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1. APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório 8 – Programa de Implementação do Plano e 

Audiência Publica.  

O presente Relatório inclui as Atividades 13 - Elaboração do Programa de 

Implementação do Plano de Mobilidade e 14 - Realização de Audiência Pública.  

O documento apresenta o Plano de Mobilidade para o horizonte de vinte anos e o 

resultado da Audiência Pública, organizado em oito capítulos:  

Capítulo 2 - Recapitulação do Processo de Elaboração do Plano de Mobilidade 

Capítulo 3 - Estratégia de Implantação do Plano de Mobilidade, onde são 

apresentados os critérios de priorização das ações e o Quadro Geral do Plano de 

Mobilidade Urbana, resultado dessa priorização;  

Capítulo 4 – Instrumentos de Implementação do Plano de Mobilidade, onde são 

definidos os instrumentos legais de implementação da Política de Mobilidade Urbana, 

conforme deverão constar na Lei da Mobilidade Urbana de Camaçari; 

Capítulo 5 – Monitoramento, Avaliação e Revisão Periódica do Plano de Mobilidade, 

onde é proposto o sistema de monitoramento com seus indicadores e sistemática de 

acompanhamento;  

Capítulo 6 – Lei da Mobilidade Urbana de Camaçari, onde é explicitada a organização 

dos temas e conteúdos da proposta de lei;  

Capítulo 7 – Recursos Financeiros, onde são explicitadas as fontes de recursos para a 

implementação das ações previstas no Plano de Mobilidade e a formatação do Fundo 

de Mobilidade Urbana de Camaçari; 

Capítulo 8 – Audiência Pública, onde é apresentado o resultado das Audiências 

Públicas, realizadas nos dias 17 e 28 de setembro de 2016 para a apresentação dos 

programas e ações componentes do Plano de Mobilidade de Camaçari; 

Capítulo 9 – Conclusão.  
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Anexo I – Material do Seminário Interno; 

Anexo II – Material das Audiências Públicas 

Anexo III – Cronograma de Ações 

Anexo IV – Proposta da Lei de Mobilidade Urbana de Camaçari 
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2. SÍNTESE DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
MOBILIDADE DE CAMAÇARI 

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Camaçari iniciou-se em março de 

2015, com o planejamento das atividades junto à Prefeitura Municipal. As atividades 

contempladas envolveram levantamento de informações, pesquisas, trabalhos 

técnicos e participação das comunidades, nas seguinte etapas: 

1. Levantamento de Dados Existentes; 

2. Levantamentos de Campo e Execução das Pesquisas; 

3. Levantamento das solicitações existentes e expectativas da comunidade; 

4. Modelagem da Rede de Simulação do sistema viário; 

5. Revisão/complementação do Diagnóstico; 

6. Definição das Áreas Ambientais e Análise de Outros Modais;  

7. Montagem de Alternativas de Intervenção e Normatização;  

8. Seminário Externo; 

9. Definição da Rede de Transporte Coletivo; 

10. Formulação de Outras Diretrizes e Ações; 

11. Consolidação das Intervenções e Formulação das Propostas do Plano; 

12. Seminário Interno; 

13. Elaboração do Programa de Implementação do Plano de Mobilidade; 

14. Realização de Audiência Pública. 

O desenvolvimento dos trabalhos foi iniciado a partir da Ordem de Serviço, expedida 

pela Prefeitura em dois de março de 2015.  

A etapa de levantamento de dados existentes envolveu entrevistas e reuniões com as 

equipes técnicas da Secretaria do Desenvolvimento Urbano - SEDUR e 

Superintendência de Trânsito e Transportes - STT, e com a equipe da Gestão 

Municipal para o levantamento de informações como: planos, projetos e ações 
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desenvolvidos ou em desenvolvimento no Município de Camaçari; mapas e plantas; 

informações do sistema de mobilidade como inventário físico do sistema viário, de 

controle de tráfego, de estacionamentos e de equipamentos associados ao transporte 

público; dados socioeconômicos; arcabouço legal municipal como a Lei Orgânica, o 

Plano Diretor, a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e demais leis e 

decretos municipais relativos aos transportes e ao trânsito.  

A atividade de levantamentos de campo foi realizada de 1 a 21 de junho e de 5 de 

agosto a 26 de setembro de 2015, envolvendo a equipe técnica da consultoria e mais 

de setenta pesquisadores contratados, residentes no município. Foram realizadas as 

seguintes pesquisas: pesquisa origem/destino domiciliar; pesquisa na linha de 

contorno; pesquisa na linha de aferição; contagem volumétrica das interseções; 

pesquisa das viagens das linhas do transporte coletivo; pesquisa de movimentação de 

passageiros no transporte coletivo. 

Na etapa de levantamento de solicitações e expectativas da comunidade foram 

realizadas cinco reuniões comunitárias de consulta pública e foram também reunidos 

os pedidos e sugestões encaminhados através de preenchimento de formulário 

técnico e da página eletrônica da Prefeitura Municipal.  

A partir de todos os dados e informações levantadas, foram desenvolvidos os 

trabalhos técnicos de elaboração do diagnóstico e das primeiras indicações de 

propostas.  

