Mapa de Hierarquização Viária - Orla 

VI. ANEXO VI – Mapa de Propostas Viárias - Sede  

VII. ANEXO VII – Mapa de Propostas Viárias - Orla 

VIII. ANEXO VIII – Mapa de Propostas Viárias - Regional 

IX. ANEXO IX – Mapa de Proposta de Rede Cicloviária – Sede 

X. ANEXO X – Mapa de Proposta de Rede Cicloviária - Orla 

TÍTULO II – DA POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

CAPITULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 3º. A Política Municipal de Mobilidade Sustentável é o trabalho conjunto dos 

elementos componentes da mobilidade no município de Camaçari. São tratados os 

transportes de cargas e passageiros, o sistema viário, o trânsito e sua orientação. 

§ 1º Para fins desta Lei, a mobilidade urbana é o resultante do conjunto das locomoções de 

pessoas e transporte de bens na própria cidade. 
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§ 2º Mobilidade é o termo que define o atendimento das necessidades de deslocamento 

das pessoas e de bens de forma socialmente responsável, garantindo a qualidade de vida e 

a possibilidade das gerações presentes e futuras satisfazerem suas próprias necessidades. 

Art. 4° A Lei de Mobilidade não se restringe ao perímetro urbano da Sede, uma vez que as 

necessidades de deslocamento no município extrapolam os limites da cidade, atingindo 

outras manchas urbanas distribuídas no território e também na zona rural. 

Art. 5° A Lei de Mobilidade do Município de Camaçari orienta e normatiza sua Política de 

Mobilidade Sustentável, tendo como intuito promover a locomoção segura de todas as 

pessoas nos modos motorizados e, principalmente, não motorizados. 

Parágrafo único. Nestes termos, a Lei de Mobilidade Urbana Sustentável de Camaçari é 

constituída pelos seguintes princípios: 

I. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;  

II. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana; 

III. Acessibilidade universal;  

IV. Segurança nos deslocamentos das pessoas;  

V. Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e 

ambientais;  

VI. Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;  

VII. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 

público coletivo;  

VIII. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes 

modos e serviços;  

IX. Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

 

CAPÍTULO II  

 OBJETIVOS 

 

Art. 6° A Política de Mobilidade Urbana Sustentável de Camaçari tem como objetivo geral 

proporcionar o acesso amplo e democrático aos espaços públicos da cidade, com a 

promoção da acessibilidade universal e cidadã, a segurança no trânsito, a livre circulação 

de pessoas e bens e o bom funcionamento dos sistemas de transporte, orientados sempre 

para a inclusão social. 
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Art. 7° São objetivos específicos da Política Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável 

de Camaçari: 

I. Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção 

contínua do aprimoramento da mobilidade no município; 

II. Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 

III. Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

IV. Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à 

acessibilidade e à mobilidade; 

V. Priorizar os modos não motorizados e coletivos; 

VI. Proporcionar um trânsito seguro a todos; 

VII. Garantir a continuidade e a trafegabilidade da malha viária municipal, dando 

prioridade às necessidades coletivas sobre interesses privados; 

VIII. Gerar condições de mobilidade para fortalecer o ambiente urbano para a 

realização de atividades culturais, sociais e econômicas. 

 

CAPÍTULO III  

DIRETRIZES E AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Art. 8° As diretrizes e ações estratégicas são agrupadas pelos seguintes eixos: 

I. Eixo A – Mobilidade Ativa 

II. Eixo B – Mobilidade Coletiva 

III. Eixo C – Mobilidade Individual Motorizada 

IV. Eixo D – Logística Urbana 

V. Eixo E – Gestão da Mobilidade  

VI. Eixo F – Cidade Sustentável 

 

Art. 9° São diretrizes da Política Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável: 

 

§1° Eixo A – Mobilidade Ativa 
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I. Adotar os preceitos da acessibilidade universal, contidos na Norma Brasileira 9050 

de 2015, para as calçadas e espaços públicos;  

II. Definir e implantar rede ciclável contínua; 

III. Dar mais segurança nas interseções e travessias através de mudanças na 

circulação, da sinalização e da iluminação; 

IV. Dar conforto ao ato de caminhar e de pedalar, através da arborização urbana.  

V. Promover a integração com outros modos. 

 

§2° Eixo B – Mobilidade Coletiva 

 

I. Regularizar os contratos de concessão; 

II. Promover regulamentação e a melhoria da qualidade dos serviços; 

III. Fortalecer a gestão pública; 

IV. Melhorar a qualidade da infraestrutura do transporte coletivo urbano e rural; 

V. Garantir a acessibilidade física e tarifária no transporte coletivo urbano e rural; 

VI. Ampliar e fortalecer a fiscalização. 

 

§3° Eixo C – Mobilidade Individual Motorizada 

 

I. Reduzir os impactos dos congestionamentos e dos acidentes; 

II. Implantar política de estacionamentos; 

III. Regulamentar os serviços de táxi e moto táxi; 

IV. Ampliar e fortalecer a fiscalização.  

 

§4° Eixo D – Logística Urbana 

 

I. Estabelecer limites e restrições para a circulação, operação e guarda dos veículos 

de carga, reduzindo seus impactos negativos na dinâmica urbana. 
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II. Desenvolver um conjunto de estratégias para melhorar e eficiência da distribuição 

de cargas e mercadorias na área urbana.  

III. Estabelecer parâmetros especiais para implantação de polos geradores de tráfego. 

 

§5° Eixo E – Gestão da Mobilidade Urbana  

 

I. Dotar os órgãos gestores de estrutura moderna e eficiente para o planejamento, 

projeto, operação e fiscalização da mobilidade no município. 

II. Implementar as ações do Plano de Mobilidade; 

III. Buscar fontes de financiamento para as ações e intervenções de mobilidade; 

IV. Implementar as ações do programa de integração metropolitana. 

 

§6° Eixo F – Cidade Sustentável 

 

I. Integrar o planejamento da mobilidade urbana e do uso e ocupação do solo; 

II. Planejar o sistema viário para permitir o desenvolvimento futuro da mobilidade de 

forma sustentável.  

III. Estabelecer parâmetros especiais para implantação de polos geradores de tráfego. 

 

Art. 10 São ações estratégicas para a implantação do Sistema de Mobilidade Municipal: 

I. Consolidar a gestão da mobilidade, integrada ao planejamento urbano.  

II. Possibilitar maior densidade de ocupação ao longo dos corredores de transporte 

público, permitindo a utilização mais intensiva deste meio de deslocamento e a 

redução do impacto da localização dos empreendimentos geradores de tráfego.  

III. Promover a adequação das calçadas e travessias, a sinalização e iluminação pública 

adequada e a arborização urbana, para propiciar um ambiente agradável a 

circulação de utentes; 

IV. Possibilitar a utilização dos vários meios de transporte, fortalecendo a integração 

modal. 
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V. Prioridade do transporte coletivo com as faixas exclusivas, a regularidade e o 

cumprimento dos horários (confiabilidade), conforto dos ônibus, a presença de 

abrigos nos pontos de embarque e a acessibilidade universal. 

VI. Diversificar e balancear a matriz de deslocamentos urbanos e a utilização do 

espaço público de circulação, dando maior equilíbrio e dedicando parte do sistema 

viário ao conforto e à segurança do transporte coletivo e dos modos não 

motorizados.  

VII. Estabelecer o controle de velocidade para o tráfego misto de acordo com as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde - OMS.  

VIII. Estabelecimento de estratégias de logística urbana, como:  

a. Definição de restrições e permissões de circulação de veículos de transporte de 

carga, bem como centros de distribuição de carga, localizados no entorno da 

cidade, onde as cargas são recebidas em veículos de maior porte, armazenadas 

e consolidadas em veículos com porte adequado à circulação na área urbana, 

para entrega no destino final; 

b. Entregas noturnas ou fora do horário de pico, entregas de último quilômetro, 

feitas em veículos de mão, bicicletas ou motocicletas;  

c.  Pontos de entrega de pequenas cargas distribuídos pela cidade. 

IX. Regulamentação das carroças, levando em conta a importância da atividade na 

geração de renda, seu impacto social e o tratamento adequado aos animais.  

X. Estabelecimento de estrutura viária bem distribuída e interligada. 

Art. 11 Para viabilizar as diretrizes e estratégias definidas neste Capítulo, poderão ser 

adotados, dentre outros instrumentos: 

I - Restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos 

motorizados em locais e horários predeterminados; 

II - Estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados; 

III - Aplicação de taxas sobre os modos e serviços de transporte urbano pela utilização da 

infraestrutura urbana, visando desestimular o uso de determinados modos e serviços de 

mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana, 

destinada ao transporte público coletivo, ao transporte não motorizado e no 

financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na forma da lei; 

IV - Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público 

coletivo e modos de transporte não motorizados; 

V - Implantação de estacionamentos; 
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VI - Controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação 

do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições; 

VII – Implantação de centros de distribuição de carga urbana; 

VIII - Implantação de instrumentos de política urbana, de uso e ocupação do solo e de 

desenvolvimento urbano, associados ao sistema de transporte coletivo, com as seguintes 

finalidades: 

 Obtenção de recursos para ampliação e melhoria da rede de transporte público 

coletivo; 

 Implantação e melhoria de espaços públicos, principalmente destinados a 

modos de transporte não motorizados, que devem ser estimulados; 

 Melhoria da infraestrutura, priorizando os transportes coletivos, transportes 

não motorizados e o desenvolvimento de centralidades que contribuam para a 

desconcentração e descentralização urbanas; 

 Promoção do adensamento da ocupação ao longo dos corredores de 

transportes; 

 Priorização das obras relacionadas aos projetos viários prioritários; 

 Fiscalização com vistas a garantir a conservação e a implantação de passeios 

em logradouros públicos; 

 Definição de políticas de preços dos serviços de mobilidade, incluindo políticas 

tarifárias para o transporte público, utilização de descontos, subsídios e 

desoneração tarifária e políticas de preços de circulação e estacionamento em 

vias públicas, como instrumentos de direcionamento da demanda para o 

transporte público, modos coletivos e não motorizados e tecnologias 

ambientalmente limpas; 

 Estabelecimento de consórcios, convênios e acordos com municípios vizinhos, 

com vistas à gestão coordenada dos sistemas de mobilidade, na forma da lei. 

 

TÍTULO III – SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

CAPITULO I  

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12 O Sistema de Mobilidade Urbana Sustentável de Camaçari leva em conta o 

conjunto organizado e coordenado dos meios, serviços e infraestruturas existentes e 

projetados para promover os deslocamentos de pessoas e bens na cidade, conforme 

estabelecido pela Lei Federal 12.587/2012. 
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CAPÍTULO II  

TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 

SEÇÃO I 

PEDESTRE 

Art. 13 É considerado pedestre todo indivíduo que se locomove mediante esforço do 

próprio corpo, a pé ou em cadeira de rodas, ficando o ciclista, desmontado e empurrando a 

bicicleta, equiparado ao pedestre em direitos e deveres. 

Art. 14 É assegurado ao pedestre a circulação segura e o acesso à cidade.  

Art. 15 A acessibilidade nas calçadas lindeiras aos imóveis deve garantir boas condições 

de circulação, seguindo as determinações da NBR 9050/2015. 

