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ANTEPROJETO DE LEI 

 

 

 

Institui o Plano de Mobilidade Urbana do 

Município de Visconde do Rio Branco e 

dá outras providências. 

 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O Plano de Mobilidade Urbana do Município de Visconde do Rio Branco-MG, 

ora denominado PlanMob-VRB, é o instrumento de efetivação da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana no território municipal e contempla os princípios, os objetivos e as 

diretrizes desta lei.   

 

Art. 2º - O PlanMob-VRB atende ao previsto na Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 

(Política Nacional de Mobilidade Urbana) e na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

 

Art. 3º - O ano de 2018 foi considerado como base para a composição do diagnóstico 

e para a construção de cenários prospectivos, que subsidiaram as propostas do 

PlanMob-VRB.  

 

Art. 4º - Os cenários prospectivos consideram como horizonte de implantação 

imediata o período de 1 ano; curto prazo o período de 5 anos; médio prazo o período 

de 10 anos e longo prazo o período de 15 anos, todos contados a partir da aprovação 

do PlanMob-VRB.  

 

Art. 5º - Fica instituído, nos termos desta Lei e de seus anexos, o Plano de Mobilidade 

Urbana de Visconde do Rio Branco - PlanMob-VRB, que tem por objetivos: 

I. Promover a acessibilidade universal e a inclusão social na circulação urbana; 

II. Integrar a mobilidade com o planejamento e a ordenação do solo urbano; 
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III. Promover a sustentabilidade nas questões relacionadas ao trânsito no município de 

Visconde do Rio Branco;  

IV. Priorizar a circulação de pedestres, em relação aos veículos; 

V. Priorizar a circulação dos veículos coletivos em relação aos particulares; 

VI. Disciplinar os modos e serviços de transporte urbano;  

VII. Reduzir a necessidade de viagens;  

VIII. Promover a participação da população nas decisões relativas às políticas 

públicas, ao transporte e à mobilidade urbana; 

IX.  Garantir boas condições de acessibilidade e mobilidade nas calçadas;  

X.  Garantir boas condições de trafegabilidade dos veículos nas vias; 

XI. Reduzir os conflitos entre veículos e pedestres;  

XII. Garantir condições seguras de deslocamento dos pedestres nos cruzamentos e 

nos demais pontos de travessias das vias urbanas;   

XIII. Equilibrar a oferta e a demanda entre modos e serviços de transportes; 

XIV. Proibir qualquer tipo de interferência no espaço público, nas vias e nos 

logradouros em detrimento das pessoas no exercício de suas atividades diárias 

(trabalho, comércio, educação, lazer, saúde e demais necessidades ligadas aos 

usos institucionais).   

 

Art. 6º - O PlanMob-VRB deverá abranger. 

I. Acessibilidade universal, entendida como princípio básico para todas as 

intervenções relacionadas ao sistema de mobilidade;  

II. Desenvolvimento sustentável da cidade de Visconde do Rio Branco nas 

dimensões socioeconômicas e ambientais;  

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

IV. Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana e na prestação dos 

serviços de transporte urbano; 

V. Gestão democrática e controle social do planejamento e da observância 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 de transporte;  

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

 

Art. 7º - O PlanMob-VRB deverá ser compatível com o Plano Diretor, com os planos 

plurianuais, com demais planos setoriais e com outros planos governamentais 

correlatos, incluindo os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos. 
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SEÇÃO ÚNICA 
DAS DEFINIÇÕES 

Art. 8º - Para fins desta Lei, consideram-se: 

I - Transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado 

utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana;  

II - Mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e 

cargas no espaço urbano;  

III - Acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos 

autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando- se a legislação em vigor;  

IV - Modos de transporte motorizado: modalidades que se utilizam de veículos 

automotores;  

V - Modos de transporte não motorizado: modalidades que se utilizam do esforço 

humano ou tração animal;  

VI - Transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível 

a toda a população mediante pagamento individualizado de tarifa, com passe livre 

para alguns tipos de passageiros, com itinerários e preços fixados pelo poder 

público; no caso de Visconde do Rio Branco, o transporte público coletivo se 

restringe ao TCO (transporte coletivo por ônibus);  

VII - Transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao 

público para a realização de viagens com características operacionais exclusivas 

para cada linha e demanda; vans, ônibus fretados e ônibus da PIFPAF 

VIII - Transporte público individual: serviço remunerado de transporte de passageiros 

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

viagens individualizadas; aluguel de automóveis por exemplo. 

IX - Transporte urbano de cargas: serviço de transporte de bens, animais ou 

mercadorias;  

X - Transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte de passageiros 

utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos 

particulares; automóvel 

XI - Transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano: serviço de transporte 

público coletivo entre municípios da microrregião de Visconde do Rio Branco; 

ônibus para viagens dentro da microrregião de VRB.  

XII - transporte público coletivo intraestadual de caráter urbano: serviço de transporte 

público coletivo entre Visconde do Rio Branco e municípios do Estado de Minas 

Gerais; ônibus para viagens dentro do Estado de Minas Gerais  
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XII - Transporte público coletivo interestadual de caráter urbano: serviço de transporte 

público coletivo entre Visconde do Rio Branco e municípios de diferentes estados; 

ônibus para viagens para outros Estados  

XII - Transporte público particular: serviço de transporte público prestado por 

particulares, por meio de táxi ou mototáxi. 

XIII - Zonas de tráfego: são delimitações da área urbana com características 

socioeconômicas específicas responsáveis pela geração e atração de viagens. 

Através delas é possível planejar as viagens atuais e futuras com origens e 

destinos diversos, o que possibilita diagnosticar o sistema viário atual e verificar o 

comportamento desse sistema, com e sem alternativas de ligações, através da 

determinação dos níveis de serviço e capacidade das vias.   

 

CAPÍTULO 2 
BASES DO PLANMOB-VRB 

 

Art. 9º - São princípios básicos que regem o PlanMob-VRB: 

I. A priorização do pedestre e dos veículos não motorizados sobre os demais modos 

de transporte.  

II. A construção do plano com a oferta de oportunidades de participação da 

população sobre as questões de mobilidade. 

 

Art. 10º – São princípios gerais do PlanMob – VRB: 

I. Acessibilidade universal, entendida como princípio básico para todas as 

intervenções relacionadas ao sistema de mobilidade;  

II. Desenvolvimento sustentável da cidade de Visconde do Rio Branco nas 

dimensões socioeconômicas e ambientais;  

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

IV. Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana e na prestação dos serviços 

de transporte urbano; 

V. Gestão democrática e controle social do planejamento e da observância da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana;  

VI. Segurança nos deslocamentos das pessoas; Justa distribuição dos benefícios e 

ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços de transporte;  

VII. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros. 
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Art. 11° – São diretrizes gerais do PlanMob – VRB: 

I. Garantia à população de condições efetivas de acesso aos locais de moradia, 

trabalho, serviços e lazer; 

II. Integração das diretrizes do PlanMob-VRB 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; 

III. Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 

pessoas e cargas na cidade; 

IV. Incentivo ao desenvolvimento de projetos científico-tecnológicos destinados ao 

uso de energias renováveis e menos poluentes; 

V. Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e 

indutores do desenvolvimento urbano; 

VI. Criação de instrumentos para controle e desestímulo ao transporte individual 

motorizado;  

VII. Priorização do transporte coletivo e implantação de sistemas integrados de tarifas;  

VIII. Aprimoramento dos sistemas de tramitação de processos via digital de forma que 

dispensem o deslocamento desnecessário das pessoas; 

IX. Criação de instâncias de participação da população nas questões relacionadas à 

mobilidade urbana; 

X. Criação de instâncias de participação da sociedade civil organizada em eventos 

relacionados ao trânsito e à mobilidade urbana; 

XI. Adequação das condições de mobilidade e acessibilidade das calçadas às normas 

técnicas de acessibilidade e à legislação urbanística vigentes;  

XII. Capacitação do sistema viário sob os aspectos físicos e de sinalização; 

XIII. Implantação de instrumentos para auxiliar os agentes de trânsito a fiscalizar o 

comportamento dos usuários dos veículos nas vias, principalmente no que se 

refere à obediência à sinalização e à velocidade com que se deslocam. 

 

 

2.1. – CONDIÇÕES DE MOBILIDADE URBANA EM VISCONDE DO RIO 
BRANCO 

 

Art. 12° - O Diagnóstico das condições de mobilidade urbana em Visconde do Rio 

Branco, realizado por meio da Leitura Técnica e da Leitura Participativa, apontou um 

conjunto de aspectos positivos e negativos.  

 

Art. 13° – São considerados aspectos positivos: 
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I. Quanto à mobilidade dos pedestres: 

a) A acessibilidade garantida nas creches municipais. 

 

II. Quanto às condições das vias urbanas 

a) A boa qualidade das condições de parte das vias urbanas; 

b) A construção da Av. Dr. Lélé e as possibilidades de conexões entre os bairros; 

c) A regulamentação dos serviços de táxi; 

d) A criação de vagas de estacionamento; 

e) A boa sinalização nas ruas. 

 

III. Quanto às condições das vias rurais 

a) A rede de estradas rurais com pavimento com revestimento asfáltico atendendo 

às comunidades de Bela Vista e Piedade de Cima; 

b) A boa qualidade das estradas rurais, que permitem o escoamento da produção. 

 

IV. Quando à mobilidade do transporte no município 

a) A boa qualidade do transporte escolar; 

b) A boa qualidade do transporte da Saúde; 

c) A regulamentação dos serviços de táxi. 

 

Art. 14° – São considerados aspectos negativos: 

I. Quanto à mobilidade dos pedestres 

a) Más condições das calçadas em grande parte da malha urbana, dificultando a 

mobilidade e a acessibilidade dos pedestres;  

b) Dificuldade de acessibilidade para os cadeirantes; 

c) Calçadas sem nivelamento; 

d) Invasão do espaço público; 

e) Invasão de rampas de garagens aos passeios e vias; 

f) Praças inacessíveis; 

g) Falta de acessibilidade em prédios públicos; 

h) Falta de regras para construção de calçadas; 

i) Falta de faixas de travessias para pedestres; 

j) Desrespeito às leis de trânsito; 

k) Falta de ações educativas para o trânsito. 
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II. Quanto às condições das vias urbanas 

a) Falta de sinalização em parte das vias; 

b) Congestionamento na área central da cidade; 

c) Vagas de estacionamento em número insuficiente na área central; 

d) Falta de placa de identificação dos nomes das ruas; 

e) Falta do controle do tráfego pesado na área central; 

f) Falta de redutores de velocidade em algumas vias; 

g) Insuficiência de limpeza das vias públicas; 

h) Falta de conexões viárias entre bairros; 

i) Manutenção precária das condições de pavimentação; 

j) Carros abandonados nas ruas. 

 

III. Quanto às condições das vias rurais 

a) Comunidades rurais ainda sem pavimentação asfáltica, como o Córrego das 

Pedras; 

b) Dificuldade de acesso à cidade em dias chuvosos; 

c) Estradas rurais sem acostamento; 

d) Obras de manutenção das estradas rurais feita de forma inadequada. 

 

IV. Quando à mobilidade do transporte coletivo 

a) Precariedade das condições da estação rodoviária; 

b) Superlotação dos ônibus; 

c) Linhas de ônibus insuficientes; 

d) Má qualidade do transporte coletivo por ônibus (TCO), sem veículos adaptados 

para deficientes e veículos com mais de 10 anos de uso; 

e) Alto custo da passagem de ônibus; 

f) Falta de ônibus nos bairros Alto Boa Vista e Mutirão; 

g) Poucos horários de ônibus de acesso às zonas rurais; 

h) Poucos pontos de ônibus; 

i) Falta de fiscalização do transporte escolar; 

j) Falta de fiscalização do transporte público clandestino; 

k) Falta de monitor no transporte escolar; 

l) Baixa oferta de ônibus nos finais de semana. 

 

V. Quanto à mobilidade dos meios não motorizados  

a) A dificuldade de circulação de ciclistas. 

b) A falta de acessibilidade das calçadas. 
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CAPÍTULO III 
 DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 15° - O PlanMob Visconde do Rio Branco será objeto de revisões e atualizações 

periódicas, alternadas entre si, a cada dez anos. 

§ 1º - A primeira revisão ocorrerá no prazo de dez anos, contados da data de 

publicação da Lei que cria o PlanMob Visconde do Rio Branco. 

§ 2º - As revisões prescritas serão precedidas de elaboração de diagnóstico e 

prognóstico da mobilidade urbana, e deverão contemplar minimamente: 

I - Análise da situação da mobilidade urbana em relação aos modos, aos serviços e à 

infraestrutura de transporte, à luz dos objetivos estratégicos estabelecidos, a ser 

realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, ou pelo setor que 

eventualmente vier a substituí-lo, com funções similares; 

II - Avaliação de tendências do Sistema de Mobilidade Urbana, por meio da construção 

de cenários que deverão considerar horizontes de curto, médio e longo prazos. 

Art. 16° - A elaboração e as revisões do PLANMOB-VRB ou dos planos específicos de 

que trata o artigo 2º desta Lei deverá garantir a ampla participação das comunidades, 

dos movimentos e das entidades da sociedade civil.  

 

Art. 17° - Será assegurada ampla divulgação das propostas do PLANMOB-VRB e, ou 

dos planos específicos de que trata o artigo 6º desta Lei, bem como dos estudos que 

as fundamentarem. 

 

Art. 18° - O Executivo Municipal regulamentará os processos de elaboração e revisão 

do PLANMOB-VRB ou dos planos específicos, observados os objetivos e demais 

requisitos previstos nesta Lei. 

 

Art. 19° - O Município poderá editar outros atos normativos com o objetivo de garantir 

a eficácia e efetividade das disposições do PlanMob-VRB.  

 

Art. 20° - O PLANMOB-VRB integrará a Política Municipal de Mobilidade Urbana, a 

ser instituída no Município e executada por intermédio dos seguintes instrumentos, 

além do próprio PLANMOB-VRB: 

I - Controle Social; 
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II - Conselho Municipal de Mobilidade Urbana;  

III - Fundo Municipal de Mobilidade Urbana;  

IV - Legislação, regulamentos, normas administrativas de regulação, contratos e 

outros instrumentos jurídicos relacionados aos serviços púbicos de mobilidade urbana.  

 

Art. 21° - São partes integrantes do Plano de Mobilidade Urbana do Município de 

Visconde do Rio Branco os seguintes anexos: 

I. ANEXO I – PROPOSTAS; 

II. ANEXO II – PROJETOS URBANÍSTICOS; 

III. ANEXO III – GLOSSÁRIO; 

IV. ANEXO IV -. PROPOSTAS MACROVIÁRIAS; 

V. ANEXO V - MAPA HIERARQUIA VIÁRIA –ARTERIAIS; 

VI. ANEXO VI- MAPA CICLOVIAS/ CICLOFAIXAS; 

VII. ANEXO VII- PROPOSTA DE TRÁFEGO ALTINO PELUSO; 

VIII. ANEXO VIII- AV. DR. CARLOS SOARES;  

IX. ANEXO IX- SISTEMA VIÁRIO DA ÁREA CENTRAL;  

X. ANEXO X - MODELOS DE PONTOS DE ÔNIBUS. 

 

Art. 22° - Esta lei entra em vigor em 60 (sessenta) dias a contar de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

Visconde do Rio Branco, __ de _______ de 2021. 

 

 

_______________________________________ 

Prefeito Municipal 
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ANEXO 1 – PROPOSTAS 
 

As propostas do PlanMob-VRB estão divididas em: 

1.1 - Propostas estruturantes 

- São aquelas prioritárias, responsáveis pela mitigação e, ou solução dos principais 

problemas de mobilidade urbana existentes na cidade de Visconde do Rio Branco, 

a médio e longo prazo, sem as quais a efetividade da circulação urbana não será 

alcançada.  

1.2 - Propostas gerais 

- São aquelas de caráter pontual ou de menores proporções, com horizonte de 

implantação imediata ou de curto prazo. 

 

1.1 PROPOSTAS ESTRUTURANTES 
 

Alguns dos problemas apontados no Diagnóstico do PlanMob - VRB exigem soluções 

que são imprescindíveis para a melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade 

urbana. As propostas para esses problemas são chamadas de Propostas 

Estruturantes e apoiam-se nas seguintes premissas:  

 

1.1.1 Quanto à mobilidade dos pedestres 

I. As condições das calçadas em grande parte da malha urbana são empecilhos 

evidentes à mobilidade e à acessibilidade urbana 

 

1.1.2 Quanto à mobilidade nas vias urbanas 

I. A malha viária urbana de Visconde do Rio Branco caracteriza-se pela falta de 

alternativas viárias de conexão entre bairros ou regiões da cidade, bem como por 

vias de dimensões insuficientes para soluções de mobilidade que exijam 

alargamento das calçadas, construção de ciclovias ou ciclofaixas e ampliação do 

leito carroçável, desapropriação. 

II. O estacionamento e o fluxo de veículos comerciais pesados destinados a carga e 

descarga de mercadorias agravam os congestionamentos em algumas vias, 

sobretudo nos horários de pico, e causam danos à pavimentação; 

III. A linha férrea representa importante eixo de conexão entre as regiões Norte e Sul 

da cidade, passando pela região central e por vários bairros. 

IV. A existência de uma burocracia de atendimento de serviços públicos demanda 

deslocamentos desnecessários à população. 
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1.1.3 Quanto à mobilidade nas vias rurais 

I. A rede de estradas rurais do município é muito extensa e atende várias 

comunidades rurais. Entretanto, algumas delas ainda não foram pavimentadas 

e outras apresentam mau estado de conservação, plataforma estreita, 

deficiência de drenagem e ausência de sinalização de indicação. 

 

1.1.4 Quando à mobilidade do transporte coletivo 

I. Há carência de ônibus urbanos adaptados para pessoas com deficiência.  

II. A oferta atual de transporte coletivo por ônibus possui linhas com trajetos de longa 

extensão, o que aumenta o tempo de viagem, desestimulando seu uso como 

alternativa ao transporte individual; 

III. A localização do atual terminal rodoviário na Av. Dr. Carlos Soares gera 

movimentação de ônibus intermunicipais, intraestaduais e interestaduais na área 

central, sobrecarregando as vias urbanas e contribuindo para o 

congestionamento, sobretudo nos horários de pico e nos horários de entrada e 

saída de estudantes nas escolas.  

 

1.1.5 Quanto à mobilidade dos meios não motorizados 

I. A inexistência de condições de circulação que favoreçam o uso de bicicletas 

desestimula e torna inseguro o uso desse modal pela população. 

 

 

PROPOSTA ESTRUTURANTE 1 

MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS CALÇADAS, ONDE FOR NECESSÁRIO, EM 

TODA A EXTENSÃO DA MALHA URBANA POR MEIO DE AÇÕES IMEDIATAS, QUE 

DEVEM CONSTAR EM UM PROGRAMA DE MELHORIA DAS CALÇADAS. 

a) Elaboração e implantação do Programa de Melhoramento das Calçadas em toda 

malha urbana, com incentivo da Administração Municipal, cuja execução deve ser 

iniciada em curto prazo; 

b) Elaboração e implantação do Programa de Rotas Acessíveis para Pessoas em 

Cadeiras de Rodas e Deficientes Visuais, em caráter prioritário a ser iniciado em 

curto prazo;  

c) Elaboração e implantação do Programa de Rotas Acessíveis, a ser implementado 

em médio prazo. 
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PROPOSTA ESTRUTURANTE 2 

CRIAR NOVAS VIAS ALTERNATIVAS PARA CONEXÃO ENTRE BAIRROS E 

REGIÕES DA CIDADE (Figura 1) 

a. Implantação das seguintes vias alternativas:  

1) Via Alternativa 1 (VA1) – via de conexão entre a Rua Avelino Cardoso e a Rua São 

José, cujo traçado acompanhará aproximadamente o caminho de terra existente;   

2) Via Alternativa 2 (VA2) - Via de conexão entre a Rua São José e a Rua Santo 

Antônio, cujo traçado acompanhará aproximadamente o caminho de terra 

existente; 

b. Urbanização e alargamento da Rua José Fortunato Pereira, no Bairro Nova 

República, para melhorar a conexão entre a Av. Dr. Lelé e a Rua São José; 

c. Urbanização e alargamento da Rua Cel. José Mesquita, ao longo do leito da linha 

férrea, e de sua continuidade – Rua Melo Barreto ou antiga estrada para São 

Geraldo – e Rua José Mesquita, até o entroncamento com a BR-120. 

 

 

Figura 1. Proposta de vias alternativas.  Fonte: Elaborado a partir de mapa do Google Earth, 2018. 

 

PROPOSTA ESTRUTURANTE 3 

DISCIPLINAR O TRANSPORTE DE CARGAS NA ÁREA CENTRAL.  

a) Regulamentação de horários e locais para carga e descarga de mercadorias na 

área central, mediante lei municipal.  
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b) Cada unidade comercial de maior porte tenha seu depósito para recebimento e 

distribuição das cargas. 

 

PROPOSTA ESTRUTURANTE 4 

APROVEITAR O POTENCIAL DA LINHA FÉRREA, SOBRETUDO NO TRECHO QUE 

ATRAVESSA A PORÇÃO NORTE DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE 

VIA PAVIMENTADA COM CARACTERÍSTICAS DE VIA COLETORA PRINCIPAL E 

DOTADA DE CICLOVIA OU CICLOFAIXA. 

a) Implantação de via pavimentada com características de via coletora principal e 

dotada de ciclovia ou ciclofaixa ligando a Av. Major Felicíssimo à região da 

Colônia, como medida de médio prazo. 

b) Implantação de ciclovia ou ciclofaixa ao longo do leito da linha férrea, como 

medida de curto e médio prazo. 

 

 

PROPOSTA ESTRUTURANTE 5 

ESTENDER A PAVIMENTAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS A 

TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL.  

a) Pavimentar as estradas rurais que ainda não foram pavimentadas;  

b) Elaborar e implantar Programa de Manutenção das Estradas Rurais.   

 

 

PROPOSTA ESTRUTURANTE 6 

OTIMIZAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS.  

a) Atualização da frota de ônibus urbanos com veículos adaptados para pessoas com 

deficiência; 

b) Oferta de transporte coletivo urbano com trajetos de menor extensão, 

preferencialmente por micro-ônibus, ligando os bairros ao Centro da cidade (linhas 

radiais). 

c) A oferta do TCO deverá atender com qualidade os seguintes quesitos (atributos): 

confiabilidade, roteirização, pontos de embarque e desembarque de passageiros, 

abrigos e horários de operação das linhas. 

d) O poder público deverá garantir bom estado de conservação das vias por onde os 

ônibus circulam e boas condições de acessibilidade e segurança aos abrigos ou 

aos pontos de embarque e desembarque de passageiros. 
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e) A oferta do TCO deverá ser fiscalizada pelo poder público, a fim de 

identificar quaisquer problemas que possam afetar a qualidade do serviço 

prestado.  

f) Disponibilizar no site da prefeitura os roteiros e os horários das linhas, 

assim como no site da concessionária, se houver.  

 

 

PROPOSTA ESTRUTURANTE 7 

IMPLANTAR, NUM HORIZONTE DE 10 ANOS, UM TERMINAL RODOVIÁRIO 

INTERURBANO EM ÁREA LOCALIZADA NUM DOS EIXOS DE EXPANSÃO 

URBANA, TERRITORIALMENTE DESCENTRALIZADO E INTEGRADO AO SISTEMA 

VIÁRIO INTERMUNICIPAL E LOCAL. 

 

 

PROPOSTA ESTRUTURANTE 8 

AMPLIAR A OFERTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FUNCIONALIDADES AO 

CIDADÃO VISANDO MELHORAR A GESTÃO MUNICIPAL POR MEIO DE INFOVIAS.  

a) Inclusão das Tecnologias de Informação e Comunicação no planejamento 

estratégico do município, como instrumentos para solucionar os mais variados 

problemas do município, de forma a diminuir as necessidades de deslocamentos 

dos munícipes. 

b) Construção da Plataforma Município Digital – um conjunto de soluções para fazer 

com que a relação do cidadão com a prefeitura seja feita totalmente através de 

um canal digital. Os serviços municipais (comunicação, aprovação de projetos, 

tributação, marcação de consultas, obtenção de benefícios etc.) serão acessados 

por um portal autenticado, como fazem os clientes de banco, via internet; através 

de um cartão para o cidadão, que valerá para todos os serviços públicos. 

c) Massificação do acesso à internet, de forma a proporcionar condição de igualdade 

no acesso à informação e de criar canal de comunicação direto com todos os 

públicos da cidade, o que permite a inclusão da população em campanhas e 

objetivos de desenvolvimento do município. 
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1.2 - PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E PROPOSTAS GERAIS DO 

PLANMOB-VRB 

As propostas gerais do PlanMob-VRB foram organizadas por temas relacionados à 

mobilidade urbana, agrupados em três temáticas:   

1.2.1 Sistema de Circulação Viária; 

1.2.2 Sistema de Transporte Urbano e Coletivo; 

1.2.3 Sistema de Planejamento, Gestão e Monitoramento da Mobilidade Urbana. 

 

 

1.2.1 - DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA 

A temática Sistema de Circulação Viária subdivide-se nos seguintes temas:  

1.2.1.1  - Das condições de acessibilidade e mobilidade dos pedestres e 

dos ciclistas;  

1.2.1.2  - Da construção e melhoramento das calçadas existentes; 

1.2.1.3  - Das rotas acessíveis; 

1.2.1.4  - Da delimitação do sistema viário urbano; 

1.2.1.5  - Da hierarquização do sistema viário urbano; 

1.2.1.6  - Das vias rurais; 

1.2.1.7  - Das vias urbanas; 

1.2.1.8  - Do controle de tráfego nas interseções; 

1.2.1.9  - Da linha férrea; 

1.2.1.10  - Das praças e espaços públicos; 

1.2.1.11  - Dos estacionamentos; 

1.2.1.12  - Do transporte privado;  

1.2.1.13  - Do serviço de táxis; 

1.2.1.14  - Do transporte de cargas;  

1.2.1.15  - Da circulação de ciclistas.  

 

 

1.2.1.1 Das condições de acessibilidade e mobilidade dos pedestres e 

dos ciclistas 

I. Objetivos 

a) Priorizar a circulação de pedestres sobre os demais meios de transportes, 

especialmente em vias não estruturais; 

b) Priorizar a elaboração e implantação do Programa de Rotas Acessíveis para 

pessoas em cadeiras de rodas e deficientes visuais; 
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c) Estimular a política da circulação não motorizada e promover a melhoria das 

condições de deslocamento de pedestres e ciclistas, permitindo a utilização das 

vias e espaços públicos com autonomia e segurança; 

d) Atender a necessidade de circulação de pedestres, independentemente de suas 

condições de mobilidade, conforme legislação e normas técnicas de 

acessibilidade vigentes; 

e) Incrementar a qualidade das calçadas e mantê-las em boas condições de conforto 

e segurança para os pedestres. 

 

II. Diretrizes  

a) Minimização do conflito entre o trânsito de veículos e de pedestres; 

b) Garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência, inclusive no tocante ao 

transporte público; 

c) Adaptação e remodelação das calçadas existentes, onde for possível; 

d) Adequação gradual das calçadas e faixas de pedestres, para atender à 

mobilidade inclusiva, visando à autonomia dos cidadãos, conforme legislação e 

normas técnicas de acessibilidade vigentes; 

e) Definição de padrões de calçadas com características acessíveis (largura 

adequada, fluidez, segurança, continuidade, uniformidade, durabilidade, 

resistência e superfície antiderrapante), buscando o equilíbrio entre a manutenção 

das identidades locais e a adoção de novas tecnologias e soluções sustentáveis;  

f) Implantação de estruturas de abrandamento da velocidade dos veículos nas vias 

urbanas;  

g) Adaptação gradativa dos espaços de uso público municipal e garantia de que 

novos equipamentos públicos atendam às condições estabelecidas na legislação 

de acessibilidade;  

h) Desenvolvimento de ações voltadas à eliminação de barreiras físicas que possam 

representar bloqueios à circulação dos pedestres e riscos à sua integridade física;  

i) Desenvolvimento de ações voltadas à conscientização da população quanto à 

importância das calçadas e das adaptações de acessibilidade, bem como quanto 

à responsabilidade dos proprietários dos imóveis na construção e manutenção 

das calçadas;  

j) Estabelecimento de critérios por parte da Administração Municipal para a 

implantação de mobiliário urbano nas calçadas e espaços públicos, priorizando a 

usabilidade, a acessibilidade, a estética e a adoção de tecnologias e materiais 

sustentáveis. 
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III. Propostas gerais 

a) Incorporar gradualmente, na rede semafórica destinada à travessia de pedestres, 

dispositivos que garantam autonomia e segurança das pessoas com deficiência 

visual ou com mobilidade reduzida; 

b) Adequar o tempo semafórico nas travessias em locais de grande fluxo de 

pedestres;  

c) Ampliar gradualmente os espaços disponíveis para usos sociais, que podem 

variar de calçadas mais largas, avanços nas calçadas e esquinas, ciclovias, 

parklet (Figura 4) e praças, através da supressão gradativa de vagas de 

estacionamento em vias públicas;  

d) Elaborar e implantar Plano de Rotas Acessíveis, o Programa de Rotas Acessíveis 

para Pessoas em Cadeiras de Rodas e Deficientes Visuais e o Programa de 

Melhoramento das Calçadas Existentes. 

 

IV. Propostas específicas a serem incorporadas no Código de Obras do 

Município 

a) Proibir a ocupação da faixa livre da calçada com degraus ou rampas para acesso 

às edificações;  

b) Proibir a ocupação da faixa livre da calçada para solução de acesso às garagens; 

c) Obrigar a inclusão, no projeto arquitetônico da edificação, da solução de acesso 

às garagens, com indicação das cotas de nível da calçada e da edificação, para 

análise do órgão municipal competente, de modo que os acessos não interfiram 

na faixa livre de circulação de pedestres na calçada e não invadam a sarjeta.  

 

V. Observação:  

O Código de Obras do Município fixará as condições de acesso às garagens e às 

edificações, de acordo com as normas técnicas brasileiras de acessibilidade vigentes 

e com o disposto neste Plano. 

 

 

1.2.1.2 Da construção e melhoramento das calçadas existentes; 

Compete ao proprietário do imóvel a construção, a reconstrução e a conservação das 

calçadas  em toda a extensão da testada do terreno, edificado ou não, observando-se 

o Código de Obras e o Código de Posturas do Município. 



18 
 

O Programa de Melhoramento das Calçadas deverá abranger todo o perímetro urbano 

do Município, dispondo sobre as calçadas com vistas a garantir acessibilidade a todos 

os usuários. 

 

I. Medidas para a elaboração do Programa de Melhoramento das 

Calçadas 

a) Os critérios para escolha das vias que serão contempladas com o Programa de 

Melhoramento das Calçadas devem basear-se na hierarquia viária, começando as 

obras de intervenção pelas calçadas que constituem os percursos prioritários de 

pessoas com deficiência e pelas vias com maior volume de circulação de 

pedestres nas calçadas; 

b) A remodelação ou construção de calçadas para adequá-las às leis municipais e às 

normas técnicas regulamentares de acessibilidade pertinentes caberá inicialmente 

ao proprietário do imóvel urbano; 

c) A Administração Municipal estabelecerá incentivo fiscal para a realização das 

obras de remodelação ou construção de calçadas acessíveis, mediante desconto 

no IPTU ou através de parceria;  

d) Findo o prazo fixado ao proprietário para a execução dos serviços de que trata 

este artigo, a remodelação ou construção de calçadas será realizada pela 

Prefeitura Municipal e o custo dos serviços executados será cobrado sob forma de 

taxa específica a ser paga pelo proprietário; 

e) Caberá ao órgão competente da Administração Municipal fiscalizar a execução da 

remodelação ou construção das calçadas.  

 

II. Propostas gerais para a remodelação de calçadas existentes: 

a) Adequação dos tipos de pisos das calçadas aos padrões estabelecidos nas 

normas técnicas brasileiras de acessibilidade vigentes; 

b) Nas vias locais com duas faixas de rolamento, alargar as calçadas mantendo-se o 

mínimo de 6m (seis metros) de largura para o leito da via, salvo trechos em curva; 

c) Nas vias locais com duas faixas de rolamento e uma faixa de acostamento, 

alargar as calçadas mantendo-se o mínimo de 8,20m (oito metros e vinte 

centímetros) de largura para o leito da via, salvo trechos em curva; 

d) Nas vias locais com duas faixas de rolamento e duas faixas de acostamento, 

alargar as calçadas existentes mantendo-se o mínimo de 10,40m (dez metros e 

quarenta centímetros) de largura para o leito da via, salvo trechos em curva; 
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e) Nos casos em que o piso das calçadas existentes estiver muito acima ou muito 

abaixo do nível da rua e com descontinuidades na largura e no greide que 

impeçam soluções de acessibilidade universal, construir faixa de passeio paralela 

ao meio-fio e com mesma declividade do perfil do eixo do logradouro, com largura 

recomendada de 1,20 m (um metro e vinte centímetros), desde que se garanta o 

mínimo de 6m (seis metros) para o leito da via, salvo trechos em curva; 

f) Nos trechos em curva a que se referem os itens II a V, a largura do leito da via 

deve ser aumentada em conformidade com o projeto geométrico aprovado pelo 

órgão municipal responsável. 

 

 
Figura 2 – Esquema gráfico de calçada -  
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III. Procedimentos para a construção de novas calçadas ou remodelação 

das calçadas existentes 

a) Adotar o disposto no Código de Obras de Visconde do Rio Branco;  

b) Padronizar os tipos de pisos das calçadas adotando-se placas de concreto 

(escovado, penteado), ladrilho hidráulico ou pré-moldados de concreto;  

c) Limitar as rampas de acesso às garagens, construídas sobre as calçadas, à 

inclinação máxima de 25% (vinte e cinco por cento) e à largura máxima de 80 cm 

(oitenta centímetros) a partir do meio-fio, de modo a preservar uma faixa livre de 

circulação de pedestres com seção transversal plana de no mínimo 1,20m (um 

metro e vinte centímetros), conforme estabelecido nas normas técnicas de 

acessibilidade vigentes; 

d) Nas remodelações das calçadas existentes, onde a largura for inferior a 2,00 m 

(dois metros), deve-se preservar uma faixa livre de circulação de pedestres com 

seção transversal plana de no mínimo 80 cm (oitenta centímetros). 

 

 
Figura 3 - Contorno de poste em calçada. 
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Figura - Alargamento de calçada para fins de instalação de parklet. 

 

 

IV. Propostas gerais para a construção de calçadas em novos 

empreendimentos 

a) Na submissão de projeto arquitetônico de novas edificações para fins de 

aprovação pelo órgão municipal responsável, tornar obrigatória a indicação da 

cota de nível da calçada e da cota de nível das entradas de veículos e de 

pedestres da edificação, de modo que os acessos não interfiram na faixa livre de 

circulação de pedestres na calçada;  

b) Nos novos parcelamentos do solo urbano, exigir do loteador a pavimentação das 

vias, preferencialmente com blocos em concreto; e a execução de calçadas 

conforme previsto no Código de Obras e neste caderno de propostas.  

 

V. Observações: 

a) A PMVRB fiscalizará a implantação de novas edificações de modo a garantir que 

as calçadas sejam implantadas conforme definido no Código de Obras do 

Município e na lei que estabelece o Plano de Mobilidade Urbana do Município, e 

que a nova edificação seja implantada conforme as cotas de nível indicadas no 

projeto arquitetônico aprovado pelo órgão municipal responsável. 

b) De acordo com a NBR-9050/2015 (item 6.3.2), os materiais de revestimento e 

acabamento devem ter superfície regular, firme, estável, não trepidante para 

dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou 

molhado). 
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c) Deve-se evitar a utilização de padronagem na superfície do piso que possa causar 

sensação de insegurança (por exemplo, estampas que pelo contraste de desenho 

ou cor possam causar a impressão de tridimensionalidade). 

d) Os materiais mais adequados são os à base de concreto – placas, blocos, 

ladrilhos, concreto pré-moldado. 

e) Os pisos táteis devem ser utilizados como modo de direcionamento em grandes 

espaços, nas rotas acessíveis e nos equipamentos urbanos, como vias de 

pedestres. Também, como meio de alerta, atenção ou posicionamento diante de 

obstáculos, escadas, elevadores e degraus, entre outros. 

 

 
Figura 5 - Problemas decorrentes da não adequação da cota da edificação à cota da calçada. 

 

 

VI. Soluções exequíveis para calçadas, sendo: 

a) Adequadas as de preferível solução impossibilidade adotar as alternativas. 

SOLUÇÔES PARA AS CALÇADAS 

 Problema Solução adequada Solução alternativa 

1 Desníveis ou degraus Padronização das calçadas 

Redistribuição da 
inclinação do desnível na 

extensão da calçada 

Regularizar os degraus da 
escada segundo a fórmula 

de Blondel e colocar 
corrimão 

2 
Desnível na calçada para 

acesso por rampa acima do 
Remover a rampa da via e 

da calçada 
Ampliar a inclinação da 

rampa 
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nível da rua Quando o desnível criado for 
muito grande 

Construir degraus 

3 
Desnível na calçada para 

acesso por rampa acima do 
nível da rua 

Padronização das calçadas Buscar solução no lote 

4 
Calçada abaixo do nível da 

rua 
Nivelar com o restante da 
calçada e cortar o portão 

Buscar solução no lote 

5 
Calçada no nível da rua com 
edificação abaixo do nível da 

rua 

Nivelar com o restante da 
calçada 

Buscar solução no lote 

6 

Variação da implantação das 
edificações com calçadas ora 
acima ora abaixo do nível da 

rua 

 
Construção de degraus 
segundo a fórmula de 

Blondel e colocar corrimão 

7 
Rampas de garagem 

invadindo a rua 
Reduzir o comprimento da 

rampa 
Buscar solução no lote 

8 

Redução da largura da 
calçada por degraus de 

acesso à edificação 
localizada acima do nível da 

rua 

Reduzir o impacto na 
calçada, deixar faixa livre 

mínima de 1,20m 
Buscar solução no lote 

9 

Estreitamento da calçada por 
degraus de acesso à 

edificação abaixo do nível da 
calçada 

Regularizar a largura e 
deixar faixa livre mínima de 

1,20m 
Buscar solução no lote 

10 
Construções desalinhadas 

com a via 

Regularizar a largura e 
deixar faixa livre mínima de 

1,20m 
Reposicionar muro. 

Alargar a calçada 
Exigir calçada mínima 

quando reformar 
edificação 

11 
Boca de lobo ou galeria com 

frestas 

Usar grade em xadrez ou 
placas com furos redondos 

ou estreitos no sentido 
perpendicular ao fluxo 

 

12 Calçadas estreitas 
Alargar pelo menos de um 

lado da via 

Criar faixa na via, com 
pelo menos 80 cm de 

largura com marcação em 
pintura 

13 Ausência de meio-fio 
Executar meio-fio e calçada 
de acordo com as normas 

Usar Programa de 
Melhoramento de 

Calçadas 

14 
Ausência de pavimentação 

na calçada 
Executar calçada de acordo 

com as normas 

Usar Programa de 
Melhoramento de 

Calçadas 

15 
Pavimentação da calçada 

descontínua 
Cobrar execução 

Usar Programa de 
Melhoramento de 

Calçadas 

16 Pavimentação irregular 
Cobrar reparos, substituição 

por material adequado e 
manutenção 

 

17 
Canaletas e grelhas na 

calçada 

Aplicar solução que garanta 
a acessibilidade e a 

segurança 
 

18 
Pavimentação com material 

inadequado 
Substituição  

19 
Sarjetas com acabamento 

inadequado 
Refazer de acordo com as 

normas 
 

20 Calçada bloqueada ou Alargar calçada Construir o contorno de 
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estreita por postes calçada, conforme Figura 
___ 

21 Iluminação insuficiente 
Melhorar condições de 

iluminação 
Instalar postes ou 

artefatos de iluminação 

22 
Falta de rampas nas 

travessias 
Executar as rampas de 
acordo com as normas 

 

23 Rampas inadequadas 
Refazer as rampas de 
acordo com as normas 

 

24 Falta de sinalização podotátil 
Executar nas vias de grande 

circulação, nas rotas 
acessíveis 

 

25 Arborização inadequada 
Retirar e replantar dentro 

das normas 

Construir o contorno de 
calçada, conforme Figura 

___ 

 

 

1.2.1.3 Das Rotas Acessíveis 

 

O Plano e o Programa de Rotas Acessíveis deverão abranger todo os perímetros 

urbanos do Município, dispondo sobre os passeios públicos, com vistas a garantir 

acessibilidade nos percursos entre os polos geradores de maior circulação de 

pedestres (como órgãos públicos e locais de prestação de serviços públicos e privados 

de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, 

entre outros) e os pontos de ônibus mais próximos, conforme § 3º do Estatuto da Cidade 

(Lei n. 10.257/2001), incluído a partir da Lei n. 13.146/2015. 

 

I. Objetivo 

a) Garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a 

todas as rotas e vias existentes, sobretudo as que concentrem os polos geradores 

de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de 

prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, 

esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros. 

 

II. Diretrizes 

a) construção gradual de rotas acessíveis; 

b) garantia de acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 

a todas as rotas e vias existentes necessárias ao seu cotidiano, de maneira 

integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros; 

c) implantação e/ou reforma de calçadas pelo poder público 
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III. Propostas para a construção de Rotas Acessíveis 

a) Projetar e construir rotas acessíveis entre os pontos de ônibus e escolas, edifícios 

destinados à saúde, administração municipal, serviços de documentação, 

agências bancárias, e praças; 

b) Projetar e construir prioritariamente rotas acessíveis para pessoas com deficiência 

motora ou visual a partir do cadastramento e mapeamento dos seus locais de 

moradias e da identificação dos trajetos necessários das residências aos pontos 

de ônibus e dos pontos de ônibus às suas atividades de tratamento, trabalho, 

estudo e lazer, a partir das seguintes orientações: 

1) Caso seja possível, serão retificadas as calçadas desde a residência da 

pessoa com deficiência motora ou visual até o abrigo ou ponto de ônibus mais 

próximo; 

2) Os abrigos ou pontos de destino serão adequados à acessibilidade, assim 

como a calçadas a serem usadas em sua destinação de trabalho, estudo ou 

atendimento médico necessário para acompanhamento de seu estado de 

saúde; 

3) No caso de pessoas em cadeiras de rodas cujas residências se localizam em 

vias inclinadas ou onde não é possível a retificação das calçadas, a via será 

pavimentada de forma a possibilitar o uso de cadeiras de rodas em uma faixa 

paralela à calçada até o ponto de ônibus abaixo;  

4) Nos casos em que não existirem condições de deslocamento para as pessoas 

em cadeiras de rodas, será estudada forma de viabilização da relocação do 

morador para local adequado, a ser implementada pelo órgão responsável pela 

Política Social no Município. 

c) Manter cadastro das pessoas com deficiência motora e, ou visual casos, de forma 

a conhecer seus endereços e desenvolver soluções para permitir sua mobilidade. 

d) Criar um programa para a aquisição de cadeiras motorizadas, para deficientes 

selecionados pelo órgão municipal responsável pela política social do Município.  

e) Criar um programa para a aquisição de equipamentos de exercícios físicos 

necessários para a estabilização das condições para deficientes selecionados 

após triagem realizada por fisioterapeuta, em processo coordenado pelo órgão 

municipal responsável pela Política Social no Município. 

 

 

 

 



26 
 

 

IV. Observações 

Caberá ao Poder Público Municipal a responsabilidade de:  

a) Caberá ao Poder Público Municipal a responsabilidade de mapear, cadastrar e 

manter atualizado o cadastro de pessoas em cadeiras de rodas e deficientes 

visuais no órgão municipal responsável pela política social do Município;  

b) Caberá ao Poder Público Municipal a responsabilidade de promover a construção 

e a remodelação de calçadas, passeios públicos, mobiliário urbano e demais 

espaços urbanos de uso público nas rotas acessíveis, com a participação conjunta 

da União e do governo do Estado de Minas Gerais, em conformidade com a Lei n. 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).  

c) O cadastramento de pessoas em cadeiras de rodas e deficientes visuais deve ser 

um Programa contínuo do órgão responsável pela política social do Município. 

 

 

1.2.1.4 Da delimitação do sistema viário urbano 

 

As vias que compõem o sistema viário urbano podem ser agrupadas hierarquicamente 

conforme o tipo de serviços que oferecem e a função que exercem.  

 

I. Objetivos 

a) Garantir que, a longo prazo, as vias estruturais formem uma rede consistente, 

sem descontinuidades ou estrangulamentos de seção; 

b) Garantir condições de mobilidade e acessibilidade dos pedestres ao longo de 

todas as vias, mediante construção de calçadas com largura e características 

geométricas compatíveis com a hierarquia viária; 

c) Garantir condições de mobilidade aos ciclistas, sobretudo ao longo das vias 

estruturais 

 

II. Diretrizes 

a) Adequação da seção transversal das novas vias a padrões que atendam à 

legislação urbanística municipal, com largura suficiente para abrigar calçadas 

acessíveis a todos usuários, espaço para ciclovias e para o tráfego de 

automóveis, de acordo com sua hierarquia no sistema viário;  
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b) Regularização das larguras das faixas de rolamento e de acostamento das vias 

existentes, conforme sua hierarquia viária, onde for possível;  

c) Ampliação da largura das calçadas nas vias existentes, conforme a hierarquia 

viária, onde for possível;  

d) Implantação de calçadas nos trechos de rodovias dentro do perímetro urbano. 

 

III. Zonas de Tráfego 

As Zonas de Tráfego foram delimitadas a partir dos seguintes critérios: agrupamentos 

de bairros por região da cidade com acesso pela mesma via coletora principal ou 

secundária; agrupamento de bairros com características socioeconômicas 

homogêneas; identificação dos centros de gravidade das viagens geradas (centroide) 

e consideração das barreiras físicas tais como rios, ferrovia e relevo. 

Para melhor compreensão do regime de viagens (origem e destino) e das relações 

hierárquicas entre as vias urbanas, foram delimitadas as seguintes zonas de tráfego: 

 

ZONAS DE TRÁFEGO 

Zona Bairros Bairros 

ZT1 CENTRO Área central. 

ZT2 CIDADE NOVA 
Nova República (COHAB I), COHAB II, Pito Aceso e 

Cidade Nova. 

ZT3 PIEDADE 

Rancho Verde, Rancho Verde III, Luar de Rio Branco, 

Catete, Piedade, Nova Piedade, Santo Cristo, Santa 

Clara e Nova Veneza. 

ZT4 CHÁCARA 

Chácara, Operários, Nova América, Serra Verde I e II, 

Cassiano Mesquita, Nova Rio Branco, São Geraldo e 

Loteamento Nova Chácara 

ZT5 COUTOS 
Antônio Soares, Jardim da Barra, Alvorada, Colina e 

Barra dos Coutos 

ZT6 DISTRITO INDUSTRIAL 

(Região do Barreiro e Mutirão) – inclui os bairros: 

Distrito Industrial, Capitão Gonçalo Gomes Barreto, Vila 

Aprazível Ducília Carone, Beira Rio, Tatiana, Res. 

Visconde do Rio Branco (PMCMV) e Nossa Senhora 

Aparecida. 

ZT7 LAGOON VILLE Lagoon Ville, Belvedere. 

ZT8 
TRANSPORTADORA 

CASA TELLES 

Antônio Gonçalves, São Sebastião, Gustavo Sabioni, 

Jardim Alice, Barroca e Caiçaras 

ZT9 FILIPINHO Filipinho, Felipe Rachid e Res. Dona Jovina 
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ZT10 NOVO HORIZONTE 

São Jorge, Res. Carolina Antonucci, Res. Leopoldo 

Antonucci, Alexandre Ferraz, Novo Horizonte e Nova 

Cidade 

ZT11 
CORONEL JOAQUIM 

LOPES 

Boa Vista, Eldorado, Jardins, Coronel Joaquim Lopes, 

COHAB 3 e Formiga 

ZT12 SANTO ANTÔNIO 

Santa Rita, Esportivo, Biolquino Andrade, Loteamento 

Rio Branco, De Lourdes, Santo Antônio, Santa Cruz, 

Antônio Siqueira, Tupã, Primavera, Centenário, Nova 

Chácara (Chácara Córrego Dias) e Fazenda Santo 

Antônio. 

ZT13 
DISTRITO INDUSTRIAL 

VICTOR BENATTI 

Gileno Siqueira, Distrito Industrial Victor Benatti, 

Lourdes Saraiva, Recanto Verde, Planalto e Colônia. 

ZT14 
NOVA OCUPAÇÃO 

ALÉM DA BR-120 

Loteamento Costa do Sol e nova ocupação próxima às 

comunidades rurais de Gorduras e Sementeira. 

As zonas de tráfego estão identificadas na Figura 6. 
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Figura 6 - Zonas de Tráfego. Visconde do Rio Branco –MG. 2018. Fonte: Elaborado por Geraldo 
Schaib 

 

 

1.2.1.5 Da Hierarquização do Sistema Viário Urbano 

O sistema viário urbano do município de Visconde do Rio Branco foi classificado 

hierarquicamente em: via arterial, vias coletoras (principal e secundária) e via local, 

além das ciclovias e das vias alternativas propostas neste Plano. 
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CLASSIFICAÇÂO DE VIAS EM VISCONDE DO RIO BRANCO (DEFINIÇÕES) 

Via arterial 

É aquela que possibilita o trânsito entre as regiões da cidade (urbana e rural). 
É caracterizada por interseções em nível, controlada ou não por semáforo, 
com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias coletoras e locais (Lei n. 
9.503/1997).  

Via coletora 
principal 

É aquela que possibilita o trânsito dentro das regiões da cidade. É destinada a 
coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias 
arteriais. Esse tipo de via permite a circulação de veículos entre as vias 
arteriais e as vias locais (Lei n. 9.503/1997). As vias coletoras principais 
compõem o sistema principal de distribuição do tráfego dentro da área urbana 
e interligam a BR-120 às vias coletoras secundárias. 

Via coletora 
secundária 

É aquela que compõe o sistema principal de distribuição do tráfego 
interbairros. As vias coletoras secundárias são as vias principais dos bairros, 
que dão acesso às vias locais e escoam o fluxo proveniente das vias coletoras 
principais. 

Via local 

É aquela destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. É 
caracterizada por interseções em nível não semaforizadas (Lei n. 9.503/1997). 
No caso de Visconde do Rio Branco, são todas as demais vias não 
caracterizadas como arterial ou coletora.  

 

CLASSIFICAÇÂO DE VIAS EM VISCONDE DO RIO BRANCO 

Via arterial 
Trecho da Rodovia BR-120 que atravessa o perímetro urbano do município 
de Visconde do Rio Branco 

Via coletora 
principal 

Eixo viário Norte-Sul- formado pelas seguintes vias:  
- Av. Theophile Dubreil, Av. São João Batista, Rua Major Felicíssimo, Rua 
Cel. José Mesquita, Rua Santo Antônio e sua continuidade, formada pela 
Rua Antônio Barreto Alves e pela Rua da Colônia.  
Esse eixo viário atravessa a cidade no sentido Norte-Sul e interliga a BR-
120 (região do trevo em frente à indústria Pif-Paf) ao Centro da cidade e à 
região da Colônia. As vias que compõem esse eixo viário constituem o 
principal acesso aos bairros das zonas de tráfego ZT1- Centro, ZT5 - 
Coutos (Antônio Soares, Jardim da Barra, Alvorada, Colina e Barra dos 
Coutos),  ZT-12 (Santa Rita, Esportivo, Biolquino Andrade, Loteamento Rio 
Branco, Bairro de Lourdes, Santo Antônio, Santa Cruz, Antônio Siqueira, 
Tupã, Primavera, Centenário, Nova Chácara (Chácara Córrego Dias), ZT13 
– Distrito Industrial Victor Benatti (Gileno Siqueira, Distrito Industrial Victor 
Benatti, Lourdes Saraiva, Recanto Verde, Planalto e Colônia) e Fazenda 
Santo Antônio. 

Eixo viário Leste-Oeste - formado pela Rua Maria Antonieta Carneiro e 
pela Av. Dr. Carlos Soares, que interligam a BR-120 ao Centro da cidade, 
atravessando a cidade no sentido Leste-Oeste. Nelas desembocam 
importantes vias coletoras secundárias. 

- Eixo viário Oeste-Leste - formado pelas ruas General Osório e Vereador 
Adão Amorim, que atravessa a cidade no sentido Leste-Oeste, interligando 
o Centro da cidade à Rua Maria Antonieta Lisboa e, daí, dando acesso à 
BR-120.   

Via coletora 
secundária 

- Rua Presidente Antônio Carlos, que estabelece a ligação da Rua Major 
Felicíssimo com a Praça 28 de Setembro, no coração da cidade, e com as 
vias que dão acesso aos bairros da ZT3 - Piedade e ZT4 - Chácara.   
- Ruas Dr. Celso Machado e Altino Peluso, conhecidas como Av. Beira-Rio 
pois margeiam o Rio Xopotó. Essas vias ligam a Av. São João Batista à 
Rua Presidente Antônio Carlos, estabelecendo também a conexão com os 
bairros da ZT3 - Piedade e ZT4 Chácara. Na Rua Dr. Celso Machado 
realiza-se a feira.  
- Av. Dr. Lelé (Rua Prefeito Dr. José Barreto Mesquita), na ZT2, que dá 
acesso aos bairros Nova República (Cohab I), Cohab II, Pito Aceso e 
Cidade Nova. Possui características geométricas de via coletora principal, 
com pistas e calçadas largas, além de ciclovia. Possui grande potencial 
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para transformar-se numa via coletora principal, caso o eixo original seja 
estendido, para fazer uma conexão com a BR-120.  
- Rua Dr. Linch - trecho de via estreito e de pequena extensão, mas que 
estabelece a ligação entre a Rua do Rosário e a Rua Presidente Antônio 
Carlos, desempenhando importante função de ligação do centro da cidade 
aos bairros da ZT3 - Piedade e ZT4 Chácara, nas porções Noroeste e 
Oeste da cidade. 
- Rua do Rosário - trecho também de curta extensão, mas que liga a Rua 
Dr. Linch às ruas Avelino Cardoso e Cesário Alvim, permitindo a ligação 
com os bairros da ZT3 - Piedade e ZT4 Chácara. 
- Rua Avelino Cardoso - principal via que dá acesso aos bairros da ZT3 - 
Piedade (Rancho Verde, Luar de Rio Branco, Catete, Piedade, Nova 
Piedade, Santo Cristo, Santa Clara, à comunidade rural de Santa Maria e 
aos novos loteamentos que estão sendo implantados na região Noroeste 
da cidade.  
. - Rua Cesário Alvim - essa via dá acesso aos bairros pertencentes à ZT4 
(Chácara, Operários, Nova América, Serra Verde I e II, Res.  Cassiano 
Mesquita, Nova Rio Branco e São Geraldo). Essa via liga-se à BR-120 por 
meio da Rua Luimar Manoel da Costa. 
- Rua Luimar Manoel da Costa que liga a BR-120 à porção Sudoeste da 
cidade. Trata-se de uma via recentemente implantada, ao longo da qual a 
ocupação urbana é ainda incipiente. Essa via liga-se à Rua Cesário Alvim e 
é uma alternativa de acesso aos bairros das zonas de tráfego ZT4 
(Chácara, Operários, Nova América, Serra Verde I e II, Res. Cassiano 
Mesquita, Nova Rio Branco e São Geraldo). 
- Rua Vigário Varela - assim como a Rua Cesário Alvim, essa via também 
dá acesso aos bairros da ZT4.  
- Rua Voluntários da Pátria - essa via conecta a Rua Santo Antônio à Praça 
28 de Setembro, na ZT1 - Centro.  
- Rua Floriano Peixoto - essa é outra via que conecta a Rua Santo Antônio 
à Praça 28 de Setembro, na ZT1 – Centro. 
- Av. Governador Benedito Valadares - essa via conecta a Av. Dr. Carlos 
Soares à Rua Floriano Peixoto, na ZT1-Centro.  
- Rua Moreira César e Rua Conselheiro Santana - essas vias ligam a Av. 
Dr. Carlos Soares à Rua Santo Antônio, passando pelos bairros Boa Vista, 
Eldorado, Cel. Joaquim Lopes, Residencial Jardins, Cohab 3 e Formiga na 
ZT12 e pelos bairros Santa Rita e Esportivo na ZT13. 
- Rua Maria Dodô e Rua Campo Belo - essas vias ligam a Av. Dr. Carlos 
Soares à BR-120, passando pelos bairros Felipe Rachid e Residencial 
Dona Jovina, na ZT10. Apesar de se conectar à BR-120, não pode ser 
considerada uma via coletora principal.   
- Rua Zumbi dos Palmares - essa via liga a Rua Campo Belo à Rua Maria 
Antonieta Lisboa, passando pelos bairros Felipe Rachid e Filipinho, na 
ZT10.  
- Rua Santa Helena - essa via liga a Rua Capitão Geraldo Walter Cunha à 
Rua Campo Belo, passando pelos bairros da ZT6 (Distrito Industrial, 
Capitão Gonçalo Gomes Barreto, Vila Aprazível, Tatiana e Nossa Senhora 
Aparecida. 
- Rua Arthur da Silva Bernardes – essa via dá acesso aos bairros Coronel 
Joaquim Lopes, Santa Cruz e Eldorado.   
- Eixo viário formado pelas ruas Geraldo Peixoto Filho, Capitão Geraldo 
Walter Cunha, José Soares da Costa, Teófilo Otoni e Cel. Geraldo, que se 
estende no sentido Norte-Sul e faz ligação entre a BR-120 e a Praça 28 de 
Setembro, no centro da cidade. Atravessa os bairros de zonas de tráfego 
ZT6, ZT7, ZT8 e ZT9, passando pelos bairros:  Lagoon Ville, Belvedere, 
Distrito Industrial, Capitão Gonçalo Gomes Barreto, Vila Aprazível, Ducilia 
Carone, São Sebastião, Jardim Alice, Barroca e Centro.  

Via local As demais vias foram classificadas como Vias Locais 
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I. Observações 

a) Essas vias foram consideradas como principais pelo papel que desempenham 

como coletoras / distribuidoras do fluxo viário entre a BR-120 e as diversas 

regiões da cidade, embora nem sempre possuam características geométricas 

adequadas (larguras das pistas e das calçadas).  

b) Para proporcionar maior integração do sistema viário entre os bairros e regiões da 

cidade, foram criadas Vias Alternativas, conforme disposto no item que trata das 

Propostas Estruturantes. Essas vias tendem a desempenhar função de vias 

coletoras secundárias.  

 

II. Propostas Gerais para o Sistema Viário 

a) Exigir do agente promotor do loteamento que o projeto a ser submetido ao órgão 

municipal responsável pela aprovação e licenciamento contenha definição clara 

da hierarquia viária e soluções para redução de velocidade em vias locais;  

b) Estudar a viabilidade de transformação em vias de mão única algumas vias de 

mão dupla que apresentam problemas de tráfego (por exemplo: restante da Av. Dr. 

