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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A Constituição Federal vigente (1988) estabeleceu a obrigatoriedade de elaboração 

de Planos Diretores Urbanos para os municípios com mais de 20.000 habitantes. Essa 

preocupação foi posteriormente ratificada com pela Lei Federal nº 10.257/2001, conhecida 

como Estatuto da Cidade, que regulamentou o capítulo de política urbana da Constituição1 e 

assegurou na elaboração dos planos a adoção do princípio da função social da cidade e da 

propriedade. 

Em relação aos deslocamentos viários, o Estatuto da Cidade, ainda de forma 

abrangente, determinava a necessidade de elaboração de um Plano de Transportes 

integrado à política urbana apenas para os municípios com mais de 500 mil habitantes. 

Entretanto, foi somente com a evolução do conceito de Mobilidade Urbana2, com a 

adequação da lógica institucional através da criação do Ministério das Cidades e da 

Secretaria Nacional de Mobilidade (2003), e da aprovação da Lei Federal nº 12.587/2012, 

que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que houve um aprofundamento mais 

adequado sobre o tema. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana é compreendida como parte intrínseca e 

articulada com a política de desenvolvimento urbano, e conforme artigo 5º, tem como 

princípios: 

I – Acessibilidade universal; 

II – Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e 

ambientais; 

III – Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 

IV – Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano; 

                                                      
1 Artigos 182 e 183 
2 Cuja ênfase se dá no deslocamento de pessoas e bens e não apenas no (s) modo (s) empregado (s). 
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V – Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana; 

VI – Segurança nos deslocamentos das pessoas; 

VII – Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes 

modos e serviços; 

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

IX – Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

 

Coerente com os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), 

foram definidas como diretrizes (artigo 6º): 

I - Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas 

setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no 

âmbito dos entes federativos; 

II - Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos 

serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; 

III - Integração entre os modos e serviços de transporte urbano; 

IV - Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 

pessoas e cargas na cidade; 

V - Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 

renováveis e menos poluentes; 

VI - Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 

território e indutores do desenvolvimento urbano integrado;  

VII - Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros 

países sobre a linha divisória internacional. 

 

Partindo da compreensão de que a estruturação da mobilidade urbana é um passo 

importante para garantir a melhoria das cidades brasileiras, ficou definido entre os objetivos 

da Política Nacional de Mobilidade Urbana (artigo 7º): 
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I - Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 

II - Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

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

acessibilidade e à mobilidade; 

IV - Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais 

e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades;  

V - Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção 

contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. 

 

Para alcançar tais objetivos, a lei definiu ainda as atribuições mínimas dos órgãos 

gestores da política de mobilidade em cada nível da federação (artigos 16, 17 e 18), ficando a 

União, Estados e Municípios, respectivamente, responsáveis em promover de forma 

articulada e cooperativa o planejamento e gestão do sistema de mobilidade urbana. Sendo 

necessário para isso, conforme artigo 22:  

I - Planejar e coordenar os diferentes modos e serviços, observados os princípios e 

diretrizes desta Lei; 

II - Avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos, garantindo a consecução 

das metas de universalização e de qualidade; 

III - Implantar a política tarifária; 

IV - Dispor sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços; 

V - Estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de transporte público coletivo; 

VI - Garantir os direitos e observar as responsabilidades dos usuários;  

VII - Combater o transporte ilegal de passageiros. 
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Ao município de Piracicaba, em atendimento às atribuições definidas pelo artigo 18 da 

PNMU, cabe:  

I - Planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a 

regulamentação dos serviços de transporte urbano; 

II - Prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte 

público coletivo urbano, que têm caráter essencial;  

III - Capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade 

urbana do Município.  

Vale destacar que o cumprimento dessas atribuições está subordinada às normas e 

diretrizes fixadas pelas leis orçamentárias e à efetiva disponibilidade financeira.  