Art. 16 A responsabilidade da implantação e manutenção das vias públicas urbanas é do 

Município e como tal, das calçadas e travessias que as integram.  

§1º Será devida a Contribuição de Melhoria pelos proprietários ou possuidores de 

imóveis, lotes ou terrenos com testada para calçadas que venham a ser implantadas ou 

reconstruídas pela Prefeitura Municipal. 

§2º O valor devido será o custo da obra, computadas as despesas de estudos, projetos, 

fiscalização, desapropriações, administração, execução e financiamento.  

§3º A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á rateando o custo global da obra, 

entre todos os imóveis beneficiados, conforme o Código Tributário do Município. 

§4º Será cobrado o custo parcial em bairros de população de menor capacidade de 

pagamento, em conformidade com o estabelecido na lei orçamentária do município. 

Art. 17. As calçadas se incluem entre as obras de infraestrutura urbana cuja obrigação de 

construir é assumida pelo proprietário no processo de licenciamento do empreendimento. 

Art. 18. A Prefeitura Municipal é responsável por fiscalizar a adequação das calçadas em 

relação às normas estabelecidas, bem como garantir boas condições de acessibilidade e 

efetuar a manutenção dos passeios públicos por ele implantados. 

Art. 19. São direitos do pedestre: 

I. Ir e vir a pé ou em cadeira de rodas nas vias públicas, calçadas e travessias, 

livremente e com segurança, sem obstáculos e constrangimentos de qualquer 

natureza; 

II. Andar por calçadas limpas, conservadas, com faixa de circulação livre e 

desimpedida de quaisquer obstáculos, públicos ou particulares, fixos ou móveis, 

com piso antiderrapante, não trepidante para a circulação em cadeira de rodas, em 

largura adequada à circulação; 
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III. Vias peatonais, em áreas de comércio, turismo e lazer, com logística própria e 

específica para distribuição de produtos e serviços; 

IV. Alargamento de calçadas nas esquinas de vias arteriais ou coletoras nas faixas de 

travessia, reduzindo a área de maior risco de travessia. 

V. Faixas de travessia nas vias públicas, com sinalização horizontal e vertical; 

VI. Semáforos sonoros com foco para pedestres nas travessias de vias com maior 

intensidade de tráfego de veículos, com tempo suficiente para permitir a travessia 

em segurança, inclusive de pessoas de mobilidade reduzida; 

VII. Refúgio ou canteiro central nas travessias em vias de mão dupla; 

VIII. Passarelas para pedestres ou trincheiras para os veículos em vias de trânsito 

rápido, buscando-se solução que não aumente demasiadamente o percurso e o 

esforço do pedestre; 

IX. Sinaleiras luminosas e sonoras nas portas de garagens nas áreas em locais de 

maior fluxo de pedestres; 

X. Iluminação pública nas calçadas, praças, passeios públicos, faixas de pedestres, 

terminais de transporte público e seus pontos de paradas; 

XI. Equipamento e mobiliário urbano que facilite o deslocamento e acessibilidade de 

pessoas com deficiência e idosos, conforme legislação vigente. 

 

Art. 20 A determinação da largura da faixa de livre circulação nas calçadas será feita de 

acordo com a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Art. 21 São deveres dos pedestres: 

I. Andar nas calçadas sempre que possível; 

II. Atravessar as vias nas faixas, passarelas e passagens subterrâneas quando 

disponíveis; 

III. Atravessar de forma rápida, segura e direta quando não houver travessia 

sinalizada, certificando-se que não há trânsito de veículos que culminem em risco 

de acidente de acordo com a distância e velocidade; 

IV. Quando a faixa de pedestre for semaforizada com foco para pedestre, observar a 

sinalização; 

V. Quando a faixa de pedestre for semaforizada sem foco para pedestre, aguardar o 

fechamento para o fluxo de veículos; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.098-2000?OpenDocument
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VI. Prestar auxílio a crianças, idosos e pessoas portadoras de deficiências nas 

travessias; 

VII. Conservar as calçadas, praças e passeios públicos limpos; 

VIII. Caminhar pelo acostamento ou, quando não houver, pela lateral da pista nas vias 

sem calçada, de frente para os veículos de modo a antecipar quaisquer 

casualidades; 

IX. Obedecer à sinalização de trânsito. 

 

Art. 22. Sem prejuízo da definição do Anexo I, inciso IV, calçada é a parte da via pública 

urbana segregada em nível mais elevado do que as pistas de tráfego, destinada 

exclusivamente a circulação de pedestres. O pavimento das calçadas deve atender aos 

seguintes preceitos: 

I. Ser permeável às águas pluviais sempre que possível; 

II. Os pisos devem atender às características de revestimento, inclinação e desnível 

conforme especificações da NBR 9050/2015; 

III. Contar com textura antiderrapante; 

IV. Possuir inclinações apropriadas para a drenagem das águas pluviais. 

 

Art. 23. Os empreendimentos que impliquem em aumento do tráfego serão condicionados 

a estudos do impacto sobre a circulação de pedestres, os quais deverão constar no 

Relatório de Impacto da Mobilidade Urbana. 

Parágrafo Único A mitigação dos efeitos do aumento do tráfego de pessoas e veículos 

deve ser feita através de intervenções, como alargamento das calçadas, implantação de 

faixas de travessia, semáforos, passarelas ou passagens subterrâneas e/ou através de 

ações que eliminem ou minimizem os efeitos negativos evidenciados.  

SEÇÃO II 

BICICLETAS 

Art. 24. Deve ser implantada uma Rede Cicloviária Municipal, com rotas estruturantes 

desta modalidade.  

Art. 25. A rede contínua de vias cicláveis será composta de ciclovias, ciclofaixas e vias 

compartilhadas.  
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§ 1º A Prefeitura Municipal constituirá um grupo com os usuários de bicicletas para a 

apresentação, análise e discussão da rede ciclável proposta e priorização de ciclovias e 

ciclofaixas a serem implantadas; 

§ 2º Nas ciclovias e ciclofaixas não serão permitidos o acesso de veículos motorizados, 

sendo o único percurso permitido a estes o cruzamento perpendicular em situações nas 

quais as ciclovias e ciclofaixas necessitam ser transpostas. 

§ 3º Patinetes, skates, patins e semelhantes poderão utilizar as ciclovias. 

 

Art. 26. Os dimensionamentos da largura das ciclovias e ciclofaixas serão padronizados de 

acordo com a intensidade de fluxo previsto, devendo ser adotadas as seguintes dimensões 

mínimas: 

I. 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros), quando em via de mão única; 

II. 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) quando em via de mão dupla;  

§ 1º Quando a ciclofaixa for contigua a faixa de estacionamento paralelo, a mesma deverá 

ser acrescida de 30 cm (trinta centímetros) em sua largura.  

§ 2º Não serão traçadas ciclofaixas contíguas a estacionamentos oblíquos. 

Art. 27. O sistema cicloviário deverá garantir: 

I. A viabilidade da bicicleta nos deslocamentos urbanos no que se refere à segurança 

do ciclista, conforto no deslocamento e a redução do custo de locomoção das 

pessoas; 

II. A integração com os modos coletivos de transporte. 

Parágrafo único - Para a integração com os outros modos o ciclista deve contar com 

locais onde possa estacionar sua bicicleta com segurança, localizados em pontos 

estratégicos, próximos aos pontos de ônibus, internos aos terminais e nos centros de 

empregos, comércio e serviços. São utilizados para isso os paraciclos e os bicicletários.  

Art. 28. Deverá ser estudada a permissão de transporte de bicicletas no transporte 

coletivo urbano e rural através de dispositivos que possibilitem sua acomodação sem risco 

aos demais usuários. 

Art. 29. A circulação de bicicletas deverá ser regulamentada pela Prefeitura Municipal. 

§ 1º Nas vias urbanas de duplo sentido a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando 

não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, nos bordos da pista de rolamento, no 

mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos 

automotores. 
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§ 2º A Prefeitura Municipal poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido 

contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. 

§ 3º Em casos específicos será permitida a circulação de bicicletas nos passeios, desde que 

devidamente sinalizados. 

§ 4º Os veículos motorizados deverão guardar uma distância lateral mínima de um metro 

e cinquenta centímetros (1,50m) ao passar ou ultrapassar uma bicicleta. 

Art. 30. As bicicletas com aro superior a vinte polegadas deverão ser dotadas dos 

seguintes equipamentos obrigatórios: 

I. Espelho retrovisor do lado esquerdo, acoplado ao guidom e sem haste de 

sustentação; 

II. Campainha, entendido como tal o dispositivo sonoro mecânico, eletromecânico, 

elétrico ou pneumático, capaz de identificar uma bicicleta em movimento; 

III. Sinalização noturna, composta de retrorrefletores, com alcance mínimo de 

visibilidade de trinta metros, com a parte prismática protegida contra a ação das 

intempéries, nos seguintes locais: 

 Na dianteira, nas cores branca ou amarela; 

 Na traseira na cor vermelha; 

 Nas laterais e nos pedais de qualquer cor. 

Parágrafo único. Estão dispensadas do espelho retrovisor e da campainha as bicicletas 

destinadas à prática de esportes, quando em competição. 

Art. 31. A Prefeitura Municipal deverá estudar a viabilidade de implantação de sistema de 

bicicletas compartilhadas diretamente pelo próprio poder público municipal ou pela 

iniciativa privada. 

 

CAPÍTULO III – TRANSPORTES MOTORIZADOS 

SEÇÃO I  

TRANSPORTE COLETIVO URBANO 

Art. 32. O Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Camaçari integra, através de suas 

linhas, a sede internamente e em relação às demais áreas do município. 

Art. 33. O transporte coletivo deve ser incentivado em detrimento do individual, uma vez 

que com mais usuários melhora-se não apenas a mobilidade, como também a qualidade do 

ar, pela diminuição de emissão de gases poluentes, e a acessibilidade tarifária, pois se 

diminui o custo per capita dos deslocamentos.  
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Art. 34. Devem ser demarcadas faixas exclusivas para a prioridade do transporte coletivo 

nos locais de concentração de linhas, garantindo fluidez mesmo no horário de pico, e 

sinalização em todos os pontos de embarque e desembarque. 

Parágrafo único - O padrão dos pontos de embarque e desembarque deve ser definido 

pela Prefeitura Municipal e implantado em todos os pontos de embarque do transporte 

público coletivo. 

Art. 35. Deve ser assegurada a regularidade e o cumprimento dos horários estipulados 

pelas Ordens de Serviço Operacional – OSO´s oficiais emitidas pela Prefeitura Municipal de 

Camaçari. 

§ 1º Cabe aos permissionários e concessionários do Sistema de Transporte Coletivo 

Urbano a execução fidedigna das viagens nos horários e frequências pré-estabelecidos. 

§ 2º Cabe à Prefeitura Municipal a fiscalização do cumprimento das viagens programadas. 

Art. 36. É necessário que seja oferecido aos usuários de ônibus, abrigos confortáveis nos 

pontos de embarque. 

Art. 37. Deverá ser garantida acessibilidade universal em conformidade com a Lei Federal 

Nº 10.098/2000, o Decreto Federal Nº 5.296/2004 e a Lei Federal Nº 13.146/2015.  

Art. 38. A Prefeitura Municipal de Camaçari deve contar com um sistema de atendimento 

às reclamações dos usuários e de informações sobre itinerários e horários das linhas. 

§ 1º O sistema de atendimento às reclamações dos usuários deve efetuar o registro de 

queixas, as quais deverão ser analisadas e respondidas pela equipe da Prefeitura 

Municipal de Camaçari. 

§ 2º O sistema pode prestar atendimento através de telefone, da internet, de mapas 

colocados nos pontos e ainda em tempo real através de painéis eletrônicos de mensagens 

nos pontos de embarque que, a partir de equipamentos de GPS instalados nos ônibus 

comunica o tempo de aproximação de cada linha.    

Art. 39. Deverá ser elaborado e publicado o Regulamento do Sistema de Transporte 

Coletivo Urbano, com a legalização dos contratos de concessão através de licitação pública 

e implantação de nova rede do transporte coletivo com integração física e tarifária entre 

todas as linhas dos serviços convencional e complementar. 

Art. 40. Deverá ser implantado o Sistema de Bilhetagem Eletrônica com controle público e 

o Sistema de Controle Operacional pela Prefeitura através de equipamentos de detecção 

de posição geográfica (tipo GPS) instalado nos veículos para controle da frota e das 

viagens em tempo real. 

Parágrafo Único - O uso do cartão poderá ser incentivado através de programas de 

fidelização, oferta de pacotes especiais e descontos para compras antecipadas. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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Art. 41. A Prefeitura de Camaçari fica incumbida de articular com as demais Prefeituras da 

Região Metropolitana e com o Governo do Estado a criação de um Sistema Metropolitano 

de Transporte, integrado física e tarifariamente, com participação das prefeituras na 

gestão do sistema. 

SEÇÃO II 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Art. 42. O serviço de transporte escolar, público ou privado, define-se por ser voltado à 

locomoção de estudantes entre suas residências e os estabelecimentos de ensino. 

Art. 43. O transporte escolar está sujeito às exigências previstas na Lei Federal 9.503/97 - 

Código de Trânsito Brasileiro, às condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene 

e conforto estabelecidos através de normatização municipal específica. 

Art. 44. Os veículos utilizados para o serviço de transporte escolar, bem como seus 

condutores, deverão ser registrados na STT. 

SEÇÃO III 

TRANSPORTE FRETADO 

Art. 45. O transporte de grupos caracteriza-se como serviço fretado com destinação única 

ou de caráter turístico e não sujeito a delimitação de itinerário. 

Art. 46. O transporte de grupos constitui-se como atividade privada, portanto sujeita às 

cominações legais relativas ao Código de Trânsito Brasileiro e legislação pertinente. 

Art. 47. Os veículos utilizados para o serviço de transporte fretado, bem como seus 

condutores, deverão ser registrados na STT. 

SEÇÃO IV 

TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO 

Art. 48. Considera-se transporte individual remunerado o serviço prestado a passageiro 

particular, com destinação única e não sujeito a delimitação de itinerário. 

Art. 49. O serviço de transporte individual de passageiro deve contar com processo de 

concessão, permissão ou autorização do Poder Público Municipal, conforme legislação 

aplicável. 

Art. 50. O transporte individual de passageiro deverá satisfazer, além das exigências 

previstas na Lei Federal 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, às condições técnicas e 

aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos através de normatização 

específica. 

Art. 51. Os serviços de táxi e moto táxi devem ser reestruturados pela Prefeitura 

Municipal de Camaçari para uma melhor eficácia. 



16 / 47 
 

Parágrafo Único - Os veículos utilizados para o serviço de táxi e moto táxi, bem como seus 

condutores, deverão ser registrados na STT. 

 

CAPÍTULO IV 

LOGÍSTICA URBANA 

Art. 52. Entende-se por logística urbana a aplicação e regulamentação do transporte de 

cargas no município de Camaçari. 

Art. 53. Para que o transporte de cargas não impacte negativamente a mobilidade urbana 

de Camaçari, serão adotadas as seguintes medidas:  

I. Restrições e permissões de deslocamento de veículos de transporte de carga em 

locais definidos por estudo específico; 

II.  Implantação sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, de centros de 

distribuição de carga no entorno da cidade, onde as cargas são recebidas em 

veículos de maior porte, armazenadas e consolidadas em veículos com porte 

adequado à circulação na área urbana, para entrega no destino final; 

III. Entregas noturnas ou fora do pico; 

IV. As entregas de último quilômetro, feitas em veículos de mão, bicicletas ou 

motocicletas;  

V. Pontos de entrega de pequenas cargas distribuídos pela cidade;  

VI. Proibição de manobras para acesso de carga e descarga e permanência de veículos 

de porte estacionados em via pública. 

Art. 54. Os veículos de carga devem seguir as especificações do Código de Trânsito 

Brasileiro, Lei Federal Nº 9.503/1997, que estabelece regras para esses veículos e define 

que o órgão executivo de trânsito pode estabelecer horário e locais permitidos para sua 

circulação, registrá-los e incluí-los no sistema de processamento de multas, através de 

legislação municipal.  

Art. 55. As políticas relativas aos veículos de tração animal devem ser regulamentadas 

para a segurança do trânsito em geral e dos próprios condutores. 

§ 1º Os proprietários de veículos de tração animal do município deverão ser identificados 

e cadastrados, bem como seus veículos e animais;  

§ 2º Deverá ser definido e implantado o regulamento municipal para os veículos de tração 

animal, de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro;  

§ 3º Só será permitida a deposição de resíduos sólidos em pontos de coletas definidos pela 

administração pública ou pela LIMPEC, de acordo com a Lei Municipal Nº 973/2009; 
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§ 4º Deverá ser feito o monitoramento da saúde dos animais pela Prefeitura Municipal.    

Art. 56. Deve ser levado em conta o Código Urbanístico e Ambiental do Município de 

Camaçari – Lei Complementar 913/2008, que apresenta regulamentações referentes ao 

transporte e circulação de cargas perigosas. 

Art. 57. A sinalização de regulamentação de circulação e operação de carga e descarga nas 

vias municipais de Camaçari deverá ser revista periodicamente para acompanhar as 

determinações da Prefeitura Municipal. 

Art. 58. Deverá ser criado um fórum de discussão sobre a distribuição de cargas no 

município, com a participação de todos os atores envolvidos: comerciantes, industriais, 

empresas transportadoras, caminhoneiros, motofretistas, associações de moradores, 

dentre outros, para coletar informações e indicar soluções para a logística urbana 

municipal.  

Parágrafo único. As propostas deverão buscar a integração de soluções entre os 

municípios da Região Metropolitana de Salvador. 

 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO I  

 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 

 

Art. 59. É responsabilidade da Prefeitura Municipal o planejamento e disciplinamento das 

vias de circulação no que se refere à estruturação de vias de circulação para os diversos 

modais, padronização da sinalização indicativa de logradouros, sinalização, 

estacionamento público ao longo das vias, promoção da acessibilidade universal, 

padronização das calçadas e pistas de tráfego misto, instalação de serviços e mobiliário 

urbano e regulamentação das áreas para operação carga e descarga, embarque e 

desembarque e estacionamento. 

Art. 60 São responsabilidades dos proprietários ou inquilinos de imóveis que possuam 

testadas para vias públicas pavimentadas: manter os passeios públicos contínuos e livres 

de obstáculos, garantir o nivelamento e o padrão adequados, realizar limpeza e 

manutenção periódicas.  

Parágrafo único. Mesmo no caso dos imóveis não ocupados ou baldios, permanecem as 

responsabilidades deste artigo ao proprietário. 
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CAPÍTULO II 

HIERARQUIA VIÁRIA 

 

Art. 61 A Lei de Mobilidade define um sistema hierárquico das vias urbanas do município, 

prevendo as melhores condições de fluidez e segurança para a malha viária e os 

deslocamentos que nela ocorrem. 

§ 1º Em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, as vias serão categorizadas da 

seguinte forma: 

I. Vias Expressas: são aquelas caracterizadas por trânsito livre, com prioridade 

em todos os cruzamentos e sem interseções semafóricas, além de não 

permitirem acessibilidade direta a lotes lindeiros; 

II. Vias Arteriais Urbanas: são aquelas de distribuição do fluxo na malha viária 

urbana, conectando as diversas regiões da cidade, sendo caracterizadas pela 

presença de intersecções em nível, geralmente controladas por semáforo ou 

rotatória. Nelas, passam os corredores de transporte coletivo, com 

acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias coletoras e locais;  

III. Vias Arteriais Regionais: são aquelas que conectam as áreas urbanizadas entre 

si; 

IV. Vias Coletoras: são as vias que articulam conectam as Vias Arteriais Expressas 

às vias locais;  

V. Vias Locais: são as de acesso pontual, de interesse limitado aos moradores ou 

de interesses específicos e caracterizadas por interseções em nível não 

preferencial; 

VI. Vias de Pedestre: vias destinadas ao tráfego exclusivo de pedestres, sendo 

admitida a presença de ciclistas; 

VII. Vias Vicinais: são as estradas municipais, geralmente em ambiente rural e 

sujeitas a intersecções em nível. 

§ 2º A lista de vias hierarquizadas está disposta no Anexo II desta Lei. 

§ 3º Os parâmetros viários são expressos no Anexo III desta Lei. 
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CAPÍTULO III 

COMPOSIÇÃO VIÁRIA 

 

Art. 62 A composição viária deverá ser definida de forma exclusiva para cada via, 

respeitando-se suas características e garantindo uma boa inserção no conjunto da malha 

viária e seu bom funcionamento. 

Parágrafo único. Fica instituída à Prefeitura Municipal a responsabilidade de avaliar as 

necessidades de intervenção no sistema viário através de estudos técnicos. 

Art. 63 A composição das vias urbanas deverá seguir os parâmetros determinados pela 

Lei Federal 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e pela NBR 9050/15 – Acessibilidade 

às edificações, mobiliários espaços e equipamentos urbanos. 

SEÇÃO I 

CAIXAS DE RUA 

Art. 64 As caixas de rua devem possuir pavimento apropriado à intensidade do fluxo, 

respeitando condições ambientais de cada local, com greide e seção projetada 

adequadamente a drenagem de águas pluviais por gravidade. 

§1º As ruas de novos loteamentos precisam obrigatoriamente contar com previsão de 

pavimentação e instalação das redes públicas essenciais para serem aprovadas. 

§2º O pavimento das vias deve priorizar materiais permeáveis, que promovam a 

percolação das águas pluviais, ao menos nas vagas e pistas auxiliares quando não houver 

possibilidade de fazê-lo integralmente. 

§3º As características geométricas das vias devem permitir acessibilidade e condições de 

manobra para acesso aos lotes lindeiros. 

SUBSEÇÃO I 

PISTAS DE ROLAMENTO 

 

Art. 65 As pistas de rolamento são faixas da caixa de rua destinadas exclusivamente ao 

deslocamento de veículos. 

Art. 66 Os gabaritos das faixas de rolamento serão padronizados de acordo com os 

parâmetros expostos no Anexo III. 

Parágrafo único. Os gabaritos de ruas existentes que estiverem fora do padrão terão uma 

tolerância de 7% (sete por cento) nas faixas de rolamento. Caso contrário, serão 
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suprimidas as faixas de estacionamento ou reduzido o número de faixas de rolamento 

para a devida retificação.  

 

SUBSEÇÃO II 

VAGAS DE ESTACIONAMENTO PÚBLICAS 

 

Art. 67 É função exclusiva da Prefeitura Municipal estabelecer os trechos para 

implantação de vagas de estacionamento público nas caixas de rua. 

Art. 68 É obrigação do Município de Camaçari implantar sistema de estacionamento 

rotativo com distribuição eficiente no espaço urbano, efetuando a cobrança sobre o seu 

uso. 

Parágrafo único. Caberá à Prefeitura Municipal definir a política tarifária do sistema de 

estacionamento rotativo. 

Art. 69 Serão reservadas no mínimo 2% (dois por cento) das vagas de estacionamento 

público para uso exclusivo de veículos conduzidos ou que transportem deficientes físicos, 

preferencialmente em finais de quadra ou a frente do acesso de escolas e demais 

equipamentos públicos. 

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal fica responsável por cadastrar e credenciar os 

veículos destinados ao transporte de portadores de deficiência, identificando-os 

adequadamente de acordo com o previsto na Resolução 304/2008 do CONTRAN. 

Art.70 Serão reservadas no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas de estacionamento 

público para veículos que transportem idosos, devendo ser alocadas nas proximidades de 

acessos a equipamentos públicos e mediante solicitação devido à demanda recorrente. 

Parágrafo único. A Prefeitura terá a função de credenciar os veículos destinados ao 

transporte de idosos, identificando-os adequadamente de acordo com o previsto na 

Resolução 303/2008 do CONTRAN. 

Art. 71 Deverão ser delimitados os estacionamentos de motos nas faixas de 

estacionamento, sempre em sentido oblíquo ao do trânsito, tornando proibido o 

estacionamento de motos nas vagas destinadas aos demais veículos.  

Art. 72 A Prefeitura Municipal poderá proibir o estacionamento em horários específicos e 

permiti-lo em outros de acordo com as necessidades operacionais. 

Parágrafo Único - As vias deverão ser sinalizadas conforme determinações do CONTRAN 

constando informação complementar com o horário e dias da proibição. 

Art. 73 O gabarito das vagas de estacionamento deve estar de acordo com o disposto no 

Anexo III. 
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Parágrafo único. As vagas destinadas ao embarque e desembarque de deficientes físicos 

deverão possuir faixa auxiliar de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) ao seu final 

quando relativo ao inciso primeiro deste artigo e em ao menos uma das laterais quando 

relativo aos demais incisos, com rampa de acesso a calçada em desníveis, conforme NBR 

9050/2015. 

Art. 74 Nas sobreposições com as faixas de pedestres deverá ser interrompido o uso de 

estacionamento, sendo prioritária a extensão da calçada até o limite com a pista de 

rolamento. 

Art. 75 A regulamentação dos espaços viários destinados a estacionamento deverá levar 

em conta as especificidades de cada tipo e trecho de via, devendo-se manter fluidos todos 

os sistemas que compõe a mobilidade urbana. 

Art. 76 Os recuos frontais de edificações poderão ser utilizados como vagas de 

estacionamento somente quando apresentados em projetos e autorizados pela Prefeitura 

Municipal e seguindo os preceitos listados: 

I. Sem sobreposição com o passeio público; 

II. Possuírem inclinação transversal máxima de 3% (três por cento) em relação ao 

meio-fio; 

III. Quando instalados por acesso através do passeio público não rebaixarem mais do 

que 7,20 m (sete metros e vinte centímetros) do meio-fio em toda a extensão da 

testada, distando não menos do que 5,0m (cinco metros) de outros rebaixos 

próximos, relativos a lotes ou terrenos adjacentes; 

IV. Não obstruírem o fluxo longitudinal de pedestres; 

V. Estarem devidamente sinalizados aos transeuntes, inclusive com sinalização 

sonora de alerta nos casos previstos pela NBR 9050/2015; 

Art. 77 Não serão aceitos projetos que desloquem o alinhamento do meio-fio, aferindo 

descontinuidade ao passeio público, no uso dos recuos frontais como estacionamento. 

 

SUBSEÇÃO IV 

ACOSTAMENTOS 

Art. 78 Os acostamentos são definidos como faixas de serviço lateral às vias vicinais, sem 

continuidade obrigatória. 

Art. 79 O dimensionamento das faixas de acostamento poderá variar entre 2,50m (dois 

metros e cinquenta centímetros) e 3,00m (três metros), de acordo com a hierarquização 

viária, conforme tabela de parâmetros contida no Anexo III. 
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SEÇÃO II 

PASSEIOS PÚBLICOS 

 

Art. 80 Os passeios públicos são pelo conjunto de faixas destinadas ao deslocamento de 

pedestres, contando com faixas livres, de paragem e acesso, e de vegetação e mobiliário 

urbano. 

Parágrafo único - Os passeios públicos devem possuir revestimento apropriado à 

permeabilidade no solo das águas pluviais, continuidade longitudinal ao fluxo de 

pedestres e acessibilidade universal e deverão seguir padrão de pavimento adotado no 

Plano Municipal de Calçadas. 

Art. 81 O passeio público deverá considerar a existência de faixa com trechos de 

vegetação nativa, conforme Plano de Arborização Urbana Municipal, de forma a não 

interferirem nas redes de serviço ou afetarem negativamente os mobiliários e 

sinalizadores da via. 

SUBSEÇÃO I 

ACESSOS AOS LOTES E ESTACIONAMENTOS 

Art. 82 Os caminhos transversais às calçadas não podem interferir nas continuidades dos 

passeios. 

§ 1º O pavimento poderá estar desnivelado da calçada, em rampa somente junto aos 

rebaixos de meio-fio, desde que não avance sobre as faixas destinadas à circulação 

longitudinal de pedestres na calçada, que é no mínimo de 1,20 m. 

§ 2º Os rebaixos de meio-fio instalados devem seguir os preceitos da NBR 9050/2015. 

Art. 83 O desnível entre o meio-fio e a caixa da rua deve ser no máximo de 0,20m (vinte 

centímetros) e nunca inferior à medida suficiente para manter a sarjeta. 

§ 1º As terminações das rampas deverão estar chanfradas à 45⁰ (quarenta e cinco graus), 

com a mesma inclinação do pano principal. 

§ 2º A largura das rampas em rebaixo do meio-fio para o acesso de veículos terá dimensão 

máxima de 7,20m (sete metros e vinte centímetros), sendo a faixa contínua de meio-fio no 

mínimo igual a este valor. 

Art. 84 As faixas de estacionamento correspondem aos espaços em continuidade das 

calçadas, em vias compartilhadas, devem manter o mesmo nivelamento.  

Parágrafo único. Quando houver espaços de estacionamento no passeio público estes 

deverão estar sinalizados considerando rota acessível e demais dispositivos previstos na 

NBR 9050/2015. 
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SUBSEÇÃO II 

CANTEIROS E FAIXAS DE SERVIÇO 

 

Art. 85 Os canteiros nos passeios públicos estarão condicionados à composição proposta 

para a via pela Prefeitura Municipal, garantindo a continuidade das faixas de serviço ou de 

estacionamento e mantendo o seu gabarito. 

§ 1º A vegetação a ser empregada nos canteiros deverá ser autorizada pela Prefeitura 

Municipal, sendo imprescindível a permeabilidade visual por entre ela, atendendo os 

preceitos do Plano de Arborização da Prefeitura Municipal de Camaçari. 

Art. 86 Todo passeio público deve contar com faixa de serviço de pelo menos 0,50m, 

conforme prerrogativa estabelecida pelo PDDU. 

Art. 87 As faixas de serviço são constituídas por: 

I. Redes telefônicas e de internet; 

II. Circuitos de iluminação pública; 

III. Ramais de água; 

IV. Tubulações de gás; 

V. Drenagens pluviais e cloacais;  

VI. Paisagismo; 

VII. Mobiliário Urbano; 

VIII. Outras redes eventuais do abastecimento público ou privado desde que com a 

anuência da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo único. Estes sistemas poderão passar tanto subterraneamente pela caixa de 

rua quanto pelas calçadas, quando não impliquem prejuízo do uso adequado nas faixas 

sobrepostas. 

 

Art. 88 É de responsabilidade da Prefeitura Municipal manter um cadastro com todas as 

redes e sistemas de abastecimento público, com o objetivo de instruir as novas instalações, 

manutenções e retificações dos serviços. 
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SUBSEÇÃO III 

MOBILIÁRIOS URBANOS 

 

Art. 89 Define-se como mobiliário urbano todo aparato de uso coletivo disposto em 

ambiente público. 

§ 1º Nos passeios públicos, devem ser dispostos em trecho específico das faixas de serviço, 

das faixas de acesso ou em locais planejados para tal pela Prefeitura Municipal. 

§ 2º A Prefeitura Municipal deverá estabelecer os parâmetros ao qual o mobiliário urbano 

deverá seguir, contando minimamente com as seguintes características: 

I. Manterem permeabilidade visual por entre si; 

II. Serem instalados com material resistente, seguro ao uso e de fácil manutenção; 

III. Não se constituírem barreiras definidas conforme a Lei 10.098/2000; 

IV. Possuírem identidade visual através de cor, padrão ou logomarca, adequadas a 

legislação de publicidade. 

Art. 90 Os mobiliários urbanos podem ser divididos em duas categorias: 

I. De usufruto direto do cidadão, tais como: lixeiras, bancos de praça, paradas de 

ônibus, sinalizadores de nomeação das ruas, aparelhos de ginástica, luminárias, 

chafarizes, bebedouros, obeliscos, monumentos e assemelhados. 

II. Dos que necessitam de operadores para se concretizar a prestação do serviço, tais 

como: bancas de jornal, banheiros, lavatórios e assemelhados. 

Art. 91 Os mobiliários de usufruto direto são de competência da Prefeitura Municipal, que 

deverá instalá-los e efetuar manutenção periódica, ou terceirizar tais serviços por meio de 

licitação, bem como poderá concedê-las a exploração publicitária, dentro de padrões 

razoáveis à paisagem urbana, e mediante contrapartida de divulgação de campanhas 

públicas. 

Art. 92 A instalação de mobiliários que necessitam de operadores para concretizar a 

prestação do serviço será concedida para exploração exclusivamente por processo 

licitatório, quando do interesse do Município de Camaçari. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

 

Art. 93 O Recuo de Alinhamento é uma prerrogativa da Prefeitura Municipal para a 

adequação da infraestrutura viária. 

§ 1º Nas vias arteriais e coletoras, as novas edificações estarão sujeitas ao Recuo de 

Alinhamento Obrigatório, onde a calçada lindeira apresentar largura inferior à exigida pela 

função da via. 

§ 2º O Recuo de Alinhamento Obrigatório terá a medida equivalente à diferença entre a 

largura da calçada existente e a largura mínima de calçada para a categoria da via.  

§ 3º A área disponibilizada para ampliação da calçada continua sendo utilizada no cálculo 

do coeficiente de aproveitamento do terreno, para cálculo de fração ideal do lote e área de 

lote mínimo, mas será integrada à calçada, fazendo parte da via pública; 

§ 4º A área disponibilizada para ampliação da calçada, para efeito de cálculo dos demais 

parâmetros deverá ser excluída da área total do terreno;  

§ 5º O Recuo de Alinhamento poderá ser exigido também quando a largura da via for 

insuficiente para a respectiva função. Nesse caso o Recuo de Alinhamento será o 

necessário para o alargamento futuro da via, de acordo com a categoria prevista, 

reduzindo a necessidade de desapropriações. 

Art. 94 Deverão ser elaborados projetos para tratamento dos pontos de conflito 

identificados e mapeados, com vistas à redução de acidentes.  

Art. 95 Deverá ser feita a complementação e padronização da sinalização de 

regulamentação, indicativa e de advertência das vias arteriais e coletoras. 

Art. 96 A Prefeitura Municipal deverá buscar a cooperação com órgãos estaduais, 

metropolitanos e municipais responsáveis pelo registro dos acidentes e socorro às vítimas 

de trânsito, incluindo os órgãos de saúde, para estabelecer procedimentos conjuntos para 

o aperfeiçoamento do sistema de informações dos acidentes de trânsito, com a inclusão do 

acompanhamento de vítimas, identificando os mortos e feridos posteriormente ao 

acidente. 

Art. 97 Deverão ser elaborados estudos e pesquisas para a implantação do 

estacionamento rotativo pago nas vias do Centro e nas demais áreas de maior demanda, e 

bolsões de estacionamento pago nas bordas do centro pelo executivo municipal ou pela 

iniciativa privada, através de concessão ou parceria público-privada; 

§ 1º Deverá ser estabelecida uma política de preços do estacionamento rotativo, buscando 

o equilíbrio entre os custos das viagens por transporte coletivo e o custo do 

estacionamento rotativo; 
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§ 2º No período de implantação do estacionamento rotativo, deverão ser promovidas 

campanhas de esclarecimento e implantada a fiscalização permanente.  

 

TÍTULO V 

OCUPAÇÃO E USO DO SOLO E A MOBILIDADE URBANA 

CAPÍTULO I 

POLOS GERADORES DE TRÁFEGO 

Art. 98 Serão considerados Polos Geradores de Tráfego aqueles empreendimentos que 

por seu uso e porte possam causar impacto ou alteração no perfil de locomoção de pessoas 

e cargas em sua vizinhança e áreas adjacentes, bem como sobrecarga na infraestrutura 

viária, sendo necessário o licenciamento especial por parte da Prefeitura Municipal de 

Camaçari. 

Art. 99 Os Polos Geradores de Tráfego são classificados quanto ao tipo empreendimento. 

§ 1º Os Polos Geradores de Tráfego podem ser classificados nos usos: 

I. Residencial: edificação destinada à habitação;  

II. Institucional: espaço, estabelecimento ou instalação destinada à educação, 

lazer, cultura, saúde, assistência social e culto religioso;  

III. Comercial ou serviço: edificação com atividades econômicas de compra e 

venda de mercadorias, préstimo de mão de obra e assistência técnica;  

IV. Misto: edificação com mais de um uso previsto, sendo ambos geradores de 

tráfego; 

V. Industrial: espaço destinado à produção de bens pela transformação de 

insumos. 

§ 2º Serão considerados Polos Geradores de Tráfego: 

I. Edifícios e condomínios residenciais que possuam mais de 100 (cem) 

unidades habitacionais; 

II. Espaços, estabelecimentos e instalações institucionais que tenham potencial 

para atrair pelo menos 400 (quatrocentas) pessoas para eventos e encontros 

periódicos ou temporários;  

III. Estabelecimentos do setor terciário em geral (comércio e serviço) com área 

construída igual ou superior a 1.000m² (mil metros quadrados); 
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IV. Edifícios de uso misto que se encaixem no perfil descrito pelo inciso I, II ou 

III; 

V. Edifícios industriais que empreguem pelo menos 400 (quatrocentas) 

pessoas e/ou demandem circulação de veículos de médio ou grande porte. 

§ 3º Todos os empreendimentos que se enquadrem nas especificações do parágrafo 

segundo do Artigo 99 desta lei deverão apresentar o Relatório de Impacto sobre a 

Mobilidade Urbana para a Prefeitura Municipal de Camaçari para aprovação. 

 

CAPÍTULO II 

RELATÓRIO DE IMPACTO SOBRE A MOBILIDADE URBANA 

Art. 100 O Relatório de Impacto sobre a Mobilidade Urbana será parte integrante dos 

processos de licenciamento urbano e ambiental, e deverá apontar os impactos dos 

empreendimentos sobre a mobilidade urbana. 

Art. 101 Deverá ser elaborado por profissional técnico habilitado, com a apresentação da 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT), emitidos respectivamente pelo CREA ou CAU, sendo o mesmo responsável 

pelos resultados, análises e projeções apresentadas.  

Art. 102 O grau de impacto dos Polos Geradores de Tráfego é determinado pelo número 

de viagens por dia, pelo movimento de pessoas e pela interferência no tráfego do entorno.  

§ 1º O grau de impacto pode ser considerado: 

I. Baixo, quando o acréscimo de viagens e movimentação de pessoas 

demandarem no máximo intervenções simples, apenas no sistema viário 

das imediações.  

II. Médio, quando o acréscimo de viagens e movimentação de pessoas 

demandarem intervenções estruturais nas imediações do empreendimento 

e intervenções pontuais, se for o caso, em áreas afetadas indiretamente, 

não implicando em necessidade de aumento da oferta de transporte 

coletivo. 

III. Grande, quando o acréscimo de viagens e movimentação de pessoas 

demandarem a reestruturação do sistema viário e incremento na oferta de 

meios de deslocamento (novas linhas ou modos de locomoção) no entorno 

imediato e, eventualmente, em outras áreas afetadas indiretamente.  

Art. 103 O Relatório deverá identificar a movimentação de veículos, pedestres, ciclistas e 

usuários do transporte coletivo a ser gerada pela implantação dos empreendimentos e 

seus impactos no trânsito de automóveis, transporte coletivo, pedestres e ciclistas no 

sistema viário do entorno, ficando a análise, avaliação e a definição das medidas 
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mitigadoras e/ou compensatórias a serem implantadas a fim de minimizar tais impactos 

sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR juntamente 

com a Superintendência de Trânsito e Transportes – STT, através da Comissão Especial de 

Mobilidade Urbana - CEMU.  

§ 1º Caso o Relatório de Impacto sobre a Mobilidade Urbana apresentado seja julgado 

insuficiente pela CEMU, o responsável pelo empreendimento deverá refazê-lo, a expensas 

do empreendedor, e reapresentá-lo para avaliação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos. 

§ 2º Na hipótese de não reapresentação ou persistência das inconsistências apontadas 

previamente, o pedido do processo será indeferido e arquivado. 

Art. 104 Quando o relatório apontar a necessidade de obras e/ou serviços como medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias, o empreendedor será responsabilizado pelas despesas 

que couberem.  

Art. 105 Os impactos apontados serão monitorados após a implantação e funcionamento 

do empreendimento, podendo o empreendedor ser obrigado a rever as medidas 

compensatórias ou mitigadoras, caso estes sejam maiores. 

Art. 106 Será elaborado um manual de procedimentos e roteiro para a elaboração do 

Relatório, para orientação de empreendedores e profissionais, indicando as informações 

necessárias para sua elaboração e avaliação por parte dos órgãos municipais.  

 

CAPÍTULO III 

CONTRAPARTIDAS DE MOBILIDADE URBANA 

Art. 107 Os projetos e empreendimentos que se configuram como Polos Geradores de 

Tráfego devem, além do Relatório de Impacto sobre a Mobilidade Urbana, fornecerem 

Contrapartida de Mobilidade Urbana.  

§ 1º A Contrapartida de Mobilidade Urbana deverá ser calculada pelo órgão gestor 

responsável pelo licenciamento de obras e edificações, conforme regulamentação 

posterior. 

§ 2º O órgão gestor responsável pelo licenciamento deverá notificar o proprietário, titular 

do direito de construir ou representante legal quanto às especificidades da contrapartida. 

§ 3º A Contrapartida de Mobilidade Urbana será calculada por fórmula determinada pelo 

órgão gestor responsável pelo licenciamento. 

Art. 108 O cumprimento da Contrapartida de Mobilidade Urbana não isenta o responsável 

legal do empreendimento de cumprir medidas mitigadoras e compensatórias 

determinadas pelo órgão gestor. 
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TÍTULO VI 

SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE E REVISÃO 

PERIÓDICA DO CENÁRIO 

CAPÍTULO I 

INDICADORES 

Art. 109 A Prefeitura Municipal de Camaçari ficará incumbido de definir os indicadores 

para avaliação periódica e monitoramento das condições de mobilidade e sua evolução. 

Art. 110 Devem ser adotados indicadores para a avaliação e monitoramento de todos os 

eixos apresentados no artigo 9º desta Lei. 

Parágrafo Único – Ficam à disposição da Prefeitura Municipal os seguintes indicadores: 

 

I. Eixo A – Mobilidade Ativa 

 

i. Extensão de calçadas acessíveis em relação ao total de calçadas.  

ii. Extensão de interseções com focos e tempos para pedestres em relação ao total de 

interseções semaforizadas.  

iii. Área verde implantada nas calçadas das vias coletoras e arteriais a partir da 

instituição do Plano Municipal de Arborização. 

iv. Número de interseções com iluminação suficiente. 

v. Extensão de ciclovias e ciclofaixas em relação à extensão total de vias.  

vi. Número de vagas públicas para estacionamento de bicicletas (paraciclos e/ou 

bicicletários). 

 

II. Eixo B – Mobilidade Coletiva 

 

i. Quantidade de frota do transporte coletivo acessível em relação ao total da frota. 

ii. Quantidade de frota do transporte coletivo com ar condicionado em relação ao 

total da frota. 

iii. Número de pontos de ônibus com informação em relação ao total de pontos de 

ônibus. 
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iv. Número de viagens realizadas do transporte coletivo através do índice de 

cumprimento de viagens. 

 

III. Eixo C – Mobilidade Individual Motorizada 

 

i. Índice de Rotatividade. 

ii. Percentual de veículos infratores no estacionamento rotativo. 

iii. Preço do estacionamento rotativo em relação à tarifa pública do transporte 

coletivo. 

iv. Número total de acidentes de trânsito por 10.000 habitantes. 

v. Número total de atropelamentos por 10.000 habitantes. 

vi. Total de mortes de ocupantes de automóveis por 10.000 habitantes. 

vii. Número total de mortes de ocupantes de automóveis. 

viii. Total de mortes com bicicleta por 10.000 habitantes. 

ix. Total de mortes de ocupantes de motocicleta por 10.000 habitantes. 

x. Número de mortes em acidentes de trânsito por 10.000 habitantes. 

xi. Total de mortes por atropelamentos por 10.000 habitantes. 

 

IV. Eixo D – Logística Urbana 

 

i. Percentual de ocupação indevida das vagas de carga e descarga.  

ii. Percentual de veículos de tração animal cadastrado e emplacados. 

 

V. Eixo E – Gestão da Mobilidade 

 

i. Recursos aplicados no sistema de mobilidade por habitante por ano. 

ii. Recursos aplicados em transporte coletivo em relação ao total de recursos 

aplicados no sistema de mobilidade. 
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iii. Recursos aplicados em transporte não motorizado em relação ao total de recursos 

aplicados no sistema de mobilidade. 