Carlos Soares, Rua João Vieira, Moreira César, Presidente Artur Bernardes, Santo 

Antônio, Melo Barreto, José Saraiva, entre outras;  

c) Evitar que todos os fluxos viários de interligação dos bairros à BR-120 confluam 

para a Praça 28 de Setembro; 

d) transformar a Rua Dr. Linch em via de mão única, no sentido Rua do Rosário-Rua 

Dr. Altino Peluso, para solucionar os conflitos de trânsito decorrentes das 

operações de carga e descarga nesta rua estreita;  

e) Adotar faixa de rolamento de, no mínimo, 3,00m (três metros) nos Corredores 

Principais, Secundários e Locais existentes, quando da remodelação das 

calçadas;  

f) Adotar faixa de rolamento de, no mínimo, 3,00m (três metros nas vias locais sem 

saída ou com extensão inferior a 150m (cento e cinquenta metros), quando da 

remodelação das calçadas;  

g) Adotar os padrões definidos neste Plano e na legislação urbanística municipal na 

construção de novas vias e nos loteamentos construídos nos perímetros urbanos 

do município; 
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1.2.1.6. Das Vias Rurais 

II. Objetivo 

a) Dotar o Município de um sistema viário integrado com as áreas urbana e rural e 

com o sistema viário intermunicipal 

 

III. Diretrizes 

a) Manutenção do sistema viário em condições adequadas para o trânsito de veículos 

e pedestres; 

b) Planejamento dos serviços de manutenção das vias rurais com base em critérios 

técnicos que contemplem os principais tipos de defeitos, os trechos críticos e os 

volumes de tráfego existentes nas vias. 

c) Execução dos serviços de manutenção das vias rurais com base em técnicas 

construtivas que garantam boas condições de serventia e durabilidade 

 

IV. Propostas gerais de curto prazo 

a) Criar um programa contínuo para conservação das estradas rurais; 

b)  Manter o leito da estrada em boas condições de trafegabilidade e segurança 

c) Estabelecer prioridades para a pavimentação das vias rurais com revestimento 

asfáltico; 

d) Implantar sistema de drenagem (bueiro de transposição de talvegues, bueiro de 

greide, valetas de proteção dos taludes, saídas de água, etc.), onde for 

necessário, para evitar a erosão da plataforma das estradas; 

e) Melhorar acesso para as comunidades de São Francisco, Bela Vista, Ponte 

Coberta e Barrals. 

 

 

1.2.1.7 Das Vias Urbanas 

 

I. Objetivos 

a) Reduzir o papel da área central de principal articuladora do sistema viário urbano 

e intermunicipal; 

b) Dotar o Município de um sistema viário integrado com as áreas urbana e rural e 

com o sistema viário intermunicipal. 
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II. Diretrizes 

a) Planejamento, execução e manutenção do sistema viário segundo critérios de 

segurança, conforto da população e respeito ao meio ambiente, obedecidas as 

diretrizes de uso e ocupação do solo e do transporte de passageiros;  

b) Promoção da continuidade ao sistema viário por meio de diretrizes de arruamento 

a serem implantadas e integradas ao sistema viário em vigor, especialmente nas 

áreas de urbanização incompleta;  

c) Promoção de maior integração do sistema viário das regiões urbanas separadas 

por barreiras urbanísticas;  

d) Articulação junto aos governos federal e estadual da integração entre a circulação 

rodoviária e a urbana, compatibilizando-as com o uso e a ocupação das regiões 

cortadas pelas rodovias;  

e) Promoção de tratamento urbanístico adequado nas vias e corredores da rede de 

transportes, de modo a proporcionar a segurança dos cidadãos e a preservação 

do patrimônio histórico, ambiental, cultural, paisagístico, urbanístico e 

arquitetônico da cidade; 

f) Adequação das condições das vias urbanas para circulação de veículos, a fim de 

facilitar a circulação de pedestres e de incentivar o uso de modais não 

motorizados (ciclovias) e do transporte público coletivo, com medidas de 

abrandamento de tráfego e de compartilhamento do espaço público, garantidas as 

condições de segurança; 

g) Melhoria da qualidade do tráfego e da mobilidade com ênfase na engenharia, 

normatização técnica, educação, operação, segurança e fiscalização;  

h) Planejamento e operação da rede viária municipal, priorizando o transporte 

público de passageiros; 

i) Modernização da rede semafórica, mantendo e aprimorando o sistema de 

sinalização horizontal e vertical da malha viária;  

j) Implantação de novas estruturas e sistemas tecnológicos de informações para 

monitoramento e controle da frota circulante. 
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III. Propostas Gerais, de Curto, Médio ou longo prazo para tratamento 

das Vias Urbanas 

a) Gerais 

1) Adotar sinalização vertical de indicação nas vias públicas e nas interseções, 

visando orientar os usuários dos diferentes tipos de veículos na escolha de seus 

itinerários durante as viagens;  

2) Delimitar as faixas de fluxos de veículos por meio de sinalização horizontal e para 

as vias de maior movimento, em locais adequados, implantar as sinalizações 

verticais de regulamentação e de indicação.  

3) Estabelecer programas de alargamento de calçadas nas vias de maior circulação; 

4) Garantir calçadas com largura mínima de dois metros em todos os novos 

empreendimentos. 

 

b) Curto prazo  

1) Identificar todas as vias urbanas com placas padronizadas; 

2) Identificar todos os bairros com placas padronizadas; 

3) Construir calçadas nas ruas próximas às feiras livres (Ruas Dr. Celso Machado e 

Altino Peluso); 

4) Implantar calçadas, onde for possível, ao longo das vias no perímetro urbano,  

obedecendo aos padrões de acessibilidade contidos neste Plano, nas leis e nas 

normas técnicas de acessibilidade vigentes; 

5) Concluir o asfaltamento aos acesso das comunidades rurais; 

6) Construir o calçadão para a escola no Bairro Colônia; 

7) Construir ciclofaixas nas Ruas Santo Antônio, José Saraiva, Avenida São João 

Batista, Av. Dr. Carlos Soares, dentre outras; 

 

c) Médio ou longo prazo 

1) Implementar as propostas estruturantes; 

2) Transferir para o Município a jurisdição de trechos de rodovias que cumprem função 

de via urbana, em médio prazo;  

3) Elaborar projeto de via alternativa ligando a BR-120 ao Novo Horizonte; 

4) Elaborar projeto de urbanização para a Av. Zumbi dos Palmares; 

5) Construir rampas de acesso entre as ruas e as calçadas, para permitir a circulação 

de pessoas com deficiência, de acordo com o fixado nas leis municipais, neste 

Plano e nas normas de acessibilidade vigentes;  

6) Exigir a construção de calçadas acessíveis defronte aos edifícios de uso público; 

7) Elaborar Programa de Construção de Ciclovias; 
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1.2.1.8   Do controle de tráfego nas interseções 

 

I. Objetivos  

a) Garantir a segurança e minimizar os conflitos entre veículos e pedestres nas 

interseções; 

b) Garantir a segurança e a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida nas interseções 

 

II. Diretrizes  

a) Promoção de sinalização viária nas interseções para garantir a segurança e a 

mobilidade de veículos e pedestres;  

b) Realização de intervenções físicas nas calçadas, nas proximidades das 

interseções, para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida; 

c) Alargamento das calçadas próximas às interseções com o objetivo de facilitar a 

travessia de pedestres e dotar a cidade de espaços de encontro, com tratamento 

paisagístico. 

 

III. Propostas de curto prazo para o controle de tráfego nas interseções 

a. Implantar as intervenções propostas no projeto denominado “Tratamento de 

Locais Críticos – Sistema Viário da Cidade de Visconde do Rio Branco - MG 

(Relatório de Atividades), do convênio n. 079/2015 celebrado entre o Município e a 

Universidade Federal de Viçosa; 

b. Implantar sinalização de trânsito adequada (horizontal e verticais de 

regulamentação, de indicação e de advertência) em trechos e interseções do 

sistema viário da cidade, onde houver necessidade por razões de segurança e 

operacionalidade; 

c. Implantar sinalização semafórica para veículos, ciclistas e pedestres, com 

cronômetro digital, caso necessário, nas interseções entre vias que compõem o 

sistema de vias estruturais, visando ao disciplinamento do trânsito;  

d. Implantar vídeo monitoramento nos semáforos, visando à obediência à 

sinalização; 

e. Fazer manutenção periódica dos semáforos; 

f. Verificar, periodicamente, nos semáforos em operação, os tempo de ciclo e os 

tempos de verde, amarelo e vermelho de cada fase relacionada aos movimentos 

que demandam a interseção, visando garantir maior fluidez no trânsito.  
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g. Manter em bom estado de conservação as sinalizações de trânsito existentes;  

h. Implantar faixas elevadas para travessia de pedestres em trechos e interseções 

de maior conflito de trânsito, para aumentar a segurança principalmente dos 

pedestres;  

i. Realizar rebaixo no meio fio nas interseções onde não forem implantadas faixas 

elevadas de travessias para pedestres, conforme determina a norma técnica 

brasileira de acessibilidade vigente; 

j. Remanejar mobiliário urbano (postes, bancas de jornais, entre outros) nas 

interseções, quando for necessário, para garantir a visibilidade dos motoristas. 

 

IV. Observação 

a) A implantação da sinalização de que trata este item deverá ser iniciada pelos 

cruzamentos que geram maior conflito no trânsito e por aqueles com maior índice 

de acidentes. 

 

1.2.1.9.   Da linha férrea 

 

I. Objetivos 

a) Utilizar o potencial do leito da linha férrea em toda sua extensão no município para 

melhorar a mobilidade e a segurança das pessoas que por ele transitam;  

b) Urbanizar o leito de linha férrea dentro do perímetro urbano da sede do município. 

 

II. Diretrizes 

a) Preservação da linha férrea, incluindo o seu leito e trilhos remanescentes; 

b) Realização de estudos de viabilidade para a construção de trechos de vias 

urbanas ao longo da linha férrea;  

c) Utilização do leito de linha férrea como alternativa para construção de calçadas, 

ciclovia ou ciclofaixas e espaços de lazer de uso público; 

d) Impedimento da invasão da faixa de domínio da linha férrea por edificações. 

 

III. Propostas para a linha férrea 

 

a) Propostas de curto prazo para a linha férrea 

1) Retirar os estabelecimentos comerciais que ocupam a faixa de domínio da linha 

férrea;  

2) Promover a reintegração de posse de trechos da linha férrea que foram invadidos; 
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3) Elaborar projeto urbanístico para o leito da linha férrea, conforme sugerido no Item 

dos Planos de Urbanização e Projetos Urbanísticos. 

b) Propostas de médio prazo para a linha férrea 

1) Implantar ciclovia paralelamente ao leito da linha férrea, nos trechos onde for 

viável;  

2) Implantar as intervenções previstas no projeto urbanístico.  

 

 

1.2.1.10.   Das praças e espaços públicos 

 

I. Objetivos 

a) Garantir acesso seguro dos pedestres às praças e a outros espaços públicos; 

b) Garantir segurança aos usuários das praças e de outros dos espaços públicos. 

c) Incrementar a vida pública e a interação social oferecendo ambientes acessíveis. 

 

II. Diretrizes 

a) Viabilização do acesso das pessoas com deficiência às praças e espaços 

públicos; 

b) Estabelecimento e manutenção das praças em boas condições de acessibilidade. 

 

III. Propostas Gerais 

a) Propostas de curto prazo para as praças e outros espaços públicos: 

1) Desenvolver projetos de sinalização nas proximidades dos pontos de ônibus 

localizados nas praças e espaços públicos, para favorecer a circulação dos aos 

pedestres com conforto e segurança; 

2) Desenvolver projetos de adequação das praças quanto às condições de 

acessibilidade; 

3) Instalar rede wifi nas praças públicas. 

 

b) Propostas de médio prazo para as praças e outros espaços públicos: 

1) Implementar projetos de sinalização nas proximidades dos pontos de ônibus 

localizados nas praças e espaços públicos, para favorecer os pedestres; 

2) Implementar projetos de adequação das praças quanto às condições de 

acessibilidade, priorizando-se as praças mais movimentadas da cidade. 
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PROPOSTAS DE MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E DAS CONDIÇÕES DE USO 
NAS PRAÇAS: 

Praça Lourival Passos 
(Nova Rio Branco) 

• Dotar de acessibilidade universal as calçadas da praça e as 
travessias de pedestres;  

• Estimular o uso pelos moradores por todo o dia, mediante a 
implantação de mobiliários urbanos. 

Praça de Chácara 
 

• Dotar de acessibilidade universal as calçadas da praça e as 
travessias de pedestres;  

• Manter mobiliário em boas condições de funcionamento. 

Praça Caiçara 

• Plantar árvores;  

• Regularizar as condições dos pisos;  

• Colocar mais bancos;  

• Dotar de acessibilidade universal as calçadas da praça e as 
travessias de pedestres;  

• Manter mobiliário em boas condições de funcionamento. 

Praça Ronaldo 
Drummond Costa 
 (Centenário) 

• Dotar de acessibilidade universal as calçadas da praça e as 
travessias de pedestres;  

• Estimular o uso pelos moradores por todo o dia, mediante a 
implantação de mobiliários urbanos; 

• Plantar mais árvores; 

• Melhorar iluminação. 

Praça do Barreiro 

• Dotar de acessibilidade universal as calçadas da praça e as 
travessias de pedestres;  

• Estimular o uso pelos moradores por todo o dia, mediante a 
implantação de mobiliários urbanos; 

• Melhorar a segurança. 

Praça do cemitério 

• Dotar de acessibilidade universal as calçadas da praça e as 
travessias de pedestres;  

• Estimular o uso pelos moradores por todo o dia, mediante a 
implantação de mobiliários urbanos; 

• Melhorar iluminação; 

• Melhorar a segurança. 

Praça do Bairro Santo 
Antônio 

• Dotar de acessibilidade universal as calçadas da praça e as 
travessias de pedestres;  

• Estimular o uso pelos moradores por todo o dia, mediante a 
implantação de mobiliários urbanos; 

• Melhorar iluminação. 

Praça 28 de Setembro: 

• Dotar de acessibilidade universal as calçadas da praça e as 
travessias de pedestres;  

• Estimular o uso pelos moradores por todo o dia, mediante a 
implantação de mobiliários urbanos. 

 

 

1.2.1.11.   Dos Estacionamentos 

I. Objetivos 

1) Adotar medidas reguladoras para a construção e operação de estacionamentos 

em lotes públicos e privados; 

2) Promover medidas de restrição de estacionamentos nas vias públicas; 

3) Realizar estudos de localização e de viabilidade referente à implantação e 

instalação de estacionamentos coletivos, favorecendo a integração intermodal. 
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II. Diretrizes 

1)  Estímulo à criação de edifícios-garagem na área central; 

2) Restrição à ocupação das vagas de estacionamento rotativo por tempo 

indeterminado ao longo do dia. 