 

Para atender ao inciso I do artigo 18, apresentado acima, e ao §4º do artigo 24, que 

impede o município de receber recursos orçamentários da União caso não tenha elaborado 

e aprovado seu Plano de Mobilidade Urbana, a Prefeitura de Piracicaba, através da 

SEMUTTRAN, realizou o Plano de Mobilidade Urbana em 2015, ocorre que mudanças no 

contexto municipal demandaram alterações em sua concepção. 

Essencialmente, essas mudanças se deram principalmente na alteração da legislação 

urbanística elaborada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba - IPPLAP3, na 

inserção do município como aglomerado urbano e na consequente demanda de elaboração 

de um Plano Diretor Urbano Integrado – PDUI envolvendo todos os municípios partícipes 

desse aglomerado, na inserção da questão do UBER, na continuação das obras do Anel 

Viário, e na implantação de empreendimentos estruturadores tal como a Cidade Judiciária 

entre outros. 

                                                      
3 Instituto que equivale a Secretaria de Planejamento Urbano da cidade de Piracicaba. 
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Além disso, a SEMUTTRAN demandou uma revisão das pesquisas origem destino, 

colocando-se a disposição para disponibilizar dados dos terminais de ônibus e das rodovias 

obtidas através dos radares instalados.  

 

1.2 OBJETO 

 

A revisão Plano de Mobilidade Urbana de Piracicaba (PlanMob), objeto do presente 

contrato, deverá contemplar os princípios, diretrizes e objetivos gerais definidos pela Lei 

Federal nº 12.587/2012, e ainda:  

 

I - A identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo prazo; 

II - A identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua 

implantação e execução; 

III - A formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação 

sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos;  

IV - A definição das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte 

público coletivo, monitorados por indicadores preestabelecidos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A promoção da mobilidade urbana compreende a realização dos deslocamentos de 

pessoas e bens a partir do atendimento das necessidades dos cidadãos para acessar de 

forma eficiente e segura as facilidades, serviços, comércios e todas as demais oportunidades 

que o espaço urbano oferece.  

Partindo dessa premissa, a revisão do Plano de Mobilidade Urbana de Piracicaba 

(PlanMob) tem como objetivo avaliar a situação atual dos padrões de deslocamento e da 



 

 
6 

estrutura viária urbana e propor as mudanças necessárias buscando relacionar de forma 

eficiente e eficaz os sistemas viários e de transportes às funções da cidade, e assim, alcançar 

uma melhoria da qualidade de vida urbana e de um ambiente sustentável.  

Para isso, o PlanMob deverá contemplar os seguintes objetivos específicos: 

I – Fundamentar a ação pública em transporte;  

II – Delimitar os espaços de circulação dos modos de transporte, incluindo as 

prioridades;  

III – Regular a relação com os agentes privados, provedores de serviços de transporte; 

IV – Disciplinar o uso público dos espaços de circulação.  

 

E, para atender aos objetivos específicos acima apresentados, os seguintes temas 

serão abordados pelo Plano de Mobilidade de Piracicaba: 

I - Os serviços de transporte público coletivo, considerando os diversos modais 

utilizados; 

II - A circulação viária; 

III - As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana (rodoviária, terminais, 

paraciclos e outros); 

IV - A acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;  

V - A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não 

motorizados; 

VI - A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária; 

VII - Os polos geradores de viagens; 

VIII - As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; 

IX – As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada, caso existam; 

X - Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e 

da infraestrutura de mobilidade urbana;  
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XI - A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade 

Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos, construídos e pactuados com os 

agentes envolvidos. 

 

1.4 CONCEITOS E MÉTODO DE TRABALHO 

 

Assim, para a revisão do Plano de Mobilidade de Piracicaba será necessário 

inicialmente conhecer a nova realidade territorial da cidade, a partir da leitura técnica e 

comunitária observando as alterações realizadas.  