 

VI. Eixo F – Cidade Sustentável 

i. Divisão modal. 

ii. Taxa de motorização. 

iii. Índice de Mobilidade. 

iv. Índice de implementação das ações do Plano de Mobilidade. 

v. Índice de cumprimento das metas do Plano de Mobilidade. 

 

CAPÍTULO II 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 111 O monitoramento e a avaliação da implementação e dos resultados das ações 

prioritárias previstas no Plano de Mobilidade de Camaçari, em relação às metas de curto, 

médio e longo prazo, deve ser realizado através do acompanhamento dos indicadores 

previstos, com apuração anual. 

Art. 112 Caberá à Prefeitura Municipal de Camaçari: 

I - Definir e rever os indicadores de desempenho; 

II - Garantir acesso amplo e democrático às informações; 

III - Divulgar balanço anual relativo à implantação do Plano de Mobilidade e seus 

resultados. 

 

CAPÍTULO III 

REVISÃO PERIÓDICA 

 

Art. 113 Deverão ser precedidos de diagnóstico e prognósticos todas as revisões 

periódicas da Política de Mobilidade Sustentável de Camaçari, contemplando a análise dos 

modos, serviços e infraestrutura de transporte em relação aos objetivos estratégicos 
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estabelecidos, utilizando-se para tanto os indicadores de desempenho, incluindo a 

avaliação das tendências para curto, médio e longo prazo. 

Art. 114 A participação da sociedade ampla e democrática deverá ser incluída nas 

revisões da Política de Mobilidade Sustentável nos termos desta Lei. 

 

TÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 115 Com vistas à implementação da Política de Mobilidade Sustentável de Camaçari, a 

Prefeitura Municipal deverá realizar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a 

partir da publicação desta Lei: 

I. O detalhamento dos programas de ação. 

II. O estabelecimento dos prazos. 

III. A definição das metas. 

IV. Instituir o Plano de Calçadas e o Plano de Arborização. 

 

Art. 116 Todos os empreendimentos localizados no Município de Camaçari deverão 

atender às disposições fixadas na presente Lei, respeitados os prazos e condições nela 

estabelecidas. 

Art. 117. Os expedientes administrativos protocolados anteriormente à data de entrada 

em vigor desta Lei, referentes a solicitações de alvarás de construção para 

empreendimentos e licenciamento de atividades serão analisados segundo as leis vigentes 

à época do seu protocolamento.  

Parágrafo único. Os expedientes referidos no caput deste artigo poderão, a pedido do 

interessado, ser analisados conforme as disposições desta Lei. 

Art. 118 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se todas as 

disposições em contrário. 
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ANEXO I – DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

Para os fins desta Lei consideram-se as seguintes definições: 

 

I. ACESSIBILIDADE: facilidade de acesso das pessoas às áreas e atividades urbanas e 

aos serviços de transporte, considerando-se os aspectos físicos e/ou econômicos. 

II. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL: facilidade disponibilizada a todas as pessoas nos 

deslocamentos desejados, promovendo a autonomia, respeitando-se a legislação 

em vigor. 

III. BICICLETÁRIO: local destinado ao estacionamento de bicicletas, com 

características de longa duração, grande número de vagas e controle de acesso, 

podendo ser público ou privado. 

IV. CALÇADA: parte do passeio destinado à circulação livre e exclusiva de pedestres, 

com ou sem mobilidade reduzida. 

V. CANTEIRO CENTRAL: faixa que divide pistas da caixa de rua, formando 

prioritariamente trechos verdes. 

VI. CICLOFAIXA: espaço destinado à circulação de bicicletas, contíguo à pista de 

rolamento de veículos, sendo dela separado por pintura e/ou dispositivos 

delimitadores. 

VII. CICLOROTAS OU ROTA CICLÁVEL: caminhos e rotas identificadas como agradáveis 

para ciclistas, recomendados para complementar a rede de ciclovias e ciclofaixas, 

minimamente preparados para garantir a segurança de ciclistas, sem tratamento 

físico, podendo receber sinalização específica. 

VIII. CICLOVIA: espaço destinado à circulação exclusiva de bicicletas, segregada da via 

pública de tráfego motorizado e da área destinada a pedestres. 

IX. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA: taxa cobrada pelo órgão gestor municipal aos 

proprietários de imóveis beneficiados por benfeitorias públicas. 

X. DIVISÃO MODAL: participação de cada modo de transporte no total de viagens 

realizadas para os diversos fins. 

XI. FAIXA EXCLUSIVA PARA ÔNIBUS: faixa da via pública destinada, exclusivamente, à 

circulação dos veículos de transporte coletivo, separada do tráfego por meio de 

sinalização e/ou segregação física. 

XII. FAIXA DE ROLAMENTO: cada uma das faixas componentes da pista de rolamento. 
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XIII. FAIXA DE SERVIÇO: parte do passeio público destinado à instalação de mobiliários 

urbanos, sinalizadores, vegetação e redes de distribuição. 

XIV. FAIXA ou VIA COMPARTILHADA: faixa de circulação aberta à utilização pública, 

caracterizada pelo compartilhamento entre modos diferentes de transporte, tais 

como veículos motorizados, bicicletas e pedestres, sendo preferencial ao pedestre, 

quando demarcada na calçada, e à bicicleta, quando demarcada na pista de 

rolamento. 

XV. FAIXA PREFERENCIAL PARA ÔNIBUS OU PARA ALGUM TIPO DE SERVIÇO: faixa da 

via pública destinada à circulação preferencial do transporte coletivo ou para 

determinados veículos, identificados por sinalização na via, indicando a 

preferência de circulação. 

XVI. GESTÃO DA DEMANDA OU GERENCIAMENTO DA DEMANDA: medidas para 

direcionamento da demanda de cada modo de transporte, com vistas a uma 

distribuição modal mais equilibrada. 

XVII. HIERARQUIA VIÁRIA: classificação dos arruamentos e estradas municipais, 

objetivando dotar preferência de fluxo às vias e velocidade regulamentar. 

XVIII. INFRAESTRUTURAS - vias e demais logradouros públicos; estacionamentos; 

terminais e estações; pontos para embarque e desembarque de passageiros e/ou 

cargas; sinalização viária e de trânsito; equipamentos e instalações; instrumentos 

de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e de difusão de 

informações. 

XIX. LOGÍSTICA URBANA: estratégia de distribuição de cargas urbanas, sua 

regulamentação, mediante racionalização do uso da infraestrutura existente, e 

adoção de tecnologia para operação e controle. 

XX. LOGRADOURO PÚBLICO: espaço livre, inalienável, destinado à circulação pública 

de veículos e de pedestres, reconhecido pela municipalidade, tendo como 

elementos básicos o passeio público e a pista de rolamento. 

XXI. MALHA VIÁRIA: o conjunto de vias urbanas do município. 

XXII. MOBILIDADE: conjunto de deslocamentos realizados no município de Camaçari, 

tanto em áreas urbanas quanto rurais e entre quaisquer regiões inseridas no 

perímetro do município. 

XXIII. MOBILIDADE URBANA: conjunto de deslocamentos de pessoas e bens, com base 

nos desejos e nas necessidades de ir e vir no espaço urbano, mediante a utilização 

dos vários meios de transporte. 

XXIV. MODOS DE TRANSPORTE MOTORIZADOS: modalidades que se utilizam de 

veículos automotores. 
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XXV. MODOS DE TRANSPORTE NÃO MOTORIZADOS: modalidades que se utilizam do 

esforço humano ou tração animal. 

XXVI. PARACICLO: local destinado ao estacionamento de bicicletas, de curta ou média 

duração, de pequeno porte, como número reduzido de vagas, sem controle de 

acesso, equipado com dispositivos capazes de manter os veículos de forma 

ordenada, com possibilidade de amarração para garantir mínima segurança contra 

furto. 

XXVII. PISTA DE ROLAMENTO: é a parte da caixa de rua destinada à circulação dos 

veículos. 

XXVIII. POLÍTICA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL - organização e coordenação dos 

componentes do sistema de mobilidade de forma a cumprir os princípios e atingir 

os objetivos definidos.   

XXIX. POLÍTICA DE PREÇO ou Política Tarifária: política pública que envolve critérios de 

definição de preços dos serviços públicos, a precificação dos serviços de transporte 

coletivo, individual e não motorizado, assim como da infraestrutura de apoio, 

especialmente estacionamentos. 

XXX. RELATÓRIO DE IMPACTO NA MOBILIDADE URBANA: estudo dos efeitos previstos 

na mobilidade urbana para empreendimentos que modifiquem a demanda de 

deslocamentos nos diversos modos de transporte e o carregamento da rede viária. 

XXXI. SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE: conjunto organizado e coordenado dos 

modos de transporte, dos serviços e da infraestrutura que garanta os 

deslocamentos de pessoas e de cargas no território do Município. 

XXXII. TRANSPORTE PRIVADO COLETIVO: serviço de transporte de passageiros, não 

aberto ao público para a realização de viagens com características operacionais 

específicas. 

XXXIII. TRANSPORTE URBANO - modos motorizados e não motorizados de deslocamento 

no espaço urbano, podendo ser de passageiros ou de cargas; com característica de 

coletivos ou individuais; de natureza podem ser pública ou privada.   

XXXIV. TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL: meio motorizado de transporte de 

passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio 

de veículos particulares. 

XXXV. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO: serviço público de transporte de passageiros 

acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários 

e preços fixados pela Prefeitura Municipal. 

XXXVI. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL: serviço de transporte 

público coletivo entre Municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros 

urbanos ou que integrem a mesma região metropolitana. 
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XXXVII. TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL: serviço remunerado de transporte de 

passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a 

realização de viagens individualizadas. 

XXXVIII. TRANSPORTE URBANO DE CARGAS: serviço de transporte de bens, animais ou 

mercadorias. 

XXXIX. UTENTES: é um utilizador, é cada um daqueles que usam ou desfrutam de alguma 

coisa coletiva, ligada a um serviço público ou particular. 

XL. VAGA: espaço público da caixa de rua, contíguo a pista de rolamento, paralelo ou 

oblíquo, destinado à parada ou estacionamento de veículos. 

XLI. VIA: superfície por onde transitam veículos e pessoas, compreendendo a pista, a 

calçada, ilha e canteiro central. 

XLII. VIA EXCLUSIVA DE PEDESTRE: via destinada à circulação exclusiva de pedestres, 

com tratamento específico, podendo permitir acesso a veículos de serviço ou 

acesso aos imóveis lindeiros. 

XLIII. VIAS DE PEDESTRE: são vias secundárias ou locais, destinadas à circulação 

exclusiva de pedestres, não sendo permitido à circulação de nenhum tráfego 

motorizado. 
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ANEXO II – LISTA DE VIAS HIERARQUIZADAS 

 

VIAS EXPRESSAS 

Sede 

 Rodovia BA - 535 - Via Parafuso 

 Rodovia BA - 093 

 Via Perimetral – Polo Industrial 

 Via de Ligação – Polo Industrial 

 

Orla 

 BA–099 - Estrada do Coco 

 Corredor Metropolitano 

 

VIAS ARTERIAIS REGIONAIS 

 Av. Henry Ford; 

 Av. Jorge Amado da Rua de Contorno do Centro Administrativo a Via Atlântica; 

 BA - 530 - Via Atlântica (Estrada da CETREL); 

 BA - 531 - Via Abrantes (Cascalheira); 

 BA - 512 - Via COPEC. 