O Diagnóstico e o esboço das primeiras ideias de propostas foram apresentados em 

um Seminário Externo para a equipe técnica da Prefeitura Municipal e convidados, que 

sugeriram complementações para a finalização da etapa.  

Após novos levantamentos, foram desenvolvidos os trabalhos de definição das áreas 

ambientais e análise dos diversos modais, montagem de alternativas de intervenções 

e normatização e proposição de nova rede para o serviço de transporte coletivo. 

As propostas de intervenções elaboradas foram submetidas à avaliação dos técnicos e 

gestores municipais em Seminário Interno realizado no dia 17 de agosto de 2016. 
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A proposta do Plano de Mobilidade foi apresentada em duas audiências públicas 

realizadas com as comunidades da Sede e da Orla, nos dias 17 e 18 de agosto de 

2016, respectivamente. 

Foram realizadas as adequações e complementações necessárias e elaborada a 

estruturação do Plano de Mobilidade em Princípios, Objetivos, Diretrizes, Indicadores 

e metas, Eixos Estratégicos, Programas e Ações a serem empreendidas pelo Governo 

Municipal.  

O resultado final do Plano de Mobilidade é o apresentado no presente relatório que 

inclui também a proposta da Lei de Mobilidade Urbana de Camaçari.  

As quatorze etapas desenvolvidas estão consolidadas em oito relatórios, sendo: 

 Relatório Nº 01 – Planejamento Executivo, compreendendo o planejamento das 

atividades de elaboração do Plano de Mobilidade;  

 Relatório Nº 02 – Planejamento das Pesquisas Necessárias, compreendendo a 1ª 

parte da Atividade 2;  

 Relatório Nº 03 – Resultado Preliminar das Pesquisas, compreendendo a 2ª parte 

a Atividade 2;  

 Relatório Nº 04 – Diagnóstico do Sistema de Mobilidade Existente, 

compreendendo as Atividades 1, 2, 3 e 5;  

 Relatório Nº 05 – Modelagem e Montagem das Alternativas, compreendendo as 

Atividades 4, 6, 7 e 8;  

 Relatório Nº 06 – Rede de Transporte Coletivo, compreendendo a Atividade 9;  

 Relatório Nº 07 – Formulação das Diretrizes e das Propostas do Plano 

compreendeu as Atividades 10 e 11, respectivamente Formulação de Outras 

Diretrizes e Ações e Consolidação das Intervenções e Formulação das Propostas 

do Plano; 

 Relatório Nº 08 - Programa de Implementação do Plano e Audiência Publica 

incluindo as etapas 13 - Elaboração do Programa de Implementação do Plano de 

Mobilidade e 14 - Realização de Audiência Pública final.  
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Figura 1 - Síntese do processo de elaboração do Plano de Mobilidade 
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Relatório 2 
PLANO DE PESQUISA 

ETAPAS: 
1. Levantamento de Dados Existentes; 
2. Levantamentos de Campo e Execução das Pesquisas; 
3. Levantamento das solicitações existentes e 

expectativas da comunidade; 
4. Modelagem da Rede de Simulação do sistema viário; 
5. Revisão/complementação do Diagnóstico; 
6. Definição das Áreas Ambientais e Análise de Outros 

Modais;  
7. Montagem de Alternativas de Intervenção e 

Normatização;  
8. Seminário Externo; 
9. Definição da Rede de Transporte Coletivo; 
10. Formulação de Outras Diretrizes e Ações; 
11. Consolidação das Intervenções e Formulação das 

Propostas do Plano; 
12. Realização de Seminário Interno; 
13. Elaboração do Programa de Implementação do Plano 

de Mobilidade; 
14. Realização de Audiência Pública. 

RELATÓRIOS:  
 Relatório Nº 01 – Planejamento Executivo dos 

Trabalhos  
 Relatório Nº 02 – Planejamento das Pesquisas  
 Relatório Nº 03 – Resultado Pesquisas  
 Relatório Nº 04 – Diagnóstico do Sistema de Mobilidade  
 Relatório Nº 05 – Modelagem e Montagem das 

Alternativas 
 Relatório Nº 06 – Rede de Transporte Coletivo 
 Relatório Nº 07 – Formulação das Diretrizes e das 

Propostas do Plano  
 Relatório Nº 08 - Programa de Implementação do Plano 

e Audiência Publica.  