É importante ressaltar que o PlanMob deverá estar, obrigatoriamente, vinculado ao 

novo Plano Diretor Municipal e na nova lei de Zoneamento, e amparado nos dados 

disponíveis e produzidos pela municipalidade, e na legislação urbanística atual. Isso significa 

que deverá ser construída uma estreita relação junto à equipe técnica do IPPLAP com as 

propostas sendo construídas conjuntamente com a SEMUTTRAN. 

Para contribuir na compreensão sobre a dinâmica atual do município, está prevista 

ainda a realização de audiências públicas nas quais diferentes agentes que atuam 

diretamente na estrutura de mobilidade da cidade, bem como da comunidade piracicabana, 

poderão apresentar as demandas, problemas, conflitos e potencialidades em torno do tema 

da mobilidade na cidade.  

A partir dessa leitura territorial será elaborado um prognóstico da situação atual, 

indicando o conjunto de diretrizes e de ações estratégicas necessárias para alcançar as 

condições adequadas para o exercício da mobilidade da população e da logística de 

circulação de bens e acesso a serviços no município de Piracicaba. 

Tal prognóstico alimentará a elaboração da proposta do Plano de Mobilidade Urbana, 

que deverá incorporar mecanismos que potencializem a eficiência da gestão do poder 

público, envolvendo a sociedade e os principais agentes econômicos, técnicos e políticos 

locais, aprimorando a forma de se realizar os investimentos na mobilidade urbana da cidade, 

a partir da definição de metas e políticas específicas para cada tema abordado.  
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A etapa final do trabalho será elaboração da Minuta do Projeto de Lei, que deverá 

converter para o formato de lei as propostas contempladas pelo Plano de Mobilidade de 

Piracicaba.  

Considerando o exposto acima, vale explicitar que o Plano de Mobilidade de 

Piracicaba tem como propósito ser um instrumento utilizado pelo município para orientar, 

em consonância com o planejamento urbano da cidade, a gestão das demandas de 

mobilidade da cidade, e ainda o conjunto de intervenções viárias e de transportes para 

atender de forma satisfatória o crescimento urbano e desenvolvimento da cidade de forma 

sustentável. 

Parte-se do pressuposto de que o transporte urbano é um elemento que permeia a 

vida na cidade, na medida em que o deslocamento das pessoas e de bens é um dos fatores 

determinantes, responsável por definir a dinâmica urbana (Villaça, 2001).  

Nesse sentido, um sistema de mobilidade eficiente possibilita que a população 

usufrua de todos os serviços urbanos disponíveis, desde que o desenvolvimento urbano em 

torno da rede de transporte coletivos e de transporte não-motorizado seja potencializado. É 

desta maneira que se pretende ampliar o acesso ao direito à cidade para todo e qualquer 

cidadão, independentemente de sua classe socioeconômica, faixa etária e gênero. 

Considerando o exposto acima, vale destacar que se pretende com o Plano de 

Mobilidade de Piracicaba, definir um padrão de desenvolvimento urbano mais compacto e 

qualificado. 
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2. ATIVIDADES PROGRAMADAS 

 

2.1 ATIVIDADE 01 – PLANEJAMENTO EXECUTIVO 

Data indicativa de início da atividade: 28/12/2017. 

Data indicativa de término da atividade: 08/01/2018. 

 A atividade 01 tem como propósito planejar as atividades necessárias para o bom e 

contínuo desenvolvimento do trabalho objeto do presente contrato, e resume-se na 

discriminação de todas as atividades situadas no tempo, conforme cronograma apresentado 

no final deste documento. O primeiro produto é resultado dessa atividade.  

 

2.2 ATIVIDADE 02 – REVISÃO, LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS E DAS 

ALTERAÇÕES OCORRIDAS 

Data indicativa de início da atividade: 09/01/2017. 

Data indicativa de término da atividade: 28/02/2017. 