 

VIAS ARTERIAIS URBANAS 

Sede 

 Av. 28 de Setembro (Av. Radial A); 

 Av. Manoel Mercês (Av. Radial B); 

 Av. dos Tupinambás (Av. Radial C) entre a Rua Costa Pinto e a Av. Rio Camaçari; 

 Rua Costa Pinto; 

 Rua Adelina de Sá trecho da Rua Costa Pinto à Rua do Telégrafo; 
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 Av. Rio Camaçari entre a Rua do Telégrafo e a Av. 28 de Setembro; 

 Av. Eixo Urbano Central trecho da Av. Concêntrica a Av. Sul; 

 Rua Duque de Caxias; 

 Rua da Bandeira da Av. Rio Camaçari a Rua Duque de Caxias; 

 Rua do Alecrim da Rua da Bandeira a Av. Comercial; 

 Rua Francisco Drummond da Av. Eixo Urbano Central a Rua de Contorno do Centro 

Administrativo; 

 Av. Comercial da Av. Eixo Urbano Central a Rua Delegado Clayton Leão Chaves; 

 Rua do Migrante da Rua Dois de Maio a Rua Francisco Drumond; 

 Rua Dois de Maio da Rua do Migrante a Rua de Contorno do Centro Administrativo; 

 Rua de Contorno do Centro Administrativo; 

 Rua de Contorno do Centro Cultural; 

 Rua Delegado Clayton Leão Chaves; 

 Av. Sul da Av. Eixo Urbano Central a Rua de Contorno do Centro Cultural; 

 Av. Industrial Urbana; 

 Av. Eixo 1 do Reserva dos Camassarys; 

 Via de Contorno do Morro da Manteiga; 

 Vias Laterais dos Condomínios Camaçari Life e Residencial Atlântico Life - Ponto 

Certo;  

 Rua Praia de Jaguaribe - Verdes Horizontes; 

 Rua Praia do Sul - Verdes Horizontes; 

 3ª Travessa Praia do Sul - Verdes Horizontes. 

 

Orla 

 BA–529 - Estrada Velha de Monte Gordo. 
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VIAS COLETORAS 

Sede 

 Rua do Telegrafo da Rua Adelina de Sá a Rua Liberdade - Centro; 

 Rua Dois de Julho da Rua Dois de Maio a Via Piaçaveira - Centro; 

 Rua Nossa Senhora do Carmo – Centro; 

 Rua Pascoal – Centro; 

 Rua Goiás da Rua Del. Clayton Leão Chaves a Rua Francisco Drumond - Centro; 

 Rua Cristóvão Colombo da Rua da Natividade a Av. Comercial - Centro; 

 Rua da Natividade da Rua Cristóvão Colombo a Av. Eixo Urbano Central - Centro; 

 Rua Nossa Senhora de Fátima da Av. Comercial a Rua da Natividade - Centro; 

 Rua Centro Comercial da Av. Eixo Urbano Central a Rua Adelina de Sá - Centro; 

 Rua Parque Central da Rua Adelina de Sá a Av. Manoel Mercês - Centro; 

 Rua José Nunes de Matos da Av. 28 de Setembro a Rua da Bandeira - Centro; 

 Rua do Migrante da Rua do Alecrim a Rua Dois de Maio - Centro; 

 Rua Adelina de Sá de Rua José Nunes de Matos a Rua Duque de Caxias - Centro; 

 Trav. Ten. Fernando Tuy da Av. Industrial Urbana a Rua de Contorno do Centro 

Cultural - Centro; 

 Trav. Dep. Luis Eduardo Magalhães – Centro; 

 Av. Concêntrica da Av. Rio Camaçari a Rua Maria Meire; 

 Av. dos Tupinambás da Av. Rio Camaçari até o final; 

 Av. Rio Bandeira III da Rua Nova do Natal a Av. Concêntrica – Bairro do Natal; 

 Rua Nova do Natal da Rua do Telégrafo a Av. Eixo Urbano Central – Bairro do 

Natal; 

 Rua do Natal da Rua Nova do Natal a Rua Bela Vista – Bairro do Natal; 

 Rua Adelino Santana da Av. Concêntrica a Av. Florestal – Gleba B; 

 Rua Quinta Ligação da Rua Segundo Cendes a Rua Adelino Santana - Gleba B; 

 Rua Segundo Cendes da Av. dos Tupinambás a Rua das Mangabeiras - Gleba B; 
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 Rua Bela Vista da Av. Rio Camaçari a Av. Dos Tupinambás – Gleba B; 

 Rua Quinta do Parque da Av. Concêntrica a Rua Bela Vista – Gleba B; 

 Rua dos Pinheirais da Rua do São Francisco a Av. Florestal – Parque Florestal; 

 Av. Florestal da Rua da Liberdade a Rua dos Pinheirais - Parque Florestal; 

 Rua Petrópolis da Rua Bagé a Trav. Afrânio Peixoto – Parque Satélite; 

 Trav. Afrânio Peixoto – Parque Satélite; 

 Rua do São Francisco da Av. dos Tupinambás a Rua dos Pinheirais – Parque 

Satélite; 

 Trav. Radial C da Av. dos Tupinambás a Trav. Afrânio Peixoto – Parque Satélite; 

 Rua Bagé - Mangueiral; 

 Rua Gurupi - Mangueiral; 

 Rua Manga Miranda da Av. Manoel Mercês a Rua Mangueiral - Mangueiral; 

 Rua Mangueiral da Av. Rio Bandeira II a Rua Manga Miranda - Mangueiral; 

 Av. Rio Bandeira II da Av. Manoel Mercês a Rua Mangueiral - Mangueiral; 

 Av. Rio Bandeira I da Av. Dr. Manoel Mercês a Av. 28 de Setembro – Gleba A; 

 Rua Ramo Um do Canal da Av. Concêntrica a Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas – 

Gleba A; 

 Rua Ramo Dois Do Canal da Av. Concêntrica a Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas – 

Gleba A; 

 Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas da Rua Ramo dois do Canal a Rua Gurupi – Gleba 

A; 

 Rua Solar da Av. Rio Bandeira I a Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas – Gleba A; 

 Rua Nossa Senhora da Paz da Av. Rio Bandeira I a Rua São Matheus – Gleba A; 

 Trav. Gravata da Av. Concêntrica a Rua do Gravatá – Gleba A; 

 Rua Gravatá - Gleba A; 

 Rua São Francisco da Av. Rio Bandeira I a Rua São Matheus – Gleba A; 

 Rua São Mateus da Rua Nossa Senhora da Paz a Rua são Francisco – Gleba A 
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 Rua Treze do Canal da Av. Rio Bandeira I a Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas – 

Gleba A; 

 Rua Alto da Cruz da Av. Concêntrica a Av. dos Tupinambás – Alto da Cruz; 

 Rua Euclides da Cunha da Av. Dr. Manoel Mercês a Rua Alto da Cruz – Alto da Cruz; 

 Rua Dez de Abril da Av. Concêntrica a Trav. Getúlio Vargas – Alto da Cruz; 

 Rua da Ciclovia da Av. 28 de Setembro a Rua Dez de Abril – Alto da Cruz; 

 Rua São José da Av. Dr. Manoel Mercês a Rua Alto da Cruz – Alto da Cruz; 

 Trav. Getúlio Vargas da Av. 28 de Setembro a Av. Manoel Mercês – Alto da Cruz; 

 Trav. Santa Rosa da Rua Santa Rosa a Av. 28 de Setembro – Alto da Cruz; 

 Rua Santa Rosa da Av. 28 de Setembro a Rua Nambú – Jardim Brasília 

 Rua Nambú da Rua Santa Rosa a Rua do Curió – Jardim Brasília; 

 Rua do Curió da Av. Concêntrica a Av. Rio Camaçari – Jardim Brasília; 

 Rua Camaçari de Dentro da Av. Concêntrica a Rua Nambú – Jardim Brasília; 

 Rua Jardim Brasília da Av. Concêntrica a Rua do Curió – Jardim Brasília; 

 Rua Prainha da Rua Jardim Brasília a Av. Rio Camaçari – Jardim Brasília; 

 Rua Machado de Assis da Av. Moreira César a Av. 28 de Setembro – Lama Preta; 

 Rua do Lírio da Rua Santa Maria Goretti a Av. Octavio Mangabeira - Lama Preta; 

 Rua Jacarandá da Rua da Lama Preta a Rua Sant Maria Goretti - Lama Preta; 

 Rua Vila Nova da Rua da Rua Lama Preta a Rua São Francisco de Assis – Lama 

Preta; 

 Rua São Francisco de Assis – Lama Preta 

 Rua Santa Maria Goretti da Rua Jacarandá a Rua do Lírio - Lama Preta; 

 Rua da Lama Preta da Av. Octávio Mangabeira a Rua Moreira César – Lama Preta; 

 Rua Moreira Cesar da Av. Rio Camaçari a Av. 28 de Setembro – Lama Preta; 

 Av. Octavio Mangabeira – Lama Preta; 

 Rua Júlio Leitão da Av. Rio Camaçari a Av. Concêntrica – Camaçari de Dentro; 

 Rua da Escola Convênio da Av. Rio Camaçari a Rua Maria Emília I - Camaçari de 

Dentro; 
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 Rua Maria Emília I da Rua Moreira César a Av. Concêntrica - Camaçari de Dentro; 

 Rua Coronel Tamarindo da Rua Machado de Assis a Rua Maria Emília I - Camaçari 

de Dentro; 

 Av. Rio Camaçari da Rua das Almas a Rua Moreira César - Camaçari de Dentro; 

 Rua Abaré da Rua das Acerolas a Av. Luiz Gonzaga – Bairro dos 46; 

 Rua dos Noivos da Rua das Almas a Rua Abaré – Bairro dos 46; 

 1ª Trav. Luiz Gonzaga da Av. Luiz Gonzaga a Av. Acajutiba - Bairro dos 46; 

 Rua da Glória da Av. Acajutiba a Rua Governador Mangabeira – Bairro dos 46; 

 Rua Alagoinhas - Bairro dos 46; 

 Rua Nova da Palma da Av. Octávio Mangabeira a Rua Santa Barbara -Buri Satuba; 

 Rua da Ponte da Rua Santa Barbara a Av. Luiz Gonzaga - Buri Satuba; 

 Av. Luiz Gonzaga da Rua das Almas a Rua Catuama - Buri Satuba; 

 Rua da Prainha - Buri Satuba; 

 Rua Acupe da Av. Luiz Gonzaga a Rua Acajutiba - Nova Aliança; 

 Av. Acajutiba da Rua Catuama a Rua Abaré - Nova Aliança; 

 Rua Guaranis trecho da Rua Catuama à Av. Luiz Gonzaga - Tancredo Neves; 

 Rua Iporá da Rua Ibicaraí a Rua Governador Mangabeira - Gleba C; 

 Rua Ibicaraí da Rua das Acerolas a Rua Iporá - Gleba C; 

 Rua Gov. Mangabeira da Rua da Gloria a Rua Ibicaraí - Gleba C; 

