OFICINAS PARTICIPATIVAS
PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SANTOS
realizadas 5 oficinas participativas para que a
propostas sobre temas como transporte de

discutir e colaborar com

a

das

ciclovias e muito

http://www.santos.sp.gov.br/?q=institucional/plano-de-mobilidade-urbana-minuta-e-anexos

OFICINA 1 Administrativo da Prefeitura de Santos
28/01/2019 - segunda feira

OFICINA 2
Vila Criativa Unidade da Vila Progresso

Vila Criativa Unidade da Vila Progresso

OFICINA 3
UEE Ricardo Sampaio Cardoso Judoca
30/01/2019 - quarta feira

OFICINA 4
Centro Cultural da Zona Noroeste
31/01/2019 - quinta feira

UEE Ricardo Sampaio Cardoso Judoca
(sala de cinema do Bloco B)
Com a

OFICINA 5
SESC Santos
01/02/2019 - sexta feira

das oficinas, as
coletadas

e

analisadas e compiladas, e

esse processo, a minuta do projeto de lei do Plano
de Mobilidade pode sofrer
consulta

A

apresentada em uma
devolutiva, a qual

SESC Santos

final
no dia

13/02/2019.

13/02/2019 - quarta feira

PLANO DE
MOBILIDADE
URBANA

PLANO DE
MOBILIDADE
URBANA
MOBILIDADE URBANA - Conceito
A mobilidade urbana

uma qualidade das cidades, e se refere ao deslocamento de pessoas e bens no

capacidade das pessoas de se deslocarem e da cidade de se tornar

urbano, ou seja,

. Antigamente o foco estava nos transportes, hoje o

.
se trata mais, portanto, do planejamento dos transportes, mas sim, do planejamento do deslocamento das pessoas e sendo
assim ela

importante fator para a economia e para a mobilidade social, ou seja, a mobilidade urbana deve promover a
do acesso

oportunidades de estudo, emprego, consumo de bens culturais e tempo para a o lazer e para a
.

MOBILIDADE URBANA - Estrutura PlanMob

MOBILIDADE URBANA I.

objetivos e

coerentes com os

e diretrizes da

Nacional de

Mobilidade Urbana, do Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana e do Plano Diretor;
II.
III. O sistema de monitoramento do plano de mobilidade urbana;
IV. As

elaboradas para

os objetivos definidos no

dos sistemas:

MOBILIDADE URBANA - Monitoramento e Metas
Monitoramento
das metas de curto,

pelo Grupo

de Trabalho para o acompanhamento do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbanas

e longo prazo para os cumprimento das

previstas a partir de sistema de indicadores apresentados ao CMDU -

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. O monitoramento do cumprimento do Plano Municipal de Mobilidade Urbana

GTT PlanMob define

CMDU contribui

previstas no Plano

prioridades

Prefeitura

ser apurado

considerados

de pedestres e transporte

coletivo
32 diretrizes novas propostas

de reserva junto ao
FUNDURB para investimento no Plano
Regional
de
Transporte
Intraestuarino de Carga e Passageiros;
de reserva
de
de terminais
intermodais de transbordo de cargas e
transporte de passageiros, bem como sua
na
afeta como
de
do direito de
;

Aproximadamente 50 vias ou trechos de vias oficializadas

de embarque e desembarque de
passageiros do sistema
regional
estar adequadas
normas de acessibilidade e promover acessos seguros
aos pedestres; dispor de paraciclos e guarda-volumes ;
estar

;

estar integradas ou situarem-se a pouca
em trajetos seguros, de
pontos de embarque e desembarque de transporte
municipal e/ou
metropolitano.
7 Vias exclusivas de pedestres projetadas
5 Ruas compartilhadas projetadas

O transporte coletivo de passageiros deve privilegiar a
fluidez do transporte em suas
modalidades,
compatibilizando a
urbana ao longo dos corredores
de transporte, e garantir a
e a prioridade
desses
ao maximizar a
da infraestrutura
existente;
A

dos

de transporte

A
promover o
projeto de novos pontos de
padronizados, com
desenho
visualmente
e
universal,
que protejam os
das
que sejam resistentes ao uso, em conformidade com as
da Lei
1.982, de 11 de dezembro de 2001

coletivo

a garantia da qualidade da
do
de
transporte
coletivo, promovendo um sistema
;
a
dos
de transporte coletivo
municipal nos
esperados e metas de
de
para o sistema;
a
e
do sistema de
aos
e a garantia de
de transporte para pessoas
com
e com mobilidade reduzida
da

novos, que entrarem em
na
cidade de Santos, operando nas linhas concedidas,
atender as
para
de
para transporte coletivo de
passageiros.
O Poder Executivo pode conceder
financeiro ao
de transporte coletivo de
passageiros do
de Santos, em conformidade
com as
da Lei
3.104, de 13 de janeiro de
2015.

ciclovias, ciclofaixas e ciclorrota ;
Em locais determinados, mediante
estudo e consenso com os
locais para guarda de bicicletas e triciclos ;
Os equipamentos
e culturais, educacionais, de lazer ou de
estacionamento para bicicletas ;
O poder
para bicicletas em

e

Os estudos e projetos de obras
de pontes, viadutos,

a

de estacionamento
;

no
de Santos, visando
ou avenidas,
priorizar a

46 km de ciclovias existentes
17 km de ciclovias propostas

Ciclovias em projeto
Ciclovias existentes
Vias principais

Sistema Peatonal*
*PEATONAL diz respeito
pedestres, ou seja, o sistema
peatonal trata da
dos pedestres na cidade

Plano de Passagens exclusivas de pedestres;
Plano de Rotas Preferenciais de Pedestres;
Plano de vias exclusivas de pedestres e ruas compartilhadas;

Definidas no Plano Diretor do

as passagens

a caminhabilidade urbana a partir da
de livre acesso ao

e

como objetivo
de percursos

conectando logradouros e facilitando a

Para a
das passagens de pedestres foram levantadas as
que impactam a
peatonal, como quadras de grandes

(1),
1 - Quadras extensas - em torno de 300m ou mais

descontinuidades ao
longo de vias estruturais
vias estruturais

que se constitui como
urbana, por ser protegido culturalmente,
ou por possuir mais de 4 pavimentos;

2 - Descontinuidades ao longo de vias estruturais

Rotas de pedestres

69 passagens

rua interrompida

rua aberta

alcance reduzido

alcance ampliado

Sistema Peatonal*

Passagem de
existentes

urbana: Passagens a serem criadas com a

quando houver processo de

rua com passagem

das

da

existente ou reforma

permitido edificar sobre a passagem
Passagem de

:

situada em

de

ocupado com

alcance ampliado

PASSAGEM

INCENTIVOS
Fiscais;
Construtivos;

CONDICIONANTES

Demolir os muros de divisa de seu terreno nos locais em que a Passagem afetar

CATEGORIA DAS PASSAGENS

abertura de rua
:

:

:

