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  Elaborar estudos e projetos e estabelecer padrão de pavimentação e geometria das calçadas para o município;

  Definir obrigatoriedades, incentivos fiscais e multas para a regularização das calçadas pelos proprietários dos imóveis;

  Incluir a exigência de projeto e implantação de calçadas padronizadas na aprovação e habite-se de novas edificações;

  Incluir a padronização das calçadas como condicionante para a expedição de licenças e alvarás de qualquer natureza;

  Elaborar cartilha de orientação para a construção, manutenção, adequação e utilização das calçadas;

  Organizar campanhas educativas;

  Promover a capacitação dos agentes públicos, profissionais da construção civil e comunidades, sobre a acessibilidade

universal e a construção, manutenção, adequação e uso das calçadas;

  Instituir, através de decreto municipal, as regras para a implantação, manutenção e utilização das calçadas;

  Priorizar a construção e adequação das calçadas, pelo poder público ou pela iniciativa privada, nas áreas de maior

concentração de pedestres;

  Implantar focos e tempos específicos para os pedestres em todas as interseções semaforizadas;

  Adotar a permissão para instalação de “parklets” como local para convivência e descanso de pedestres e ciclistas, através de

decreto municipal;

  Estudar junto aos empreendedores imobiliários do município a implantação de calçadas no momento da implantação dos

loteamentos;

  Fortalecer a fiscalização.

  Implantar os calçadões previstos no Plano de Mobilidade

  Formar grupo de discussão com os usuários de bicicletas para a apresentação e discussão da rede ciclável proposta e

priorização de ciclovias e ciclofaixas a serem implantadas;

  Recuperar o pavimento e sinalizar adequadamente as ciclovias e ciclofaixas existentes.

  Complementar a rede ciclável, implantando ciclovias e ciclofaixas.

  Implantar paraciclos e/ou bicicletários ao longo dos eixos de ciclovias, especialmente próximo aos centros de comércio,

serviços e empregos, nos terminais do transporte coletivo e em outros pontos estratégicos ao longo da rede ciclável;

  Estudar a permissão de transporte de bicicletas no transporte coletivo urbano;

  Estudar a viabilidade de implantação de sistema de bicicletas compartilhadas pelo poder público municipal ou junto à

iniciativa privada.

  Elaborar estudos e projetos e definir padrão de arborização mais adequado às calçadas existentes no município;

  Instituir sistemática de fabricação e distribuição de mudas pela Prefeitura Municipal;

  Definir obrigatoriedades e incentivos fiscais para o plantio de árvores nas vias urbanas pelos proprietários de imóveis;

  Incluir a exigência de arborização adequada na aprovação e habite-se de novas edificações;

  Incluir a arborização adequada como condicionante para a expedição de licenças e alvarás de qualquer natureza;

  Promover a capacitação dos agentes públicos e privados e comunidades, sobre a arborização urbana;

  Elaborar cartilha com informações e orientação para o plantio de árvores nos espaços públicos municipais;

  Organizar campanhas educativas sobre o plantio de árvores.

  Melhorar a iluminação pública nos corredores de tráfego, especialmente próximo aos centros de comércio, serviços e

empregos e nas travessias, de acordo com o que estabelece a Norma Brasileira – NBR 5101/2012, que trata da iluminação

pública;

  Implantar focos e tempos para pedestres em todas as interseções semaforizadas;

  Implantar travessias para ciclistas nas interseções das ciclovias e cilcofaixas com vias semaforizadas, dotando-as de foco e

tempo específico no semáforo, coincidente com o tempo de pedestres.

2. Programa de tratamento e implantação de rede ciclável
Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

Ações prioritárias de médio prazo (5 anos)
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5. Programa de sinalização e iluminação pública
Ações Prioritárias de médio prazo (5 anos)

4. Programa de arborização urbana
Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

3. Programa de integração com os outros modos
Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

AÇÕES

Ações de médio prazo (5 anos)

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

1. Programa de melhoria das calçadas
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  Legalizar os contratos de concessão através de licitação pública;

  Elaborar e publicar o Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo;

  Implantar a nova rede do transporte coletivo com integração física e tarifária entre os serviços convencional e complementar;

  Implantar Bilhetagem Eletrônica com controle público;

  Implantar 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;

  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. 

  Identificar, cadastrar, regulamentar e fiscalizar o transporte coletivo fretado.

  Implantar soluções de prioridade ao transporte coletivo na circulação, como faixas preferenciais e/ou exclusivas;

  Implantar sinalização em todos os pontos de embarque e desembarque;

  Definir o padrão e implantar abrigos em todos os pontos de embarque do transporte coletivo.

  Implantar informações nos pontos de ônibus sobre linhas, itinerários, horários, pontos de parada, mapas de localização,

número de telefone de atendimento ao usuário;
  Implantar informações sobre linhas, itinerários, horários, pontos de parada, número de telefone de atendimento ao usuário

pela internet, no site da Prefeitura e por aparelho de telefonia celular;

  Implantar informações pelo celular;

  Implantar painel de mensagens nos pontos principais com informação da chegada das linhas, em tempo real;

  Implantar atendimento às reclamações dos usuários através do site e telefone.