 Trav. Açaí da Rua das Acerolas a Rua Catuama – Gleba C; 

 Rua Catuama da Av. Sul a Av. Luiz Gonzaga - Gleba C; 

 Av. Sul da Trav. Do Açaí a Rua da Linha - Gleba C; 

 Rua Abaré da Rua das Acerolas a Rua Triângulo da Leste - Gleba C; 

 Rua das Acerolas da Av. Sul a Rua Abaré - Gleba C; 

 Rua Triângulo da Leste da Rua Abaré a Rua da Linha - Gleba C; 

 Rua das Almas da Rua Triângulo da Leste a Avenida Luiz Gonzaga - Gleba C; 

 Rua das Flores da Av. Eixo Urbano Sudeste a Av. Luiz Gonzaga - Gleba C; 
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 Av. Eixo Urbano Sudeste da Rua das Flores a Av. Sul - Gleba C; 

 Rua do Sereno da Rua São Salvador ao Caminho Vitória - Piaçaveira; 

 Caminho da Harmonia do Caminho Brasil a Rua Paraíba - Piaçaveira; 

 Caminho Brasil do Caminho Vitoria ao Caminho Harmonia - Piaçaveira; 

 Caminho Vitoria da Rua do Sereno ao Caminho Brasil - Piaçaveira; 

 Rua da Linha da Trav. das Almas  a Av. Sul - Piaçaveira; 

 Rua São Salvador da Rua do Sereno a Av. Sul - Piaçaveira; 

 Rua Dom Avelar da Rua do Estádio a Rua Abrantes - Piaçaveira; 

 Via Piaçaveira da Rua Dois de Julho a Rua São Salvador - Dois de Julho; 

 Rua Nova Camaçari da Av. Sul a Rua Abrantes - Dois de Julho; 

 Rua Abrantes da Rua Nova Camaçari a Trav. Monte Gordo - Dois de Julho; 

 Rua Patamares da Rua Praia de Ponta a Av. Sul – Verdes Horizontes; 

 Rua do Estádio da Rua dos Horizontes a Av. Industrial Urbana – Verdes Horizontes; 

 Rua Costa Azul da Rua Praia de Ponta a Rua Ponta Verde – Verdes Horizontes; 

 Rua Olinda da Rua Patamares a Rua Beira Rio – Verdes Horizontes; 

 Rua Ponta Verde da Rua Beira Rio a Rua Patamares – Verdes Horizontes;  

 Rua Itamaraju da Rua Amaralina a Rua Costa Azul – Verdes Horizontes; 

 Rua Praia de Ponta da Rua Costa Azul a Rua Patamares – Verdes Horizontes; 

 Rua Beira Rio da Rua dos Horizontes a Av. Industrial Urbana - Verdes Horizontes; 

 Rua dos Horizontes da Rua Beira Rio a Rua do Estádio - Verdes Horizontes; 

 Av. Valdelice S. de Souza da Rua do Estádio a Rua dos Horizontes - Verdes 

Horizontes; 

 Rua Rio do Toco - Parque Verde; 

 Rua Climério de Oliveira - Parque Verde; 

 Rua Carlos Drummond de Andrade da Rua Climério de Oliveira a Rua Cora 

Coralina; 

 Rua Cora Coralina – Parque Verde; 
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 Av. Lauro de Freitas da Rua Cora Coralina a Trav. Lauro de Freitas -  Parque Verde; 

 Rua das Cajás da Av. Lauro de Freitas a Av. Sul - Parque Verde; 

 Rua da Acácia Rosa da Rua das Flores a Rua da Aroeira – Parque Verde; 

 Rua da Aroeira da Av. Eixo Urbano Sudoeste a Rua da Acácia Rosa - Tancredo 

Neves; 

 Rua Canudos da Rua Del. Clayton L. Chaves a Rua Nova Vitoria – Novo Horizonte; 

 Rua Nova Vitoria da Rua Padre Paulo Maria Tonucci a Rua Canudos – Novo 

Horizonte; 

 Rua Bauru da Rua Bahia a Caminho Caçapava – Novo Horizonte; 

 Rua Campinas da Rua Bahia a Caminho Andradina – Novo Horizonte; 

 Caminho Caçapava da Rua Bauru a Rua Campinas – Novo Horizonte; 

 Caminho Andradina do Caminho Caçapava a Rua Campinas – Novo Horizonte; 

 Rua Maria Meira da Av. Concêntrica a Rua Padre Paulo Maria Tonucci – Novo 

Horizonte; 

 Rua Padre Paulo Maria Tonucci da Rua Delegado Clayton Leão Chaves a Rua Bahia; 

 Rua Bahia; 

 Travessa Jorge Amado; 

 Rua Luiz Eduardo Magalhães da Av. Jorge Amado a Rua da Graziela - Jardim 

Limoeiro; 

 Rua da Graziela da Rua Luiz Eduardo Magalhães a Rua Ferreira Santos - Jardim 

Limoeiro; 

 Rua Ferreira Santos da Rua da Graziela a Rua Bom Juá - Jardim Limoeiro; 

 Rua Bom Juá da Rua Ferreira Santos a Av. Miramar Santiago - Jardim Limoeiro; 

 Av. Miramar Santiago da Rua da Graziela a Rua Bom Juá - Jardim Limoeiro; 

 Av. Rui Barbosa da Rua Ipiranga a Rodovia BA – 531 Via Abrantes - Mangaba; 

 Rua Ipiranga da Av. Rui Barbosa a Rua Palmares - Mangaba; 

 Rua Palmares da Rua Ipiranga a Rua Getúlio Vargas - Mangaba; 

 Rua Getúlio Vargas da Rua Dom Avelar a Rua Palmares - Mangaba; 
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 Rua Dom Avelar da Rua Getúlio Vargas a BA – 531 Via Abrantes – Mangaba; 

 Rua do Bronze - Polo de Apoio; 

 Rua do Cobre - Polo de Apoio; 

 Rua do Alumínio - Polo Apoio; 

 Rua do Ouro - Polo de Apoio;  

 Vias internas do Polo Plástico; 

 Vias internas do Loteamento Parque Nascente do Capivara; 

 Rua Lateral de Dentro da Av. Jorge Amado a Rodovia a BA – 535 (Via Parafuso) - 

Ponto Certo. 

 

Orla 

 Rua de Acesso ao Loteamento Busca Vida – Catu de Abrantes; 

 Rua Colônia Boa União – Abrantes; 

 Rua Direta da Rua Colônia. Boa União a Rua Principal do Portal de Abrantes - 

Abrantes; 

 Rua Lagoa Branca - Abrantes; 

 Rua Sucupió da Estrada do Coco a Rua Sotero Gomes – Catu de Abrantes; 

 Av. Tiradentes – Abrantes; 

 Rua Barro Vermelho da Av. Tiradentes a Rua Princesa Isabel; 

 Rua Alice Uzeda da Rua Barro Vermelho a Rua São Bento – Abrantes; 

 Rua São Bento da Rua Alice Uzeda a Rua das Árvores – Abrantes; 

 Rua das Árvores da Rua São Bento a Rua da Fronteira – Abrantes; 

 Rua da Fronteira da Rua das Árvores a Av. Tiradentes – Abrantes; 

 Rua Princesa Isabel da Rua Sotero Gomes a Rua Nova Abrantes - Abrantes; 

 Rua Nova Abrantes – Abrantes; 

 Via Parque das Dunas de Abrantes; 

 Rua Aquarius - Jauá; 
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 Av. Beira Mar – Jauá; 

 Rua Direta de Jauá – Jauá; 

 Rua Canto do Bosque – Jauá; 

 Rua Jardim Açucena – Las Palmas; 

 Via de Acesso a Cajazeiras de Abrantes – Cajazeira de Abrantes; 

 Via de Acesso a Cajazeiras I – Cajazeira de Abrantes; 

 Via alternativa ao Pedágio; 

 Rua Principal de Arembepe – Arembepe;  

 1ª Travessa da Caraúna – Arembepe; 

 Rua Senhor do Bonfim da Trav. Bom Jesus a Estrada do Coco – Monte Gordo; 

 Rua Bom Jesus da BA–529 a Rua Itaipu – Monte Gordo; 

 Rua Itaipu da Rua Bom Jesus a Rua Voluntários da Pátria – Monte Gordo; 

 Alameda Humaitá – Guarajuba. 
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ANEXO III – Parâmetros viários  

 

ANEXO IV – Mapa de Hierarquização Viária - Sede  

ANEXO V – Mapa de Hierarquização Viária - Orla 

ANEXO VI – Mapa de Propostas Viárias - Sede  

ANEXO VII – Mapa de Propostas Viárias - Orla 

ANEXO VIII – Mapa de Propostas Viárias - Regional 

ANEXO IX – Mapa de Proposta de Rede Cicloviária – Sede 

ANEXO X – Mapa de Proposta de Rede Cicloviária - Orla 

 

Unidade EXPRESSA ARTERIAL REG. ARTERIAL URB. COLETORA LOCAL

Velocidade diretriz mínima km/h 80 70 60 60 30

Número mínimo de faixas unid. 2 Fx/Sentido 1Fx/Sentido 1Fx/Sentido 1Fx/Sentido 1Fx/Sentido

Acostamento externo m 3 2,50 - - -

Acostamento interno m 0,50 0,30 - - -

Largura mínima do canteiro central m 2,00 - - - -

Largura mínima da faixa de rolamento m 3,50 3,50 3,50 3,50* 3,00

Raio mínimo de curva** m 230 120 80 80 30

Largura mínima do passeio m 3,00 2,50 2,00 2,00 2,00

Parada de ônibus - Marginal/Baia Marginal/Baia Permitido Permitido Permitido

Estacionamento - Marginal
Marginal ou em 

um sentido da via
Permitido Permitido Permitido

Acesso às Propiedades adjacentes -
Atraves de via 

marginal

Atraves de via 

marginal ou 

direto

Direto Direto Direto

Largura mínima da faixa de estacionamento m 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00

Travessia de Pedestres - Em desnivel

Em desnivel ou 

em nivel 

controlado

Controlado ou 

faixa zebrada

Controlado ou 

faixa zebrada
Faixa zebrada

Controle de tráfego nas Interseções - Em desnivel
Cruzamento 

regulamentado

Semaforo ou 

placa de parada

Semaforo ou 

placa de parada
Placa de parada

Exigencias adicionais -

Implantação de 

áreas verdes nos 

canteiros 

centrais(grama e 

arborização)

Implantação de 

áreas verdes nos 

canteiros centrais 

ou 

calçadas(grama e 

arborização)

Arborização e 

instalação de 

mobiliario urbano 

no espaço 

destinado à 

calçada

Arborização e 

instalação de 

mobiliario urbano 

no espaço 

destinado à 

calçada

Arborização e 

instalação de 

mobiliario urbano 

no espaço 

destinado à 

calçada

** Conforme parametros recomendados pela Diretrizes de Projeto de Vias Urbanas - Anexo VI - Prefeitura do Rio de Janeiro

PARAMETROS PLAMOB - CAMAÇARI

* Aceitavel 3,20 metros quando não atender ao sistema de transporte coletivo

Obs.: O raio de giro mínimo a ser adotado nas áreas urbanas será de 3,00 metros 