Pretende-se ao longo da atividade 02 realizar a revisão e complementação dos dados 

existentes (já apresentados na versão anterior), e a análise sobre as alterações ocorridas. 

No caso das alterações ocorridas, referimo-nos às mudanças na legislação urbanística 

(em especial ao Plano Diretor e a Lei de Zoneamento) e à avaliação sobre as diretrizes 

apontadas no PDUI. Deverão ademais, ser indicados os principais vazios urbanos ocupáveis e 

áreas potencialmente adensáveis. Além disso, deverão ser consideradas grandes glebas 

destinadas à implantação de empreendimentos específicos (como no caso da Cidade 

Judiciária).  

A síntese do relatório com as informações atuais e anteriores deverão ter o seguinte 

roteiro. 
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Leis, regulamentações, normas urbanísticas e de mobilidade urbana: 

• Arcabouço legal vigente (Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras e 

demais leis urbanísticas e suas regulamentações, além de todas as leis e regulamentações 

sobre mobilidade). 

 Informações pertinentes contidas no PDUI que influenciam a dinâmica urbana e a 

mobilidade em Piracicaba. 

 

Dados sobre uso e ocupação do solo: 

• Compreensão sobre a dinâmica territorial e padrões de uso e ocupação predominante no 

município de Piracicaba. 

• Identificação dos vetores de desenvolvimento de novas atividades em conformidade com o 

Plano Diretor. 

 Identificação dos vazios urbanos ocupáveis e de áreas potencialmente adensáveis. 

 Identificação de glebas que abrigarão grandes empreendimentos que, por sua vez, 

acarretarão novas demandas de mobilidade urbana. 

 

O segundo produto é resultado dessa atividade.  

 

Sobre os novos dados existentes, merece destaque a complementação da Pesquisa 

Origem-destino a ser elaborada com o apoio dos dados de tráfego, entre outros, obtidos 

sobre as Rodovias que cortam a cidade em posse da SEMUTTRAN. Também ganha 

importância a inserção de outros modais como o UBER e expansão prevista para o modo 

ferroviário.  
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Com os dados já obtidos nas versões anteriores, acrescidos das alterações 

mencionadas, pretende-se produzir uma relatório cujos conteudos seguem descriminados a 

seguir, conforme recorte temático: 

 

Perfil da população e tipo de ocupação territorial: 

 Dados socioeconômicos – recorte de renda, gênero, escolaridade, atividade econômica 

distribuída por setor, e outros. 

 Dados sobre estrutura institucional. 

 Dados sobre tipo de ocupação territorial – taxa de crescimento populacional, disposição 

da população nas áreas urbana e rural, densidade demográfica, grau de urbanização, 

identificação de vazios urbanos, déficit habitacional, identificação dos equipamentos 

sociais urbanos, e outros dados necessários para compreensão da realidade local. 

 

Dados estatísticos gerais sobre mobilidade urbana: 

• Dados estatísticos que estabeleçam relações com os condicionantes da mobilidade urbana, 

tais como índice de mobilidade, quantidade de automóveis por domicílio, motorização por 

faixa de renda e outros. 

 

Dados sobre o sistema viário: 

• Inventário da infraestrutura viária; 

• Inventário das condições de circulação viária, estado da sinalização viária e dimensões das 

vias, com atenção para a questão semafórica existente e potencial; 

• Análise da circulação na área central e sistema viário principal, e identificação dos pontos 

de conflito; 

• Análise da situação do estacionamento na área central e nos corredores viários; 
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• Identificação dos pontos com maior risco de acidentes e de suas potenciais causas; 

 

Dados sobre o transporte coletivo: 

• Análise do sistema de transporte público e identificação de suas carências; 

• Dados existentes e disponibilizados pela prefeitura sobre o transporte municipal e 

intermunicipal (número de linhas, itinerários, empresas atuantes e outros); 

• Informações existentes e disponibilizadas pela prefeitura sobre a avaliação do serviço de 

transporte;  

• Dados disponibilizados pela prefeitura sobre a gestão do transporte (quadro de horários, 

ordens de serviço e demais instrumentos de gestão);  

• Pesquisa operacional do transporte coletivo, tais como “embarque-desembarque” (sobe-

desce), caso exista e seja disponibilizada pela prefeitura; 

• Pesquisa OD (Origem e Destino) existentes a serem disponibilizadas pela municipalidade 

complementadas conforme anteriormente mencionado. 