  Incentivar o uso do cartão através de programas de fidelização, oferta de pacotes especiais e descontos para compras

antecipadas;

  Definir programa de renovação da frota com implantação de 100% de veículos acessíveis;

  Definir programa de renovação da frota com implantação de veículos acessíveis de piso baixo e motor traseiro e com ar

condicionado.

  Cadastrar os veículos e os operadores do transporte escolar;

  Estabelecer regras para a permissão do transporte escolar;

  Definir e publicar o Regulamento Municipal de Transporte Escolar;

  Cadastrar os veículos e os operadores do transporte fretado;

  Definir procedimentos e regras para a operação do transporte fretado no município;

  Fortalecer a fiscalização.

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

Ações Prioritárias de médio prazo (5 anos)

5. Programa de Regulamentação do Transporte Escolar e Transporte Fretado
Ações Prioritárias de médio prazo (5 anos)
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1. Programa de fortalecimento da gestão pública
Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

2. Programa de melhoria da infraestrutura do transporte coletivo
Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

Ações Prioritárias de médio prazo (5 anos)

3. Programa de informação e atendimento aos usuários
Ações Prioritárias de médio prazo (5 anos)

4. Programa de acessibilidade física e financeira

AÇÕES CURTO MÉDIO LONGO
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  Elaborar projetos para tratamento dos pontos de conflito identificados;

  Padronizar e complementar a sinalização de regulamentação das vias arteriais e coletoras.

  Implantação de intervenções para tratamento dos pontos de conflito identificados;

  Elaborar projetos e implantar sinalização indicativa no município.

  Reduzir as velocidades máximas permitidas nas vias arteriais regionais para 60 km/h, nas vias arteriais municipais para 50

km/h, nas vias coletoras para 40 km/h e nas Vias Locais para 30 km/h.

  Mapear, elaborar projetos e implantar tratamento nos locais com maior ocorrência de acidentes;

  Implantar faixa de acomodação de motos junto à faixa de retenção nas interseções semaforizadas;

  Implementar campanhas educativas e de fiscalização de respeito à faixa de pedestres e não dirigir alcoolizado.  

  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 

  Elaborar estudos e pesquisas e implantar o estacionamento rotativo pago nas vias do centro e nas demais áreas de maior

demanda;

  Promover campanhas de esclarecimento e implantar fiscalização permanente do estacionamento rotativo.

  Elaborar estudos para implantação de bolsões de estacionamento pago nas bordas do centro, pelo executivo municipal ou

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

  Estabelecer política de preços do estacionamento rotativo, buscando o equilíbrio entre os custos das viagens por transporte

coletivo e o custo do estacionamento rotativo;

  Definição das rotas, áreas de operação e horários, conforme o porte dos veículos, para regulamentação da circulação de

veículos de carga e das operações de carga e descarga;

  Definição da sinalização a ser utilizada, horários permitidos para circulação / operação e tipos de veículos autorizados por

região;

  Estabelecer exigência de docas e espaços de espera de caminhões para os empreendimentos que gerem grande

movimentação de cargas;

  Rever toda a sinalização de regulamentação de circulação e operação de carga e descarga nas vias municipais.

  Criar fórum de discussão sobre a distribuição de cargas no município, com a participação de todos os atores envolvidos:

comerciantes, industriais, empresas transportadoras, caminhoneiros, motofretistas e associações de moradores, para coletar

informações e indicar soluções para a logística urbana municipal;

  Buscar a integração de soluções entre os municípios da Região Metropolitana.

  Estudar a implantação de centro de distribuição de cargas municipal ou regional, para funcionar também como local de

estacionamento e guarda dos veículos de carga;

  Identificar os proprietários de veículos de tração animal existentes no município e promover encontro no sentido de dar

conhecimento da legislação e conhecer suas necessidades e problemas enfrentados e encaminhar soluções acordadas.  

  Definir e implantar o regulamento municipal para os veículos de tração animal, de acordo com o que estabelece o Código de

Trânsito Brasileiro.  

AÇÕES CURTO MÉDIO LONGO

Ações prioritárias de médio prazo (5 anos)
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1.Programa de melhoria da circulação e tratamento dos pontos de conflito
Ações Prioritárias de Curto prazo (2 anos)

Ações prioritárias de médio prazo (5 anos)

2. Programa de segurança nos deslocamentos
Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

Ações Prioritárias de médio prazo (5 anos)

3. Programa de estacionamentos
Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)
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1.Programa de regulamentação da circulação e da operação dos veículos de carga
Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

Ações prioritárias de médio prazo (5 anos)

2. Programa de logística urbana
Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

Ações prioritárias de médio prazo (5 anos)

3. Programa de regulamentação de veículos de tração animal
Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)
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  Preparar e estruturar o órgão gestor da mobilidade urbana para a implementação do Plano de Mobilidade Urbana com a

criação

  Elaborar e implantar o Sistema de Informações da Mobilidade Urbana, como parte do Sistema de Planejamento e Gestão do

Desenvolvimento Urbano e da Qualidade Ambiental, junto ao subsistema de Informações Municipais;

  Ativar o Fundo Municipal de Transportes como fonte de financiamento da implementação e gestão da política de mobilidade

urbana;

  Elaborar estudos para a comercialização de publicidade nos equipamentos da mobilidade urbana como ônibus, abrigos e

terminais.