LEVANTAMENTO 
DE 

EXPECTATIVAS 
DA COMUNIDADE 

SEMINÁRIO 
TÉCNICO EXTERNO 

Relatório 1 
PLANEJAMENTO 

Relatório 3 
RESULTADOS 

DAS PESQUISAS 

Relatório 4 
DIAGNÓSTICO 

Relatório 5 
ALTERNATIVAS DE 

INTERVENÇÕES 
Relatório 6 

REDE DE TRANSPORTE 
COLETIVO 

Relatório 7 
DIRETRIZES E 
PROPOSTAS 

Relatório 8 
ESTRATÉGIA DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

10 

12 
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13 

14 

5 

AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS 

LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E EXPECTATIVAS DA 
COMUNIDADE 
 1ª Reunião – dia 13/04/2015 – Sede e Parafuso 
 2ª Reunião – dia 14/04/2015 – Vila de Abrantes 
 3ª Reunião – dia 15/04/2015 – Arembepe 
 4ª Reunião – dia 16/04/2015 – Monte Gordo 
 5ª Reunião – dia 17/04/2015 – Barra de Pojuca. 
 Audiência Pública - Centro 
 Audiência Pública - Orla 

SEMINÁRIO 
INTERNO  

ETAPAS 
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3. ETAPAS PARTICIPATIVAS 

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Camaçari contou com cinco etapas 

participativas: 

 Pesquisas de campo; 

 Levantamento de solicitações e expectativas das comunidades; 

 Seminário Externo; 

 Seminário Interno e 

 Audiências Públicas.  

As pesquisas de campo envolveram mais de setenta pesquisadores contratados, 

residentes no município, e cerca de 2.800 entrevistas com os moradores em seus 

domicílios. 

O levantamento de solicitações e expectativas da comunidade foi realizado em cinco 

reuniões comunitárias de consulta pública das quais participaram cerca de duzentas 

pessoas: 

 1ª Reunião – dia 13/04/2015 – Sede e Parafuso; 

 2ª Reunião – dia 14/04/2015 – Vila de Abrantes; 

 3ª Reunião – dia 15/04/2015 – Arembepe; 

 4ª Reunião – dia 16/04/2015 – Monte Gordo; 

 5ª Reunião – dia 17/04/2015 – Barra de Pojuca. 

Foram também reunidos os pedidos e sugestões encaminhados através de 

preenchimento de formulário técnico e da página eletrônica da Prefeitura.  

O Seminário Externo, realizado em xxx, reuniu a equipe técnica e gestores municipais 

e convidados externos para a apresentação e discussão do Diagnóstico e 

levantamento de ideias e propostas.  
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3.1. SEMINÁRIO INTERNO 

As propostas dos Princípios, Diretrizes, Objetivos e os Eixos de atuação contendo os 

Programas e as Ações Estratégicas para o Plano de Mobilidade Urbana de Camaçari 

foram apresentadas em Seminário Interno para a equipe técnica da Prefeitura 

Municipal, onde foram debatidas e aperfeiçoadas.  

O conteúdo da apresentação e as contribuições apresentadas no Seminário estão 

reunidos no Anexo I.  

3.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

As propostas foram também apresentadas em duas Audiências Públicas para  

aprovação da comunidade.  

As Audiências Públicas foram realizadas para a população residente na Sede, 

realizada no dia 17 de setembro de 2016, na Câmara Municipal e a segunda no dia 18 

de setembro de 2016, no Ginásio da Escola Municipal Giltônia Pereira                           

Arembepe. 

Figura 2 - Equipe Técnica na entrada da Audiência Pública  - Orla 
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As sugestões e propostas foram consideradas e incorporadas, sempre que possível, à 

versão final do Plano de Mobilidade e na Lei da Mobilidade Urbana de Camaçari.  

As atas das duas Audiências bem como as listas de presença e a proposições 

encaminhadas pelas comunidades por escrito se encontram no Anexo II.  

 

 

 

 

  

Figura 3 - Audiência  Pública - Orla 



 

 

Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 BH / MG – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 

13 

 

 

4. SÍNTESE DA ESTRUTRA DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE 
CAMAÇARI 

Estabelecidos os princípios, os objetivos, as diretrizes e os indicadores gerais de 

resultado para o horizonte final do Plano de Mobilidade, as ações foram organizadas 

em programas e eixos estratégicos finalísticos e transversais.   

 

Figura 4 - Estrutura do Plano de Mobilidade. 

Princípios: 

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

 Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana; 

 Acessibilidade universal;  

 Segurança nos deslocamentos das pessoas;  

 Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e 

ambientais;  

 Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;  

 Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;  
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 Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos 

e serviços;  

 Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

Objetivos:  

 Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção 

contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. 

 Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 

 Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

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

acessibilidade e à mobilidade. 

Diretrizes: 

 Promover a cidadania e a autoridade pública na gestão do trânsito e do transporte. 

 Viabilizar uma gestão inteligente da circulação e do transporte público, utilizando 

as tecnologias disponíveis. 

 Priorizar em todos os aspectos a paz no trânsito, a acessibilidade de pedestres e 

pessoas com mobilidade reduzida e a redução de acidentes. 

 Reordenar o tráfego privado para obter qualidade de vida e equidade na 

apropriação do sistema viário. 

 Priorizar e incentivar a maior utilização do sistema viário pelo transporte público e 

não motorizado. 

 Desenvolver uma sinalização qualificada que propicie um tráfego fluido e seguro. 

 Regulamentar a circulação de bens e serviços no meio urbano. 

 Regularizar os contratos dos operadores de Transporte Público em todas as suas 

modalidades. 

 Promover a integração entre a política de mobilidade urbana e as demais políticas 

públicas;  

 Assegurar a ampla participação da sociedade no planejamento gerenciamento e 

investimento do sistema de mobilidade urbana. 
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Indicadores e Metas Gerais: 

 REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

Indicador: Número de acidentes /10.000 habitantes. 

Meta: Redução da taxa anual de atropelamentos em 10% a cada ano, até 

zerar.  

 AUMENTO DA EXTENSÃO DE VIAS CICLÁVEIS  

Indicador: Percentual de ciclofaixas e ciclovias em relação à quilometragem 

total de vias. 

Meta: Aumento em 10% a cada ano. 

 AUMENTO DA ACESSIBILIDADE – CALÇADAS 

Indicador: Percentual de calçadas acessíveis em relação ao total de calçadas  

Meta: Atingir, a cada ano 10% de calçadas acessíveis em relação à extensão 

de calçadas nas vias Arteriais e Coletoras.  

 AUMENTO DA ACESSIBILIDADE – TRANSPORTE COLETIVO 

Indicador: Percentual de veículos acessíveis em relação ao total da frota  

Meta: Atingir, em dois anos 100% de veículos acessíveis na frota do transporte 

coletivo.  

Indicador: Valor da tarifa do transporte coletivo em relação ao salário mínimo 

vigente no país. 

Meta: Manter a proporção entre o valor da tarifa do transporte coletivo e o 

salário mínimo vigente no país. 

 AUMENTO DO NÚMERO DE VIAGENS POR TRANSPORTE COLETIVO  

Indicador: Percentual de viagens do transporte coletivo em relação ao total de 

viagens.  

Meta: Aumentar a participação relativa do transporte coletivo no total de 

viagens de 27,78 (109.950 viagens/dia) para 29% (115.000 viagens/dia) até 

2021 e para 30% (118.000 viagens/dia) até 2026.  



 

 

Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 BH / MG – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 

16 

 

 

Quadro 1 - Indicadores e Metas Gerais 

 INDICADORES E METAS GERAIS DO PLANO DE MOBILIDADE 
Tema Objetivo Indicador Meta 

NÚMERO DE ACIDENTES DE 
TRÂNSITO 

 

 
REDUÇÃO Número de acidentes /10.000 habitantes 

Redução da taxa anual de 
atropelamentos em 10% a cada ano, 

até zerar. 
 

EXTENSÃO DE VIAS CICLÁVEIS 
 

 
 

AUMENTO 

Percentual de ciclofaixas e ciclovias em relação à 
quilometragem total de vias. 

 
Aumento em 10% a cada ano. 

ACESSIBILIDADE DAS  
CALÇADAS 

 

 
 

AUMENTO 

Percentual de calçadas acessíveis em relação ao 
total de calçadas 

 

Atingir, a cada ano 10% de calçadas 
acessíveis em relação à extensão de 

calçadas nas vias Arteriais e 
Coletoras. 

ACESSIBILIDADE NO 
TRANSPORTE COLETIVO 

 

 
 

AUMENTO 

Percentual de veículos acessíveis em relação ao 
total da frota 

Meta: Atingir, em dois anos 100% de veículos 
acessíveis na frota do transporte coletivo. 

Atingir, em dois anos 100% de 
veículos acessíveis na frota do 

transporte coletivo. 
    

MANTER 
Valor da tarifa do transporte coletivo em relação 

ao salário mínimo vigente no país. 
 

Manter a proporção entre o valor da 
tarifa do transporte coletivo e o 
salário mínimo vigente no país. 

NÚMERO DE VIAGENS POR 
TRANSPORTE COLETIVO 

 
AUMENTO 

Percentual de viagens do transporte coletivo em 
relação ao total de viagens. 

 

Aumentar a participação relativa do 
transporte coletivo no total de 

viagens de 27,78 (109.950 
viagens/dia) para 29% (115.000 

viagens/dia) até 2021 e para 30% 
(118.000 viagens/dia) até 2026. 
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Eixos Estratégicos: 

Os Eixos Estratégicos finalísticos são relacionados aos temas e atividades finais e os  

Eixos Estratégicos transversais representam as ações e atributos que deverão estar  

presentes em todos os demais. 

 
 
Programas e Ações 

Cada um dos Eixos Estratégicos Finalísticos se compõe de Programas e cada um dos 

programas apresenta seus objetivos, diretrizes e Ações Prioritárias, classificadas em 

ações de curto, médio ou longo prazo.  

Todos os Eixos Finalísticos apresentam ações relativas aos Eixos Transversais.  

 

 

 

 

 

 

 

A.                              
MOBILIDADE 

ATIVA

B.                               
MOBILIDADE 

COLETIVA

C.                               
MOBILIDADE 
INDIVIDUAL 

MOTORIZADA

D.                               
LOGÍSTICA 
URBANA

E.                               
GESTÃO DA 

MOBILIDADE

F.                               
CIDADE 

SUSTENTÁVEL 

PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE CAMAÇARI 
EIXOS ESTRATÉGICOS FINALÍSTICOS 

EIXOS ESTRATÉGICOS TRANSVERSAIS

G. ACESSIBILIDADE, H. EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO, I.SEGURANÇA, J.GESTÃO PARTICIPATIVA, K. FISCALIZAÇÃO

Figura 5 - Eixos Estratégicos 
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Quadro 2 - Resumo dos Eixos, Programas e Ações do Plano de Mobilidade. 