 

Dados sobre transporte motorizado individual: 

• Evolução da frota; 

• Dados sobre os demais modais (taxi, automóveis, fretamentos e outros); 

 

Dados sobre transporte não motorizados: 

• Informações sobre o uso da bicicleta, rotas e problemas enfrentados;  

• Planos realizados pela municipalidade; 

• Condições dos passeios públicos. 
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Essa atividade, ao lado das atividades 2.3 e 2.4 integra o terceiro produto.  

 

2.3  ATIVIDADE 03 – LEITURA TÉCNICA TERRITORAL 

Data indicativa de início da atividade: 01/02/2018 

Data indicativa de término da atividade: 28/02/2018. 

Com as informações obtidas na atividade anterior, será produzida a análise técnica 

territorial, pela qual será possível compreender a realidade urbana do município, do 

espectro da mobilidade urbana. Para a construção desta análise serão gerados produtos 

gráficos (como mapas, tabelas e gráficos) que servirão de instrumentos analíticos para a 

elaboração do prognóstico técnico sobre a dinâmica urbana do município de Piracicaba. 

A partir deste prognóstico, que servirá de insumo para a elaboração da parte 

propositiva do trabalho, serão apresentados os seguintes materiais: 

• Produção de mapas temáticos para caracterizar o perfil do município, com a espacialização 

e representação das informações obtidas na etapa anterior; 

• Identificação das orientações da política urbana estabelecidas no Plano Diretor Urbano;  

• Identificação dos vetores de crescimento urbano e das áreas de expansão populacional;  

• Identificação de novos parcelamentos de solo urbano em tramitação na prefeitura ou de 

áreas de expansão para as quais haja especulação sobre futuro aproveitamento para 

parcelamento;  

• Identificação de novos empreendimentos empresariais na área de comércio, serviços e 

indústrias;  

• Identificação de projetos existentes, com atenção para projetos de outras instâncias, como 

o governo estadual;  
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• Produção de mapas que representem a hierarquia viária atual, com a indicação das 

infraestruturas do sistema de mobilidade (rodoviária, terminais, paraciclos, áreas de 

estacionamento, e outros);  

• Análise da malha viária, especialmente do ponto de vista da sua capacidade para o 

atendimento de demandas futuras de transporte coletivo, de circulação a pé e por bicicletas;  

• Análise sobre a mobilidade dos pedestres, com foco nas dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas com deficiências e com mobilidade reduzida; 

• Análise sobre como se dá o transporte público no município pelos seus diferentes modais e 

sua relação com o transporte individual e não motorizado; 

• Representação do transporte coletivo na rede viária;  

• Análise sobre como se dá a operação de transporte de carga na infraestrutura viária, caso 

exista; 

• Identificar os polos geradores de viagens; 

• Identificação de casos especiais de Polos Geradores de Tráfego de Pessoas e de Carga; 

• Realização de projeção populacional, para um horizonte de 10 a 15 anos, e sua macro- 

espacialização de acordo com as diretrizes urbanísticas, ou tendencial com base nos dados 

obtidos;  

• Projeção das viagens de transporte coletivo para o horizonte de estudo utilizando as 

ferramentas de transporte;  

• Análise da regulamentação em vigor sobre os transportes, especialmente sobre o 

transporte público por modos coletivos e individuais (táxi, escolar, moto-frete);  

 

O prognóstico obtido ao final desta etapa de trabalho servirá também como subsídio 

para realização da leitura comunitária, objeto da próxima atividade de trabalho.   