  Capacitação do corpo técnico da STT.

  Ampliar e fortalecer e ampliar a fiscalização da mobilidade urbana em todos os seus elementos;

  Ampliar a utilização de tecnologia na operação, fiscalização e informação do transporte coletivo, de velocidades, avanço de

semáforo e estacionamento rotativo;

  Modernizar a sinalização semafórica para permitir a utilização de planos adequados à variação de movimento ao longo do

dia.

  Elaborar, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, o Programa Municipal de Educação para a Mobilidade

Urbana, voltado para os públicos infantil e adolescente.

  Definir campanhas sistemáticas de conscientização, voltadas para a segurança, nos deslocamentos, através das diversas

mídias.

  Adequar as categorias de vias e as características técnicas do Código Urbanístico e Ambiental às propostas do Plano de

Mobilidade;

  Instituir a hierarquização viária;

  Estabelecer procedimentos conjuntos entre a Superintendência de Trânsito e Transporte Público e Secretaria do

Desenvolvimento Urbano para a aprovação de projetos e licenciamento de obras, loteamentos e outros empreendimentos;

  Estabelecer, junto às áreas de Instituir o Relatório de Impacto sobre a Mobilidade Urbana, a ser elaborado e apresentado

pelos empreendedores para a aprovação de empreendimentos geradores de tráfego, contendo a previsão do impacto no

sistema de mobilidade e a proposição das medidas mitigadoras a serem adotadas pelo empreendedor;

  Condicionar a aprovação de empreendimentos geradores de tráfego de veículos de cargas à existência de vagas e docas

internas para a operação dos veículos;

  Condicionar a aprovação de novos loteamentos à implantação das intervenções viárias planejadas, inseridas na área a se

parcelada;

  Estabelecer o Recuo de Alinhamento Obrigatório para futuro alargamento das vias cuja largura compromete a circulação de

veículos, em especial do transporte coletivo, e a segurança dos deslocamentos; 

  Estabelecer o Recuo de Alinhamento Obrigatório para o alargamento das calçadas na construção de novas edificações

situadas nas vias Arteriais e Coletoras, adequando-as à largura mínima estabelecida para a respectiva classificação viária.

  Incentivar a multiplicidade de centralidades nos diversos setores e bairros do município e a diversificação de usos, através da

localização de equipamentos públicos de educação, lazer e cultura e incentivo à localização de empreendimentos privados 

  Elaborar projetos de trânsito e transportes, urbanísticos e paisagísticos para implantação das intervenções viárias e áreas

ambientais propostas;

  Identificar as intervenções possíveis de serem implantadas pela iniciativa privada, através de parcerias público-privadas ou

operações urbanas consorciadas;

  Fazer gestões junto aos demais municípios da Região Metropolitana e ao Governo do Estado para a elaboração de projetos

e implantação das medidas propostas envolvendo as Rodovias Estaduais;

  Identificar programas de financiamento público, nacionais e internacionais, para as intervenções propostas.  

  As ações de médio e longo prazo referem-se à implantação das intervenções estruturantes e estão classificadas item

Detalhamento das Intervenções.

  Instituir o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Camaçari;

  Elaborar e implantar a legislação complementar necessária à implementação das ações;

  Definir a composição e atribuições do Conselho Municipal de Meio Ambiente -COMAM, do Conselho Municipal da Cidade -

CONCIDADE e do Conselho Municipal de Transportes – CMT no monitoramento, avaliação e revisão participativa do Plano de

Mobilidade;

  Estabelecer a sistemática de apuração e acompanhamento dos indicadores da mobilidade urbana;

  Implementar as ações e monitorar  seus resultados.

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)
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Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

2. Programa de Estruturação do Sistema Viário Municipal
Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

Ações Prioritárias de médio prazo  e longo prazos(5 anos e 10 anos)

3. Programa de implementação e gestão do plano de mobilidade  

Ações prioritárias de longo prazo (10 anos)

1. Programa de estruturação da gestão da mobilidade
Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)

2. Programa de fortalecimento da fiscalização

3. Programa de educação para a mobilidade

1. Programa de planejamento integrado da mobilidade

G
E

S
T

Ã
O

 D
A

 M
O

B
IL

ID
A

D
E

Ações prioritárias de médio prazo (5 anos)
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