 

III. Propostas para os estacionamentos 

a) Implantar e manter estacionamentos rotativos, em locais adequados, para 

automóveis e motocicletas na área central;  

b) Elaborar e manter atualizado, no órgão responsável pelo trânsito no Município, o 

mapeamento e inventário do número total de vagas disponíveis na Zona Central, 

incluindo a oferta em via pública e nos estacionamentos privados; 

c) Limitar o tempo máximo permitido por bilhete para ocupação de vaga de 

estacionamento em vias públicas a 1h (uma hora); 

d) Estabelecer multa para veículos estacionados em vaga de estacionamento em 

vias públicas, sem bilhetes ou fora do período fixado no bilhete; 

e) Reservar, em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso 

público, ou privado de uso coletivo e em vias públicas, vagas próximas aos 

acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que 

transportem pessoa com deficiência ou comprometimento de mobilidade, desde 

que devidamente identificados. (Art. 47 da Lei n. 13.146/2015); 

f) Destinar vagas para pessoas com deficiência, na proporção de 2% (dois por 

cento) e para idosos na proporção de 5% (cinco por cento) do total, garantida, no 

mínimo, 1 (uma) vaga para cada, devidamente sinalizada de acordo com as 

normas técnicas vigentes de acessibilidade, em atendimento ao disposto no Art. 

47 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e no Art. 41 da Lei 

n. 10741 de 01 de out de 2003 (Estatuto do Idoso), bem como da Resolução do 

CONTRAN n. 303/2008). 

 

IV. Observações: 

a) Poderá haver supressão de vagas nas vias públicas para atender a intervenções 

urbanísticas previstas neste Plano; 

b) Os veículos estacionados nas vagas reservadas para pessoas com deficiência, 

com comprometimento de mobilidade e idosos devem exibir, em local de ampla 

visibilidade, a credencial confeccionada e fornecida pelo Órgão competente, que 

disciplinará suas características e condições de uso. 
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c) A utilização indevida das vagas de que o item “b” sujeita os infratores às sanções 

previstas no inciso XVII do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 

(Código de Trânsito Brasileiro). 

 

 

1.2.1.12   Do transporte privado 

 

I. Objetivos  

a) Reduzir a necessidade de deslocamentos rotineiros de carros e motos, 

especialmente para a área central; 

b) Promover a racionalização do uso do transporte privado individual; 

c) Incluir a gestão de estacionamento na pauta do planejamento urbano municipal. 

 

II. Diretrizes 

a) Desestímulo ao uso de transporte privado individual na Zona Central; 

b) Estímulo ao uso do transporte coletivo, mediante melhoramento da qualidade desse 

serviço;  

c) Estímulo às viagens a pé; 

d) Estímulo ao uso de bicicleta. 

 

III. Propostas para o transporte privado  

a) Propostas de curto prazo: 

1) Implantar área de cobrança de Faixa Azul; 

2) Estimular a construção de fachadas ativas nas áreas de uso misto; 

3) Regulamentar os estacionamentos privados (edifício garagem) por meio de 

alteração na Lei de Uso e Ocupação do Solo, incluindo exigência de uso do térreo 

por comércio e/ou serviços (fachada ativa); 

4) Exigir número de vagas mínimas para cada uso do solo previsto no Plano Diretor 

do município; 

5) Estimular ações como compartilhamento de carros (carona solidária). 

 

 

1.2.1.13.   DO SERVIÇO DE TÁXI E DE MOTOTÁXI 

I. Objetivos 

a) Garantir a oferta, a qualidade e a universalidade da prestação desse serviço; 

b) Garantir a segurança dos usuários desse serviço.  
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I. Diretrizes 

a) Facilitar a comunicação dos usuários com os prestadores do serviço de táxi e 

moto táxi; 

b) Ampliar a qualidade dos serviços prestados pelos taxistas e moto taxistas; 

c) Garantir a qualidade da frota de táxis; 

d) Garantir que o município tenha o percentual mínimo de táxis da categoria 

acessível; 

e) Rever a localização dos pontos de táxi em função da necessidade de melhorias 

no trânsito; 

f) Garantir condições de conforto e segurança nos pontos de táxi; 

g) Padronizar o mobiliário dos pontos de táxi. 

 

II. Propostas Gerais 

a) Propostas de curto prazo para o serviço de táxi de mototáxis: 

1) Promover, continuamente, treinamentos e cursos aos taxistas e moto taxistas 

sobre direção defensiva, primeiros socorros e atendimento às pessoas com 

deficiência; 

2) Estabelecer que a idade máxima do veículo será de 5 anos; 

3) Destinar, no mínimo, dois táxis da categoria acessível na frota; 

4) Criar incentivos fiscais para os taxistas da categoria acessível. 

 

 

1.2.1.14.   Do transporte de cargas 

I. Objetivos  

a) Reduzir o impacto do transporte de carga sobre a circulação viária, meio ambiente 

e vizinhanças; 

b) Disciplinar e estabelecer as condições específicas para a circulação de veículos 

de carga e para a distribuição e carga e descarga de mercadorias nas vias 

públicas; 

c) Implementar políticas de circulação de transporte de carga e áreas de carga e 

descarga. 

II. Diretrizes  

a) Disciplinamento do transporte de cargas e compatibilização com as características 

de trânsito e das vias urbanas; 
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b) Criação de alternativas viárias de forma a reduzir a passagem de cargas nas 

áreas de maior densidade urbana;  

c) Estabelecimento de diretrizes e de regulamentação para a entrega de cargas; 

d) Especificação de áreas de carga e descarga e restrições de operação e circulação 

do transporte de carga; 

e) Restrição do excesso de carga nos eixos dos veículos que passam por dentro da 

cidade, visando a aumentar a vida útil dos pavimentos, evitar maiores gastos com 

a conservação da vias e reduzir o congestionamento nos horários de pico. 

 

III. Propostas de curto prazo para o transporte de cargas: 

a) Incentivar a implantação pela iniciativa privada de terminal de carga (porto seco) 

para distribuição de produtos destinados a supermercados, a lojas de 

eletrodomésticos e a casas de materiais de construção, em local a ser definido em 

consonância com o Plano Diretor do município;  

b) impedir o trânsito de veículos de carga de maiores dimensões (semirreboques e 

reboques) na ZT1 – Centro;  

c) Realizar a distribuição de cargas na ZT1 - Centro, oriundas do porto seco, em 

locais previamente definidos e em unidades de transporte adequadas 

(caminhonetes, micro caminhões, caminhões médio e pesado, sendo este último 

de no máximo três eixos), em horários regulamentados, conforme definido no item 

IV; 

d) Restringir o horário de carga e descarga feita por caminhões de no máximo três 

eixos ao período de 19h às 7h, nos dias de semana (segunda-feira a sexta-feira);  

e) Permitir que a carga e ou descarga feita por micro caminhões ou utilitários ocorra 

também no turno da manhã de 9 h às 11 h e no turno da tarde de 14h às 17h; 

f) Liberar os horários de carga e ou descarga a partir de 13h aos sábados até 7h 

das segundas-feiras, desde que o transporte seja feito por utilitários, micro 

caminhões e caminhões de no máximo três eixos; 

g) Regulamentar as ações referentes ao desaterro de lotes urbanos, mediante as 

seguintes exigências:     

h) a carga (solo) deverá ser transportada em veículo coberto com lona, utilizando-se 

caminhões de no máximo três eixos, sem excesso de carga; 

i) o volume da carga deverá ser controlado, evitando-se que o solo caia na via 

durante o transporte; 

j) havendo danificação do pavimento e depósito de material nas vias, a limpeza e o 

reparo do pavimento serão de responsabilidade do prestador do serviço; 
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k) Regulamentar o transporte de materiais básicos da construção civil (areia, brita, 

cimento e ferragens), mediante as seguintes exigências:     

l) a distribuição de cargas deverá ser feita nos seguintes horários: 19h às 7h; 9h às 

11h e 14h às 17h; 

m) Para o transporte desses produtos podem ser utilizados utilitários, micro 

caminhões e caminhões de no máximo três eixos, de tal forma que a carga 

aplicada em seus eixos não exceda os limites recomendados na legislação 

vigente para o transporte rodoviário com veículos comerciais; 

n) Disponibilizar no órgão responsável pela gestão do trânsito da Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco, uma equipe treinada para fiscalizar o 

cumprimento das leis de trânsito e dos horários de carga e descarga na cidade; 

o) Priorizar a coleta de lixo, na ZT1-Centro, em períodos noturnos, sem prejudicar a 

coleta de lixo oriunda dos estabelecimentos comerciais; 

p) Realizar a coleta de lixo nas demais zonas de tráfego em horários flexíveis, de tal 

forma a não conflitar com os horários de maior movimentação de veículos. 

 

IV. Observações 

a) Caberá à Administração Municipal fiscalizar o cumprimento dos horários e locais 

regulamentados para carga e descarga. 

b) A Administração Municipal deverá disponibilizar, no órgão responsável pela 

gestão do trânsito, uma equipe treinada para fiscalizar o cumprimento das leis de 

trânsito e dos horários e locais de carga e descarga na cidade. 

c) Caberá à Administração Municipal fiscalizar o cumprimento dos horários e locais 

regulamentados para carga e descarga. 

d) O desrespeito à regulamentação dos horários e locais de carga e descarga 

implicará em multas ao proprietário do estabelecimento comercial e ao 

responsável pela entrega ou retirada de carga. 

e) A carga aplicada nos eixos dos veículos comerciais não poderá exceder os 

limites regulamentados para o tranporte rodoviário de carga. 

 

1.2.1.15.   Da circulação de ciclistas 

 

I. Objetivos  

a) Criar condições para o uso de bicicletas, como meio de transporte, promovendo a 

adequação viária ou a construção de ciclovias 

b) Estimular os modos de transporte ativo como pedestres e bicicletas; 
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c) Aumentar a visibilidade e atratividade à bicicleta e oferecer opção de lazer; 

d) Orientar o uso correto e estimular o respeito ao transporte não motorizado, à 

conservação das calçadas e ao respeito à faixa de pedestres; 

e) Viabilizar infraestrutura viária segregada para circulação segura e adequada de 

ciclistas; 

f) Garantir condições de infraestrutura satisfatórias para o uso da bicicleta como 

meio de transporte; 

g) Promover o aumento do uso da bicicleta na cidade; 

h) Reduzir acidentalidade envolvendo ciclistas. 

 

II. Diretrizes 

a) Estruturação de uma rede complementar de transporte, integrando os 

componentes do sistema cicloviário e os demais meios de transporte; 

b) Implantação de redes cicloviária associadas às redes de transporte público 

coletivo motorizado, e garantia do deslocamento seguro e confortável de ciclistas 

em todas as vias; 

c) Realização de adaptações nas vias, quando necessário, para atender à circulação 

de ciclistas por meio da implantação de infraestrutura cicloviária adequada, 

quando possível; 

d) Provisão de uma rede cicloviária com conectividade continuidade entre as áreas 

com potencial de geração e atração de viagens. 

 

III. Propostas para o sistema de circulação para ciclistas 

a) Propostas gerais 

1) Elaborar projeto executivo viário de rede cicloviária e de sua respectiva 

sinalização;  

2) Realizar obras viárias necessárias à implementação de vias cicláveis e de 

sinalização sobre infraestrutura existente; 

3) Realizar obras de adequação da infraestrutura existente para instalação de 

paraciclos e bicicletários; 

4) Construir bicicletários em locais estratégicos da cidade; 

5) Realizar estudos para a implantação de um sistema de locação de bicicletas. 

 

b) Propostas prioritárias 

1) Implantação de ciclovia ou ciclofaixa ao longo da linha férrea, nos trechos onde 

essa alterativa se mostrar viável;  

2) Implantação de trechos de ciclofaixas ao longo da Av. Major Felicíssimo. 
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1.2.2 DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO COLETIVO 

 

A temática Sistema de Transporte Urbano Coletivo subdivide-se nos seguintes temas:  

1.2.2.1 Sistema de circulação para o transporte coletivo; 

1.2.2.2 Abrigos e pontos de ônibus urbanos. 

 

1.2.2.1 Sistema de circulação para o transporte coletivo; 

I. Objetivos 

a) Garantir a qualidade dos serviços de prestação das concessionários de transporte 

coletivo urbano e rural;  

b) Garantir boas condições de trafegabilidade das vias servidas por linhas de ônibus;  

c) Garantir transporte público coletivo acessível a pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida;   

d) Garantir à população oferta diária e regular de transporte público. 

 

II. Diretrizes 

a) Implementar melhorias nos abrigos de ônibus; 

b) Implementar mecanismos de monitoramento e controle do tráfego; 

c) Implementar ações com vistas a redução do número de vagas de estacionamento 

nas vias públicas com incentivos para a oferta de estacionamentos privativos; 

d) Adoção de concorrência e transparência na concessão da exploração do 

transporte público; 

e) Adequação dos veículos de transporte coletivo urbano e rural à demanda, 

utilizando tecnologias atuais e sustentáveis;  

f) Inclusão de abrigos e informações referentes a trajetos e horários nos pontos de 

ônibus, nos locais onde houver disponibilidade de espaço;  

g) Revisão e avaliação da necessidade de criação de novos itinerários de linhas de 

transporte coletivo urbano; 

h) Implantação de novos corredores de transporte coletivo;  

i) Melhoria do tempo de espera e da pontualidade dos ônibus nos pontos de 

embarque e desembarque de passageiros;  

 

 

III. Propostas para o Sistema de Circulação para o Transporte Urbano 

Coletivo 

a) Propostas gerais de curto prazo 
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1) Abrir licitação em 2020 para concessão de transporte coletivo por ônibus para, no 

mínimo, duas empresas;  

2) Ampliar o número de linhas de ônibus para atrair mais usuários ou planejar melhor 

as já existentes;  

3) Criar ou planejar linhas mais diretas e consequentemente mais rápidas, com 

emprego de micro-ônibus;  

4) Disponibilizar funcionários do órgão responsável pela gestão do trânsito na 

Prefeitura Municipal para fiscalizar a oferta do TCO, a fim de monitorar os tempos 

de embarque contidos nas tabelas de horário nos pontos de ônibus, bem como 

monitorar o trânsito nas vias, nos turnos da manhã e da tarde, para identificar e 

solucionar os locais de congestionamento que podem prejudicar a pontualidade 

dos ônibus; 

5) Promover a bilhetagem eletrônica, mantendo-a atualizada em relação às 

tecnologias disponíveis, com as seguintes características:  

6) O bilhete único pode ser implantado nos casos em que o usuário necessitar tomar 

dois ônibus para se deslocar de uma origem a um destino, de modo a pagar 

apenas o valor de uma passagem; 

7) Nos casos mencionados no item anterior, deverá haver uma limitação de tempo 

durante a operação de desembarque e a de embarque, em torno de 15 a 30 

minutos, para que este benefício seja concedido; 

8) O bilhete único não se aplicará quando o segundo trecho da viagem for de 

retorno. 

9) Criar linhas de ônibus para atender especificamente aos moradores com 

deficiência motora, que passarão pelos endereços dos moradores que estejam 

devidamente cadastrados no órgão responsável pela política social do município;  

10) Disponibilizar no mínimo 1 (um) micro-ônibus dotado de equipamentos para 

transporte de pessoas com deficiência motora por linha de ônibus mencionada no 

item anterior; por linha, para atender especificamente os usuários de rotas 

acessíveis. Para a otimização da prestação dos serviços mencionado no item VI, 

poderão ser utilizados aplicativos para celulares para a solicitação ou dispensa 

dos serviços diariamente. 

11) Garantir aos usuários da zona rural o atendimento por ônibus dotados de 

equipamentos para transporte de pessoas com deficiência motora;  

12) Elaborar estudo para analisar a viabilidade de implantação de ônibus ou micro-

ônibus circulares na região central da cidade, com pequenos intervalos de tempo 

entre eles, ou seja, com maior frequência, com a finalidade de desestimular 

circulação de automóveis na área central; 
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13) Colocar placas indicativas em todas as paradas de ônibus na cidade, onde não for 

possível a instalação de abrigos de ônibus padronizados;  

14) Disciplinar os horários e os locais de parada dos ônibus da indústria PIF-PAF;  

15) Garantir presença de monitor no transporte escolar; 

16) . Oferta de transporte coletivo nos finais de semana. 

 

b) Propostas gerais 

1) Modernizar as informações do sistema de transporte coletivo por ônibus, de tal 

forma que seus usuários sejam informados através de painéis eletrônicos sobre a 

localização dos ônibus em relação aos pontos de parada, ou ainda, por meio do 

uso de aplicativos em celulares para esta finalidade;  

2) Realizar estudos para a extensão da linha circular até a Coopertral; 

3) Realizar estudos para a extensão da linha circular até o Alto Boa Vista e ao 

Mutirão; 

4) Ampliar a oferta de transporte coletivo para os bairros Barreiro, Piedade Santo 

Antônio; 

5) Estender o transporte público/escolar até a Creche de Santa Maria. 

6) Implantar ônibus circular dentro do bairro de Lourdes.  

7) Promover a oferta do TCO de tal forma que o tempo médio de espera do usuário 

no ponto de ônibus não exceda 20 minutos (a discutir) e que seja também 

cumprido o horário programado para a chegada do ônibus ao ponto, salvo quando 

ocorrer algum tipo de interrupção na via.  

8) Fiscalizar, através do poder público, a oferta do TCO para identificar quaisquer 

tipos de problemas que possam afetar a qualidade do serviço prestado. 

9) Divulgar as facilidades digitais que possibilitam informar ao usuário online onde 

está o ônibus e a que horas chega ao ponto.  

10) Disponibilizar no site da prefeitura os roteiros e os horários das linhas, assim 

como no site da concessionária, se houver. 

11) Criar roteiros racionalmente operáveis e seguros que atendam o maior número de 

passageiros que necessitam do TCO. Nos locais de difícil acesso para o trânsito 

de ônibus, como por exemplo, vias com superfície de rolamento comprometida, 

vias com trechos íngremes (rampas acima de 13% e extensos), trechos curvos 

com raios de curvatura pequenos, menores do que 15m, oferecer alternativas de 

deslocamentos para os usuários com outros modais de transporte, como exemplo, 

táxi e mototáxi. 
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12) Implantar rotas acessíveis para PCD (pessoas com deficiência) e PMR (pessoas 

com mobilidade reduzida, por exemplo, idosos, pessoas que utilizam muletas, 

pessoas com deficiência visual, etc.). 

13) Implantar pontos de paradas do TCO em locais apropriados para agilizar o 

atendimento da demanda, sem prejudicar o trânsito geral que utiliza as vias. A 

localização dos pontos deve ser estratégica no sentido de possibilitar ao usuário 

do TCO um tempo de caminhada satisfatório (tempo médio de 10 a 15 minutos) 

para as viagens de ida e volta. O espaçamento entre os pontos de parada deverá 

contribuir para reduzir o tempo total de viagem em ambos os sentidos de 

operação das linhas. Pontos de parada desnecessários afetam a qualidade da 

viagem, os níveis de poluição ambiental e sonora, a mobilidade urbana e o tempo 

total da viagem.  

14) Evitar conflito entre pontos de carga e descarga com os pontos de parada para 

embarque e desembarque de passageiros. 

15) Construir baias de ônibus sem causar gargalos na via para não afetar o 

escoamento normal do fluxo de veículos. 

16) Implantar abrigos nos principais pontos de parada das linhas, que atendam com 

qualidade os seguintes critérios: segurança, conforto, durabilidade e arquitetura 

agradável; que sejam cobertos e viáveis economicamente.  

17) Planejar a localização dos abrigos objetivando atender, simultaneamente, boa 

parte dos roteiros das linhas, racionalizando-se assim os custos de implantação 

dos abrigos.   

18) Deverá haver uma contrapartida por parte da administração pública para manter 

as vias, preferencialmente aquelas por onde os ônibus circulam, em bom estado 

de conservação. Melhorar as condições das calçadas nos pontos de ônibus e nas 

suas adjacências. Estas ações irão refletir nos custos de operação e de 

manutenção dos ônibus, nos impactos ambientais, na mobilidade do trânsito e no 

conforto e segurança dos usuários. 

19) Para os períodos e sentidos de operação das linhas em que a demanda de 

passageiros for baixa, estudar a possibilidade de substituir o ônibus padrão por 

micro-ônibus. 

20) Os ônibus deverão ser acessíveis para PCD e PMR e garantir acessibilidade 

universal. 

 

1.2.2.2 Abrigos e pontos de ônibus urbanos. 

 

I. Objetivos  
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a) Garantir condições adequadas de estrutura e acessibilidade nos pontos e 

abrigos de ônibus; 

b) Dotar o município de abrigos de ônibus cobertos. 

 

II. Diretrizes 

a) Estabelecer padrões técnicos e construtivos para os abrigos e pontos de ônibus; 

b) Estabelecer padrões para a pavimentação das vias nos pontos de parada de 

ônibus; 

c) Instalar abrigos de ônibus nos pontos de parada localizados nas vias onde as 

condições geométricas das calçadas permitirem. 

 

III. Propostas Gerais de Curto Prazo para Abrigos e Pontos de Ônibus 

I. Desenvolver projetos de sinalização nas proximidades dos pontos de ônibus, para 

favorecer aos pedestres; 

II. Estruturar a rede de abrigos de ônibus, de forma que, além de boa qualidade e 

durabilidade, possuam pontos de iluminação própria, bancos, espaços para 

pessoas em cadeira de rodas, lixeiras e mapas com informações operacionais 

sobre a rede de transporte e o órgão gestor; 

III. Padronizar os abrigos de ônibus via um projeto tipo que garanta aos usuários 

segurança, conforto e acessibilidade, principalmente para pessoas com 

deficiência, além de boa aparência, economia e durabilidade;  

IV. Dotar os abrigos e pontos de parada de transporte coletivo dos seguintes 

elementos mínimos: sinalização vertical, iluminação, bancos, proteção de vidro ou 

similar na parte posterior do abrigo, espaço coberto reservado para pessoa em 

cadeira de rodas, lixeira e sistema de comunicação acessível que disponibilize 

informações sobre todos os pontos do itinerário; 

 

V. Corrigir os defeitos das calçadas e adequar o pavimento das calçadas, guias e 

sarjetas nos pontos de parada de transporte coletivo de forma a garantir o seu 

uso por todas as pessoas, assegurando à pessoa com deficiência prioridade e 

segurança nos procedimentos de embarque e de desembarque nos veículos de 

transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas (Art. 48 da Lei n. 

13.146/2015); 

VI. Adequar a frota de ônibus urbanos de forma a garantir o seu uso por todas as 

pessoas, assegurando à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos 
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procedimentos de embarque e de desembarque nos veículos de transporte 

coletivo, de acordo com as normas técnicas. (Art. 48 da Lei n. 13.146/2015). 

 

 

1.2.3 DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E MONITORAMENTO 

DA MOBILIDADE URBANA 

 

A temática Sistema de Planejamento, Gestão e Monitoramento da Mobilidade Urbana 

subdivide-se nos seguintes temas: 

1.2.3.1 Do planejamento e gestão da mobilidade urbana;  

1.2.3.2 Da viabilização financeira de investimentos em infraestrutura de mobilidade 

urbana;  

1.2.3.3 Da legislação urbanística e de transportes; 

1.2.3.4 Das campanhas de educação para a mobilidade urbana;  

 

1.2.3.1 Do planejamento e gestão da mobilidade urbana 

I. Objetivos  

a) Ampliar a capacidade de planejamento e gestão do município; 

b) Incluir pedestres e ciclistas como foco do planejamento urbano; 

c) Reestruturar a gestão local com o fortalecimento do papel regulador dos órgãos 

gestores do trânsito; 

d) Incluir a mobilidade urbana como uma das prioridades da política de investimentos 

dos recursos municipais; 

e) Incluir a participação comunitária no acompanhamento da gestão do PlanMob; 

f) Ter recursos para gerir a mobilidade urbana. 

 

 

II. Diretrizes  

a) Aprimoramento da fiscalização do sistema de controle de tráfego;  

b) Redirecionamento dos investimentos de infraestrutura do transporte individual 

para a construção e o desenvolvimento do transporte público de qualidade, bem 

como para o transporte individual não motorizado; 

c) Utilização de inovações tecnológicas em informação e comunicação que permitam 

direcionar o deslocamento de veículos de forma eficiente e em tempo real;  

d) Utilização de inovações tecnológicas em informação e comunicação que permitam 

reduzir a necessidade de deslocamento das pessoas para a marcação de 
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consultas, pagamento de taxas, entrada de documentação, dentre outros, nos 

órgãos municipais; 

e) Capacitação técnica de equipe responsável pelo planejamento e gestão da 

mobilidade urbana; 

f) Informatização da gestão de políticas urbanas e sociais; 

g) Criar fonte de recursos para gerir a mobilidade urbana, através da criação de um fundo 

municipal. 

h) Promoção intensiva e contínua de campanhas de educação para o trânsito; 

i) Adequação o sistema viário próximo às edificações ou conjunto de edificações já 

existentes que se classifiquem como polos geradores de tráfego, sob forma de 

parceria ou operação urbana consorciada. 

 

 

III. Propostas Gerais para o Planejamento e Gestão da Mobilidade Urbana 

a) Adequar a estrutura técnica e administrativa do órgão municipal responsável para 

o planejamento e a gestão da mobilidade urbana no município;  

b) Criar o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e definir em lei sua composição 

paritária e suas atribuições; 

c) Criar o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana; 

d) Tornar disponíveis no portal da Prefeitura e via aplicativos, as informações sobre 

todas as linhas, os pontos e os abrigos de ônibus, com o fornecimento de listas e 

mapas;  

e) Realizar concurso público para contratação de novos agentes de trânsito, até 

atingir a meta de 1 agente por 1.000 veículos motorizados; 

f) Instalar mecanismos efetivos para controle da velocidade nas vias urbanas, tais 

como rampa elevada para pedestres, radar, temporizador, entre outros;  

g) Regulamentar os locais de paradas de vans, de veículos de transporte escolar e 

dos ônibus responsáveis pelo transporte de trabalhadores das indústrias do 

Município;  

h) Implantar câmeras nos semáforos;  

i) Rever periodicamente o dimensionamento dos tempos de ciclo dos semáforos 

conforme a variação do fluxo de veículos;  

j) Criar procedimentos administrativos para regulamentar os serviços de transporte 

urbano, dentre eles os serviços de frete, transporte de solo escavado, material de 

construção, entulho, entregas motorizadas e serviços prestados por taxis, moto 

táxis, vans e ônibus; 



53 
 

k) Realizar estudos para incluir na legislação municipal a destinação de percentual 

de recursos obtidos em multas para a gestão de ciclovias e calçadas; 

l) Divulgar sistematicamente informações sobre programas, ações e obras relativas 

à mobilidade urbana em desenvolvimento na Prefeitura Municipal;  

m) Criar equipes na Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal responsáveis pela 

manutenção periódica e pela manutenção de rotina das vias urbanas, sarjetas e 

calçadas;  

n) Criar equipe técnica no órgão municipal responsável por avaliar e dar solução in 

loco aos problemas das calçadas existentes e por fiscalizar a implantação das 

edificações de modo a garantir as condições de acessibilidade nas calçadas;  

o) Mapear e caracterizar os polos geradores de tráfego;  

p) Exigir a realização de estudo de impacto de vizinhança (EIV) nas construções, 

reformas e ampliações de edificações ou conjuntos de edificações que se 

classifiquem como polos geradores de tráfego, conforme legislação urbanística 

municipal; 

q) Disciplinar a implantação de equipamentos urbanos potencialmente geradores de 

tráfego, em atendimento à Lei Federal nº 9.503/97 (Código Brasileiro de Trânsito) 

e às diretrizes deste Plano. 

r) Reservar área para colocação de contêineres de lixo nas faixas de acostamento 

das vias ou em faixas de alargamento das calçadas, de modo a desobstruir os 

passeios;  

s) Implantar quantidade suficiente de contêineres de lixo de acordo com a quantidade 

de lixo gerado;  

t) Estudar a possibilidade de contratar agentes de trânsito. 

 

IV. Manutenção da Rotina 

a) A manutenção de rotina inclui pequenos reparos nos pavimentos das vias, 

sarjetas e locais públicos, enquanto a manutenção periódica refere-se a serviços 

de maior abrangência, tais como recapeamento, nova pavimentação, entre outros.   

b) A equipe responsável pela manutenção de rotina será constituída por um técnico 

da Secretaria de Obras, pedreiros e serventes.  

c) A equipe responsável pela manutenção periódica será terceirizada.  

d) A equipe será constituída por técnico do órgão municipal responsável pela 

mobilidade urbana e estagiários, com formação nas áreas de Arquitetura e 

Urbanismo, ou Engenharia Civil, ou Engenharia de Agrimensura.  
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e) Essa equipe deverá orientar e acompanhar a execução das correções e melhorias 

nas calçadas existentes, que forem executadas pela equipe de manutenção de 

rotina. 

 

V. Implantação e Atualização do PlanMob 

a) Caberá ao órgão municipal responsável pela gestão da mobilidade urbana no 

Município: 

1) Executar e monitorar a implantação do Plano de Mobilidade Urbana de Visconde 

do Rio Branco (PlanMob-VRB);  

2) Promover a atualização do PlanMob-VRB a cada 5 anos, ou em casos 

excepcionais, definidos pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana;  

3) Promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;  

4) Prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte 

público coletivo urbano, que têm caráter essencial;  

5) Capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à mobilidade urbana 

no Município.   

 

VI. Do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMURB) 

Criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMURB) como instância 

colegiada de participação popular nos assuntos de mobilidade urbana, de caráter 

deliberativo e propositivo, vinculado ao órgão municipal responsável.  

Caberá ao COMURB acompanhar, fiscalizar e avaliar a implantação do PlanMob-VRB, 

em consonância com o Conselho Municipal de Planejamento Urbano. 