RESUMO DOS EIXOS FINALÍSTICOS, PROGRAMAS E AÇÕES 
 
 
 

MOBILIDADE ATIVA 
5 Programas e 28 Ações Prioritárias 

 

 
 
 

MOBILIDADE COLETIVA 
5 Programas e 24 Ações Prioritárias 

 
 
 

MOBILIDADE INDIVIDUAL MOTORIZADA 
4 Programas  

 
 
 

LOGÍSTICA URBANA 
3 Programas  

 
 
 

GESTÃO DA MOBILIDADE 
6 Programas e 10 Ações Prioritárias 

 
 

 
 
 

CIDADE SUSTENTÁVEL 
4 Programas  

RESUMO GERAL: 6 EIXOS ESTRATÉGICOS, 27 PROGRAMAS  
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5. ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE  

5.1. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES 

As ações que compõem os programas de cada um dos eixos foram classificadas em 

ações de curto, de médio ou de longo prazo, considerando os horizontes de dois anos, 

cinco anos e dez ou mais anos, respectivamente.  

Considerando os subsistemas da mobilidade urbana, sendo cada um atendido por um 

Eixo estratégico, é importante que sejam iniciadas ações para os diversos 

subsistemas, uma vez que é o conjunto das ações que promoverá as melhorias 

almejadas.   

Entretanto, as ações voltadas para o transporte coletivo e para os modos não 

motorizados são as prioritárias em relação às demais, visto que além da legislação 

federal impor a regularização do transporte coletivo, os modos não motorizados são 

complementares para os demais a atendem à maior parte da população.   

A demarcação dos espaços da cidade para esses modos é essencial no Plano de 

Mobilidade.  

Em cada um dos eixos estratégicos são propostas ações preparatórias, que devem 

preceder ás demais como legislações e normas complementares, fóruns com os 

agentes específicos e projetos.   

As ações com maior facilidade operacional podem ser antecipadas e outras que 

demandam projetos de grande porte e recursos financeiros de maior monta, 

demandam tempo maior de maturação.   

As intervenções para a estruturação do sistema viário foram também distribuídas no 

curto, médio e longo prazo. A maior parte dessas intervenções demanda maior tempo 

de maturação, projetos mais complexos e recursos de maior monta e foram definidas 

como de longo prazo. Apenas três, das mais de trinta intervenções foram 

consideradas como de curto prazo.   
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Deve ser considerada ainda a aceitação das medidas por parte da população, para o 

seu sucesso.  

Assim, os seguintes aspectos foram serem considerados: 

 A melhoria proporcionada às pessoas representada pelo impacto social positivo; 

 A necessidade de estrutura de gestão, de arcabouço legal e a necessidade de 

elaboração de projetos, representada pela facilidade ou maior complexidade 
operacional; 

 A menor ou maior necessidade de recursos financeiros representada pela 

possibilidade de recursos financeiros; 
 A existência de obrigatoriedade legal para a regularização do município perante a 

legislação vigente;  

 A aceitabilidade social das propostas, como um fator fundamental para a 

implantação do plano e para sua continuidade.   

Com base nesses critérios, e considerando a necessidade de precedência de algumas 

ações sobre as outras, foi elaborado o Cronograma de Ações, apresentado no Anexo 

III.  
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6. INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE 
URBANA 

Os instrumentos legais para a implementação do Plano de Mobilidade se constituem 

da legislação municipal como a Lei Orgânica do Município, o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano - PDDU, o Código Urbanístico e Ambiental, a Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – LPOUS e o próprio Plano de Mobilidade.  

Outros instrumentos legais são: 

 Os planos plurianuais; 

 A lei de diretrizes orçamentárias; 

 A legislação tributária do município na sua dimensão não fiscal; 

 As parcerias público-privadas; 

 As concessões e subconcessões.  

Os planos Plurianuais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias devem prever os recursos a 

ser investidos e gastos no sistema de mobilidade urbana a cada exercício.  

Além desses, devem constar em lei ainda os incentivos tributários a serem adotados 

para implementação das ações do Plano de Mobilidade.  

As parcerias público-privadas são definidas pela Lei Federal Nº 11.079/2004 que 

institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no 

âmbito da administração pública. 

O regime geral das concessões de serviços públicos e de obras públicas e das 

permissões de serviços públicos é estabelecido pela Lei Federal Nº 8.987/1995.  
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7. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO PERIÓDICA DO PLANO 
DE MOBILIDADE. 

O monitoramento da operacionalização das estratégias, das ações e dos resultados e 

das metas de curto, médio e longo prazo, propostos no Plano de Mobilidade, deverá 

ser realizado de forma participativa, através do acompanhamento dos indicadores 

estruturados para cada um dos programas e ações.  

Os indicadores deverão ser apurados anualmente e divulgados no Balanço Anual da 

Mobilidade Urbana, a ser disponibilizado na página eletrônica da Prefeitura Municipal. 