 



 

 
15 

2.4  ATIVIDADE 04: PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA LEITURA COMUNITÁRIA 

Data indicativa de início da atividade: 16/02/2018. 

Data indicativa de término da atividade: 28/04/2018. 

Após estabelecer uma compreensão técnica sobre a estrutura territorial e da 

mobilidade do município, está previsto a etapa da realização da leitura comunitária. O 

objetivo desta atividade é identificar, a partir da participação dos principais agentes 

envolvidos na temática da mobilidade urbana e dos usuários em geral, sob os mais diversos 

pontos de vista, quais são os principais problemas, conflitos e necessidades a serem 

enfrentados pelo Plano de Mobilidade, e como superá-los a partir das potencialidades do 

município. 

A partir de metodologia específica, será realizada discussão pública, não apenas sob a 

ótica dos especialistas, mas buscando incorporar o olhar de quem vivencia cotidianamente 

os problemas, enriquecendo a abordagem técnica com a visão comunitária.  

Porém, serão dirigidos esforços específicos para que o debate seja levado a alguns 

grupos com interesses diretos mais evidentes. Dessa forma, estão previstas, a priori, três 

(03) audiências públicas a serem realizadas em momentos distintos.  

A primeira audiência pública, em forma de oficina, será realizada com os usuários em 

geral dos sistemas de transportes, beneficiários diretos dos serviços de transporte público e 

da infraestrutura urbana, e com grupos específicos de usuários tais como: estudantes, idosos 

ou portadores de deficiências etc. Serão debatidas as principais questões sobre a cidade e 

sua mobilidade, trazendo importantes conflitos e necessidades da população à tona, para 

que possam ser posteriormente trabalhados. 

Essa audiência/oficina ocorrerá ainda no mês de fevereiro. 

Para a segunda audiência pública está prevista a apresentação das propostas 

formuladas pela equipe técnica, em consonância com as demandas da população e os 

anseios da municipalidade. Essa ocorrerá após a entrega do produto quatro e, portanto, 

deverá ocorrer no mês de abril. 
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Na terceira (e última) audiência pública será apresentada a Minuta de Lei 

desenvolvida, para posterior ratificação pelo Poder Público. Essa audiência deverá ocorrer 

no mês de abril. 

 

Síntese das audiências: 

1a Audiência Pública (questões sobre a cidade e a mobilidade): data indicativa para 

24/02/2018. 

2a Audiência Pública (apresentação das propostas): data indicativa para 14/04/2018. 

3a Audiência Pública (apresentação da Minuta de Lei): data indicativa para 

28/04/2016. 

 

2.5  ATIVIDADE 05 – DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES 

Data indicativa de início da atividade: 01/03/2018. 

Data indicativa de término da atividade: 15/03/2018. 

Nesta etapa será concebido um conjunto de medidas resultantes da análise da 

situação atual do município, concluída na anteriormente. Tais medidas serão apresentadas 

enquanto propostas estruturadas em diretrizes e ações, e que serão convertidas em políticas 

públicas e metas do Plano de Mobilidade. As propostas serão representadas através de 

mapas, textos, tabelas e outros recursos documentais para alimentação dos demais 

trabalhos.  

Neste momento serão contemplados os seguintes aspectos: 

• Diretrizes para a mobilidade aos pedestres, com foco nas dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas com deficiências e com mobilidade reduzida; 

• Diretrizes para o transporte de cargas, em especial em relação à circulação de caminhões 

com peso bruto elevado e de cargas perigosas, caso seja identificado como problema; 
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• Identificação dos conflitos de tráfego de passagem porventura existentes, em especial com 

rodovias;  

• Identificação das necessidades de ofertar ou de suprimir áreas de estacionamentos;  

• Identificação das necessidades de ofertar áreas públicas de carga e descarga, 

principalmente em áreas de uso misto ou comercial;  

• Identificação dos pontos de descontinuidade viária entre bairros ou regiões, incluindo 

barreiras de transposição naturais (rios, áreas de preservação, declividades e outros) ou 

artificiais (rodoanel, por exemplo);  

• Identificação de áreas de tráfego local a serem preservadas mediante projetos de 

moderação de tráfego ou restrições de circulação; 

• Identificação do sistema viário de interesse para a circulação do transporte coletivo e, em 

especial, dos corredores de tráfego no qual deverão ser previstas diretrizes para a 

priorização de sua circulação, incluindo a identificação das soluções propostas; 

• Identificação de locais para instalação de terminais, estações de integração ou de conexão 

da rede de serviços de transporte coletivo, em bairros e/ou na área central, se necessário; 

• Representação das alternativas de reorganização das redes de transporte coletivo e 

sistema viário, que venha resultar na próxima etapa na proposta de estruturação da 

hierarquia viária;  

• Indicação de propostas para a malha viária, especialmente sobre o ponto de vista da sua 

capacidade de suporte para o atendimento de demandas futuras de transporte coletivo, de 

circulação a pé e por bicicletas, com a indicação das principais intervenções;  

• Sugestão de organização para da gestão pública do transporte, dos mecanismos de 

financiamento e instrumentos de gestão, em especial, prevendo a elevação das demandas e 

das complexidades inerentes ao crescimento urbano; 

• Representação das alternativas da rede cicloviária; 

• Medidas de priorização do transporte coletivo e modos não motorizados. 
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• Adequação da circulação no sistema viário principal e tratamento dos pontos de conflito; 

• Adequação dos pontos com maior risco de acidentes e proposta de instalação de 

dispositivos de controle de velocidade e fiscalização eletrônica; 

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

• Proposição de desenvolvimento de novas diretrizes viárias; 

• Proposição de diretrizes para o sistema de transporte público; 

 

2.6  ATIVIDADE 06 – PACTUAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE 

Data indicativa de início da atividade: 15/03/2018. 

Data indicativa de término da atividade: 13/04/2018. 

Esta atividade, que contará com a participação do corpo técnico e de gestores 

municipais, tem como objetivo apreender as ponderações dos vários agentes sobre as 

propostas apresentadas e construção de alternativas pactuadas.  

Também, mostra-se como o momento de organização e compartilhamento do 

conhecimento acumulado, que gerará um acervo técnico que será documentado. 

Todos os mapas, tabelas e textos de coleta de dados, análises, prognósticos, 

alternativas estudadas e escolhidas serão organizadas e formatadas para gerar o documento 

que será a expressão final do Plano de Mobilidade de Piracicaba.  

O Plano de Mobilidade em si é o resultado desta etapa, sendo este o quarto produto 

deste contrato.  
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2.7  ATIVIDADE 07 – ELABORAÇÃO DA MINUTA DE LEI 

Data indicativa de início da atividade: 28/04/2018. 

Data indicativa de término da atividade: 15/05/2018. 

Nesta etapa será consolidada a proposta final de minuta do projeto de lei dispondo 

sobre as diretrizes da mobilidade no município Piracicaba e as gestões política e legislativa 

associadas ao trâmite da matéria. O trabalho será encerrado com a entrega deste último 

produto.  
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3. PRODUTOS 

 

A Elaboração do Plano de Mobilidade de Piracicaba possuirá 5 (cinco) produtos: 

Produto 01 – Planejamento Executivo;  

Produto 02 – Relatório Preliminar da Leitura Técnica;  

Produto 03 - Relatório Final da Leitura Técnica;  

Produto 04 - Revisão das alternativas e do prognóstico;  

Produto 05 - Apresentação da Minuta da Lei; 
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4. CRONOGRAMA EXECUTIVO 

 

Atividades 
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO 

02 a 
06 

9 a 
13 
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4 7 a 11 14 a 18 
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2.7                                         
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