Para esse monitoramento, propõe-se a instituição do Observatório da Mobilidade 

Urbana de Camaçari, sem prejuízo de outros órgãos colegiados e ouvidorias 

existentes, como o Conselho Municipal de Transporte - CMT e o Conselho da Cidade - 

CONCIDADE. 

7.1. OBSERVATÓRIO DA MOBILIDADE URBANA DE CAMAÇARI  

O Observatório da Mobilidade Urbana de Camaçari deverá ser coordenado pela 

Prefeitura Municipal, através da Superintendência de Trânsito e Transporte e será 

composto por entidades interessadas da sociedade civil, membros do Conselho de 

Transporte e do Conselho da Cidade, agregando ainda técnicos, universidades, 

representantes de organizações empresariais e de organizações não governamentais 

além dos agentes diretamente ligados à questão da mobilidade urbana, como 

representantes dos ciclistas, transportadores de carga, empresários do transporte 

coletivo, carroceiros, taxistas, mototaxistas.  

O Observatório da Mobilidade poderá ter como atribuições:  

 Estabelecer o seu regimento, a partir de proposta elaborada pela Prefeitura 

Municipal;  

 Definir e consolidar os indicadores de desempenho a serem tomados como 

referência; 

 Elaborar e divulgar informações sobre o sistema de mobilidade urbana; 

 Contribuir com estudos e propostas para a avaliação e revisão periódica do Plano de 

Mobilidade; 
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 Contribuir para a realização dos diagnósticos e prognósticos a serem desenvolvidos 

com vistas à elaboração das revisões do Plano de Mobilidade;  

 Acompanhar os resultados e contribuir com as ações voltadas para a construção da 

Política de Mobilidade Urbana Sustentável.  

7.2. REVISÃO PERIÓDICA 

As revisões do Plano de Mobilidade poderão ser coincidentes com a revisão do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano, tendo periodicidade máxima de dez anos.  

Deverão ser precedidas da realização de análise da situação do sistema municipal de 

mobilidade urbana em relação aos modos, aos serviços e à infraestrutura de 

transporte no território do Município e avaliação dos indicadores de desempenho, 

amplamente debatidas e discutidas através das instâncias participativas e na 

Conferência da Cidade.  

A critério da Administração Municipal, o Plano de Mobilidade Urbana poderá ser 

integrado ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano no momento de sua revisão.  
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8. LEI DA MOBILIDADE URBANA DE CAMAÇARI 

A lei da Mobilidade urbana de Camaçari foi estruturada como demonstrado no quadro 

a seguir. 

Quadro 3 - Estrutra da Lei de Mobilidade urbana de Camaçari 

ESTRUTURA DA LEI DE MOBILIDADE URBANA DE CAMAÇARI 

TÍTULOS CAPÍTULOS SEÇÕES SUB-SEÇÕES 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Capítulo I 
Definições e 

conceitos 

  

Capítulo II 
Princípios Básicos 

Capítulo III 
Objetivos 

Capítulo IV 
Diretrizes e Ações 

Estratégicas 

TÍTULO II 
SISTEMA MUNICIPAL DE 

MOBILIDADE URBANA 

Capítulo I 
Transporte Não 

Motorizado 

Seção I 
Pedestre 

 

Seção II 
Bicicletas 

Capítulo II 
Transporte Coletivo 

Seção I 
Transporte Urbano 

Seção II 
Transporte Escolar 

Seção III 
Transporte Fretado 

Capítulo III 
Transporte 
Individual 

Motorizado 
Capítulo IV Logística Urbana 

TÍTULO III 
SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 

Capítulo I 
Hierarquia Viária   

Capítulo II 
Composição Viária 

Seção I 
Caixas de Rua 

Sub-Seção I 
Pistas de Rolamento 

Sub-Seção II 
Vagas de 

Estacionamento 
Públicas 

Sub-Seção III 
Acostamentos 

Seção II 
Passeios Públicos 

Sub-Seção I 
Acessos aos lotes e 

Estacionamentos 
Sub-Seção II 

Canteiros e Faixas 
de Serviço 

Sub-Seção III 
Mobiliários Urbanos 

Capítulo III 
Implantação do 
Sistema Viário 
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ESTRUTURA DA LEI DE MOBILIDADE URBANA DE CAMAÇARI 

TÍTULOS CAPÍTULOS SEÇÕES SUB-SEÇÕES 

TÍTULO IV 
OCUPAÇÃO E USOS DO SOLO E 

MOBILIDADE URBANA 

Capítulo I 
Polos Geradores de 

Tráfego 

  
Capítulo II 

Relatório de 
Impacto sobre a 

Mobilidade 
Capítulo III 

Contrapartidas da 
Mobilidade Urbana 

TÍTULO V 
SISTEMA DE MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE 

URBANA E REVISÃO PERIÓDICA 
DO CENÁRIO 

Capítulo I 
Indicadores 

  
Capítulo II 

Monitoramento e 
Avaliação 
Capítulo III 

Revisão Periódica 
TÍTULO IV 

DISPOSIÇÃO FINAIS    

ANEXO I 
LISTA DE VIAS 

HIERARQUIZADAS 
   

ANEXO II 
PARÂMETROS VIÁRIOS    

ANEXO III 
MAPA DE HIERARQUIZAÇÃO 

VIÁRIA 
SEDE 

   

ANEXOS 
ANEXO IV - MAPA DE HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA  - ORLA 

ANEXO V - MAPA DE PROPOSTAS VIÁRIAS - SEDE 
ANEXO VI - MAPA DE PROPOSTAS VIÁRIAS - ORLA 

ANEXO VII - MAPA DE PROPOSTAS VIÁRIAS - REGIONAL 
ANEXO VIII - MAPA DE PROPOSTA DE REDE CILCOVIÁRIA  -SEDE 
ANEXO IX - MAPA DE PROPOSTA DE REDE CICLOVIÁRIA - ORLA 

A proposta da Lei de Mobilidade Urbana do Município de Camaçari é apresentada no 

Anexo IV.  
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9. RECURSOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS EM MOBILIDADE 
URBANA 

Os recursos financeiros para os investimentos necessários à implementação do Plano 

de Mobilidade Urbana devem ser previstos nos planos plurianuais e na lei de diretrizes 

orçamentárias do município. 

9.1. FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

Os recursos poderão ser geridos através do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, a 

ser criado em substituição ao Fundo de Transporte existente, agregando outras fontes 

de receitas e outras despesas.  

Como receitas para a composição do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, podem 

ser consideradas:  

a) Dotações orçamentárias e créditos adicionais que lhes forem destinados pela 

Prefeitura Municipal de Camaçari; 

b) Juros, rendimentos, correções advindas de quaisquer formas de aplicações de 

seus recursos;  

c) Toda e qualquer forma de contribuição, transferência de pessoa física ou 

jurídica, instituição pública ou privada, bem como subvenções, repasses e toda 

forma de donativos em bens ou espécies;  

d) Resultados de convênios, contratos ou acordos firmados com instituições 

públicas ou privadas;  

e) Receitas decorrentes de empréstimos ou outras operações financeiras, 

autorizadas em lei;  

f) Penalidades pecuniárias aplicadas aos infratores da legislação municipal sobre 

o uso e transporte nas vias públicas;  

g) Penalidades aplicadas a operadores do transporte coletivo e especial;  

h) Taxa de gerenciamento operacional, cobrada dos operadores do serviço 

municipal de transporte coletivo; 

i) Taxas de serviços de vistoria nos veículos dos serviços públicos de táxi, 

mototáxi e escolar;  
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j) Tributos sobre os modos e serviços de transporte urbano pela utilização da 

infraestrutura urbana, visando a 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 e ao transporte 

não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte 

público, na forma da lei; 

k) Multas e outras receitas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, definidas como sendo de direito do Município;  

l) Exploração do serviço de remoção e guarda de veículos infratores (guincho 

e/ou reboque e pátio de recolhimento e guarda de veículos); 

m) Receitas do estacionamento rotativo na via pública ou fechados, mantidos pelo 

poder público municipal; 

n) Receitas de publicidade nos ônibus, em abrigos de ônibus, em estações e 

terminais e em outros equipamentos da mobilidade urbana; 

o) Receitas de concessões e subconcessões onerosas; 

p) Receitas de operações urbanas consorciadas; 

q) Receitas de contribuição de melhoria.  

Entre as possíveis destinações dos recursos do Fundo Municipal de Mobilidade 

Urbana, podem constar:  

a) Gerenciamento, coordenação, controle e fiscalização do sistema de transporte 

público coletivo e especial; 

b) Gerenciamento, operação e fiscalização do trânsito; 

c) Projeto, implantação e manutenção da sinalização vertical, horizontal e 

semafórica, equipamentos de proteção e segurança entre outros;  

d) Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 

planejamento, operação e controle das ações referentes ao transporte e 

trânsito; 

e) Implantação e manutenção do sistema viário destinado aos modos não 

motorizados: passeios públicos, ciclovias e ciclofaixas, vias compartilhadas e 

zonas de baixas velocidades; 
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f) Projeto, implantação e manutenção de corredores e faixas exclusivas para o 

transporte coletivo; 

g) Projeto, implantação e manutenção de infraestrutura e equipamentos para a 

acessibilidade universal; 

h) Programas e campanhas educativas voltadas para a mobilidade urbana; 

i) Utilização de descontos, subsídios e desoneração tarifária do transporte 

coletivo; 

j) Programas de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos 

humanos; 

k) Investimentos no sistema imobilizado permanente ou em equipamento rodante 

e outros.  

9.2. OUTRAS FONTES 

Outras fontes de recursos e financiamentos para os projetos de mobilidade urbana são 

os programas federais, através dos Programas do Ministério das Cidades, financiados 

através da Caixa Econômica Federal - CEF. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES possui linha de 

financiamento voltada para a mobilidade urbana, para pessoas jurídicas de direito 

público, pessoa jurídica de direito privado com sede e administração no país. As linhas 

de financiamento destinam-se a racionalização econômica, com redução dos custos 

totais do sistema; priorização das modalidades de maior capacidade e menor custo 

operacional; privilégio do transporte coletivo sobre o individual; integração tarifária e 

física, com redução do ônus e do tempo de deslocamento para o usuário; 

acessibilidade universal, inclusive para pessoas com mobilidade reduzida, pedestres e 

ciclistas; utilização de tecnologias mais adequadas, buscando melhores condições de 

conforto e segurança; aprimoramento da gestão e da fiscalização do sistema, de forma 

a fortalecer a regulamentação e reduzindo a informalidade; redução dos níveis de 

poluição sonora e do ar, do consumo energético e dos congestionamentos; 

requalificação urbana das áreas do entorno dos projetos. 

A Organização das Nações Unidas – ONU lançou em 2015 os “Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 2030”. São dezessete objetivos, entre eles o de número 
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onze: “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 

e sustentáveis”. 

Dentre as dez metas estabelecidas para esse objetivo, duas estão diretamente 

relacionadas à mobilidade urbana: 

“11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, 
sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por 
meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as 
necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, 
pessoas com deficiência e idosos”; 
 
“11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 
inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas 
idosas e pessoas com deficiência” 

Assim, é recomendável o acompanhamento dos recursos que serão disponibilizados 

pelos diversos programas e organismos, através do Banco Mundial, pelo Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD. 

9.3. APOIO À GESTÃO, PESQUISA E PROJETOS.  

Alguns organismos internacionais, sem fins lucrativos, promovem o apoio a projetos, 

financiamento, pesquisa e desenvolvimento de ferramentas de gestão da mobilidade 

urbana para cidades associadas. Entre esses estão o Instituto de Políticas de 

Transporte e Desenvolvimento – ITDP (da sigla em inglês para Institute for 

Transportation and Development Policy) e o WRI – Brasil  - Cidades Sustentáveis.  
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10. CONCLUSÃO  

O Plano de Mobilidade Urbana de Camaçari foi elaborado através de um processo 

longo e participativo.  

Aborda as principais questões relativas à mobilidade urbana e propõe ações para que 

a cidade alcance, ao longo do tempo, uma mobilidade urbana sustentável, reduzindo 

os impactos negativos dos deslocamentos na vida das pessoas e melhorando o 

ambiente urbano.   

A integração das políticas urbanas é de fundamental importância nesse sentido.  

A elaboração das normas e leis complementares e dos projetos para as ações 

previstas abrirá a possibilidade de captação de recursos e financiamentos para os 

investimentos necessários.  

A gestão participativa do Plano de Mobilidade, integrando as comunidades e entidades 

da sociedade civil, poderá ampliar o conhecimento a agregar iniciativas, além de 

incrementar a implementação das ações, através do comprometimento do poder 

público e do conjunto da sociedade com a mobilidade urbana sustentável.  

O acompanhamento dos indicadores da mobilidade urbana permitirá um referencial 

comparativo em relação a outros municípios e indicará a medida do desempenho da 

gestão da mobilidade em Camaçari.   

O Plano de Mobilidade tem um horizonte previsto de vinte anos, ao longo dos quais 

deverá ser revisto, adaptando as propostas e a prioridade de implantação das ações 

às novas tecnologias, à economia e ao desenvolvimento da cidade.   
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ANEXO I – MATERIAL DO SEMINÁRIO INTERNO 
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ANEXO II – MATERIAL DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
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ANEXO III – CRONOGRAMA DE AÇÕES 
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ANEXO IV - PROPOSTA DA LEI DE MOBILIDADE UBANA DE CAMAÇARI 
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EQUIPE TÉCNICA 

Relatório 7 - Formulação das Propostas do Plano de Mobilidade 

Para elaboração do quinto relatório a equipe constituída foi do próprio quadro de diretores 
do Instituto da Mobilidade Sustentável RUAVIVA e dos funcionários do Instituto, conforme 

detalhado abaixo. 

 
Detalhamento da Equipe 

 
Ricardo Mendanha Ladeira - Engenheiro Civil 

Diretor do Instituto Ruaviva / Coordenador do contrato 
 

Liane Nunes Born - Engenheira Civil 
Diretora do Instituto Ruaviva / Responsável Técnica do contrato 

 
Nazareno Sposito Neto Stanislau Affonso - Arquiteto 

Presidente do Instituto Ruaviva 
 

José Alberto São Thiago Rodrigues - Engenheiro Civil 
Autônomo 

 
Patrícia Maria Silva Moreira – Engenheira Civil 

Autônoma 
 

Pedro Henrique da Silva - Arquiteto 
Funcionário RUAVIVA 

 
Felipe Horta Parreiras - Administrador 

Funcionário RUAVIVA 
 

Pedro Lemos De Paula – Técnico de Transporte e Trânsito 
Funcionário RUAVIVA 

 
Gabriel Vasconcelos Silva – Estagiário RUAVIVA 

  
 
  

 Ricardo Mendanha Ladeira - Diretor                   Liane Nunes Born - Resp. Técnica 
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