 

São atribuições específicas do COMURB:  

a) I – Deliberar sobre a elaboração da Política Municipal de Mobilidade Urbana e 

recomendar as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos; 

b) II - Apresentar propostas de aprimoramento do planejamento, controle, 

fiscalização e operação dos serviços públicos de transporte do Município; 

c) III - Propor a criação de normas municipais sobre mobilidade urbana, visando à 

compatibilização da legislação municipal com os planos estadual e nacional sobre 

a matéria; 

d) IV - Acompanhar, monitorar e avaliar: 

1) os investimentos públicos e privados em mobilidade urbana; 

2) a implementação das políticas, programas, projetos e ações do Poder Público na 

área de transportes e mobilidade urbana; 
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3) a prestação dos serviços públicos municipais de transporte e sua eficácia, 

apresentando sugestões para sua melhoria; 

e) Fiscalizar a oferta de transporte público adequado aos interesses e necessidades 

da população; 

f) Analisar os estudos técnicos relacionados ao equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos de concessão e permissão dos serviços públicos de transporte do 

Município; 

g) Monitorar os critérios de fixação das tarifas dos serviços públicos de transporte do 

Município; 

h) Apresentar propostas de aprimoramento do planejamento, controle, fiscalização e 

operação dos serviços públicos de transporte do Município; 

i) Acompanhar a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana; 

j) Promover debates, consultas e audiências públicas sobre assuntos de sua 

competência e; 

k) Elaborar seu regimento interno. 

 

Composição do Conselho 

O COMURB será paritário e composto por 12 (doze) membros, titulares e respectivos 

suplentes, da seguinte forma: 

1) 1 (um) representante do órgão municipal responsável, a quem caberá a 

presidência do Conselho; 

2) 1 (um) representante do órgão municipal responsável pelo Trânsito; 

3) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras; 

4) 1 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoas com 

Deficiência; 

5) 1 (um) representante da Polícia Militar de Minas Gerais; 

6) 1 (um) especialista da área de mobilidade urbana e assuntos correlatos, 

indicado por instituições de ensino superior pública, com sede no município; 

7) 1 (um) especialista da área de mobilidade urbana e assuntos correlatos, 

indicado por instituições de ensino superior particular, com sede no município; 

8) 1 (um) representante dos serviços de transporte de cargas; 

9) 1 (um) representante da empresa de transporte coletivo urbano; 

10) 1 (um) representante dos taxistas; 

11) 1 (um) representante dos coletivos de ciclistas; 

12) 1 (um) representante do Clube de Diretores Lojistas. 

 

Nomeação dos Conselheiros 
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Os conselheiros serão nomeados por meio de Portaria e empossados para um 

mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução, por igual período. 

 

Não remuneração 

Os membros do COMURB não receberão qualquer remuneração pelos serviços 

prestados e sua função será considerada serviço público de caráter relevante. 

 

Condições para o funcionamento 

a) Para consecução de suas atribuições, o COMURB poderá solicitar informações e 

esclarecimentos de outros órgãos e entidades competentes, bem como convidar 

técnicos e especialistas para a discussão de temas específicos. 

b) O COMURB contará com a infraestrutura administrativa do órgão municipal 

responsável para o seu funcionamento. 

 

 

1.2.3.2 Da viabilização financeira de investimentos em infraestrutura de 

mobilidade urbana 

 

1.2.3.2.1 Legislação Urbanística e de Transportes 

 

I. Objetivo 

a) Aprimorar a gestão financeira na viabilização de investimentos em infraestrutura 

de mobilidade 

 

II. Diretrizes 

a) Criar, na Administração Pública Municipal, procedimentos de obtenção e 

gerenciamento de financiamentos, de forma que o município atenda às exigências 

específicas de crédito das fontes financiadoras. 

b) Criar mecanismos para a elaboração dos estudos de viabilização de projetos de 

mobilidade urbana, com procedimentos de adesão a programas e linhas de 

crédito existentes. 

 

 

III. Propostas 

a) Criar núcleo gerenciador de projetos na estrutura municipal; 
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b) Promover a organização da atividade de contratação de projetos elaborados por 

terceiros;  

c) Criar banco de projetos municipais relacionados com acessibilidade e mobilidade 

urbanas. 

 

 

1.2.3.3. Da legislação urbanística e de transportes 
 

I. Objetivos 

a) Compatibilizar a legislação urbanística municipal; 

b) Articular os setores responsáveis pelo planejamento urbano, trânsito, obras e 

fiscalização no sentido de aperfeiçoar a gestão da mobilidade urbana.  

 

II. Diretrizes 

a) Incentivo ao melhor uso da infraestrutura logística instalada na cidade, 

aumentando sua eficiência e reduzindo seu impacto ambiental;  

b) Planejamento, implantação e ampliação da cadeia logística de diferentes modais; 

c) Planejamento, implantação e ampliação da infraestrutura logística em conjunto 

com as demais esferas de governo; 

d) Regulamentação e monitoramento da circulação de veículos de carga, incluindo 

as cargas perigosas ou superdimensionadas; 

e) Planejamento de soluções de inserção urbana do sistema de abastecimento e 

logística que minimizem os conflitos e as interferências entre este sistema e os 

demais fluxos intermunicipais. 

 

III. Propostas 

a) Estabelecer horários especiais de trânsito de veículos de transporte de cargas 

bem como restrições de tonelagem nos principais eixos ou áreas da cidade;  

b) Criar de legislação específica para a regulamentação dos estacionamentos 

privativos, visando à implantação de melhorias na operação do transporte coletivo, 

bem como à implantação de vias preferenciais ou exclusivas de pedestres e de 

infraestrutura cicloviária. 

 

 

 

 



58 
 

1.2.3.4. Das campanhas de educação para a mobilidade urbana 

 

I. Objetivos 

a) Ampliar a esfera de discussão do tema da mobilidade urbana; 

b) Contribuir para a redução do número de acidentes de trânsito; 

c) Construir coletivamente a visão de município e dos deslocamentos que nele 

ocorrem;  

d) Democratizar a tomada de decisão marcando-a pela transparência de fatos e 

informações e pelo fortalecimento e inclusão de diferentes atores no processo. 

 

II. Diretrizes 

a) Desenvolvimento e execução de campanhas de educação para a mobilidade 

urbana; 

b) Utilização formas de educação visando à conscientização e convivência 

harmônica entre pedestres e motoristas; 

c) Difusão de conhecimento sobre fatores de risco e comportamento seguro no 

trânsito. 

 

III. Propostas Gerais para as Campanhas de Educação para a Mobilidade 

Urbana 

a) Criar uma agenda anual para realização das campanhas e eventos voltados para 

educação no trânsito e mobilidade urbana; 

b) Criar campanhas periódicas na mídia para incentivo ao uso do transporte não 

motorizado; 

c) Criar campanhas periódicas na mídia de promoção de segurança viária; 

d) Realizar campanhas periódicas educativas para o controle da velocidade nas ruas 

e na entrada das faixas elevadas de pedestres, especialmente para os 

motociclistas; 

e) Realizar eventos de caminhada e passeios de bicicleta com gestores municipais 

para aproximação de autoridades e técnicos aos problemas locais de mobilidade 

não motorizada. 

f) Criar uma agenda anual para realização das campanhas e eventos voltados para 

educação no trânsito e mobilidade urbana; 

g) Criar campanhas periódicas na mídia para incentivo ao uso do transporte não 

motorizado; 

h) Criar campanhas periódicas na mídia de promoção de segurança viária; 
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i) Realizar campanhas periódicas educativas para o controle da velocidade nas ruas 

e na entrada das faixas elevadas de pedestres, especialmente para os 

motociclistas; 

j) Realizar eventos de caminhada e passeios de bicicleta com gestores municipais 

para aproximação de autoridades e técnicos aos problemas locais de mobilidade 

não motorizada. 

k) Criar uma agenda anual para realização das campanhas e eventos voltados para 

educação no trânsito e mobilidade urbana; 

l) Criar campanhas periódicas na mídia para incentivo ao uso do transporte não 

motorizado; 

m) Criar campanhas periódicas na mídia de promoção de segurança viária; 

n) Realizar campanhas periódicas educativas para o controle da velocidade nas ruas 

e na entrada das faixas elevadas de pedestres, especialmente para os 

motociclistas; 

o) Realizar eventos de caminhada e passeios de bicicleta com gestores municipais 

para aproximação de autoridades e técnicos aos problemas locais de mobilidade 

não motorizada.  

p) Criar uma agenda anual para realização das campanhas e eventos voltados para 

educação no trânsito e mobilidade urbana; 

q) Criar campanhas periódicas na mídia para incentivo ao uso do transporte não 

motorizado; 

r) Criar campanhas periódicas na mídia de promoção de segurança viária; 

s) Realizar campanhas periódicas educativas para o controle da velocidade nas ruas 

e na entrada das faixas elevadas de pedestres, especialmente para os 

motociclistas; 

t) Realizar eventos de caminhada e passeios de bicicleta com gestores municipais 

para aproximação de autoridades e técnicos aos problemas locais de mobilidade 

não motorizada. 

 

IV. Observação 

As campanhas de educação para mobilidade urbana deverão ser divulgadas nos 

meios digitais e por meio de cartazes, banners, folders, panfletos, palestras nas 

escolas, anúncios colocados no interior dos veículos de transporte coletivos e nos 

abrigos e pontos de ônibus. 
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ANEXO 2 – PROJETOS URBANÍSTICOS 
 

Os projetos urbanísticos a serem elaborados com a finalidade de garantir a mobilidade 

urbana deverão atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência 

as normas de acessibilidade (NBR 9050/2015 e a Lei n. 13.146/2015) e suas 

atualizações. 

Caberá à Administração Municipal providenciar a elaboração de projetos urbanísticos 

para, pelo menos, os seguintes logradouros públicos:  

Os projetos urbanísticos de que trata este artigo serão destinados à melhoria das 

condições de mobilidade e acessibilidade e atenderão às seguintes regiões e 

logradouros da cidade: 

 

I - Projeto urbanístico para a Av. Theophile Dubreil que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Requalificação do 'calçadão' da Barra; 

4. Pintura de ciclofaixa.  

 

II - Projeto urbanístico para a Av. S. J. Batista que deverá incluir as seguintes 

intervenções:  

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Sinalização próxima ao hospital e à escola; 

5. Rever a localização do trailer; 

6. Revisão da calçada de acesso ao supermercado. 

7. Pintura de ciclofaixa. 

 

III - Projeto urbanístico para a R. Major Felicíssimo que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 
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4. Organização da posição dos quiosques; 

5. Revisão do estacionamento ao lado da estação 

6. Organização do comércio que ocupa as calçadas 

 

IV - Projeto urbanístico para a R. Cel. José Mesquita que deverá incluir as seguintes 

intervenções:  

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Revitalização da ferrovia com a finalidade de transporte de passageiros de 

Norte ( Colônia) a Sul (Barra dos Coutos) da cidade. Criar de espaço em 

espaço pequenas plataformas (estaçõezinhas) ao longo da estrada de 

ferro. 

 

V - Projeto urbanístico para a R. Antônio Barreto Alves, que deverá incluir as seguintes 

intervenções:  

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Arborização ao longo de toda a rua para criar sombras nas calçadas; 

5. Construção de calçadas; 

6. Corrigir/retirar rampas de garagens dos passeios. 

 

VI - Projeto urbanístico para a Rua Santo Antônio, que deverá incluir as seguintes 

intervenções:  

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Correção/retirada das rampas de acesso a garagens dos passeios; 

5. Regularização da altura do meio fio; 

6. Previsão de afastamentos nos imóveis; 

7. Substituição de árvores; 

8. Revisão dos acessos ao posto de gasolina Estrela 2; 

9. Organizar o comércio que ocupa as calçadas. 
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10. Pintura de ciclofaixa. 

 

VII – Projeto urbanístico para a Rua José Saraiva, que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos 

4. Correção / retirada das rampas de acesso a garagens dos passeios; 

5. Substituição de árvores; 

6. Construção de calçada; 

7. Pintura de ciclofaixa; 

 

VIII – Projeto urbanístico para a Rua Melo Barreto, que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos 

4. Correção / retirada das rampas de acesso a garagens dos passeios; 

5. Substituição de árvores; 

6. Construção de calçada; 

7. Pavimentação do trecho ainda não asfaltado; 

 

 

IX – Projeto urbanístico para a R. Maria Antonieta Carneiro, que deverá incluir as 

seguintes intervenções: 

1. Construção de calçadas; 

2. Correção / retirada das rampas dos passeios; 

3. Construção de calçada; 

4. Solução adequada no lugar do guard rail; 

5. Pintura de ciclofaixa. 

 

X – Projeto urbanístico para a R. Dr. Carlos Soares, que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 
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3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Revisão de acessos à estação rodoviária; 

5. Elaboração de projeto de arborização; 

6. Implantação de sinalização semafórica para veículos, ciclistas e pedestres  

no cruzamento com Adib Rachid e Moreira César. 

7. Pintura de ciclofaixa. 

 

XI – Projeto urbanístico para a Rua. General Osório, que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Elaboração de projeto de arborização; 

5. Implantação de abrigo de ônibus; 

6. Construção de calçadas. 

 

XII – Projeto urbanístico para a R. Vereador Adão Amorim, que deverá incluir as 

seguintes intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Alargamento de calçadas. 

 

XII – Projeto urbanístico para a Av. Dr. Lélé que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Construção das calçadas; 

2. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

3. Revitalização da ciclofaixa, que hoje é usada como pista de caminhada. 

 

XIII – Projeto urbanístico para a Av. Dr. Celso Machado e Rua Dr. Altino Peluso, que 

deverá incluir as seguintes intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 
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3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Alargamento de calçadas. 

 

XIV -  Projeto urbanístico para a Rua Presidente Antônio Carlos, que deverá incluir as 

seguintes intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Organização das áreas de estacionamento; 

5. Revisão da localização do trailer da Praça Getúlio Vargas; 

6. Redesenho das esquinas. 

 

XV – Projeto urbanístico para a Rua Dr. Linch que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Organização das áreas de estacionamento; 

5. Organização das áreas de carga e descarga. 

 

XVI – Projeto urbanístico para a Rua do Rosário que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Proibir estacionamento ao longo desta via entre os cruzamentos com a 

Presidente Antônio Carlos (Rua Dr. Linch) e a Praça Lourival Passos. 

 

XVII – Projeto urbanístico para a Rua Avelino Cardoso que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

4. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

5. Uniformização dos pisos das calçadas; 

6. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

7. Elaboração de projeto de arborização; 
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8. Construção de calçadas em toda a extensão; 

9. Correção / retirada das rampas de garagem dos passeios. 

 

XVIII – Projeto urbanístico para a Rua Cesário Alvim que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Organização dos acessos à AABB e igreja; 

5. Construção de calçada; 

6. Construção de acessos acessíveis à praça; 

7. Revisão das vagas de estacionamento; 

8. Pintura de ciclofaixa. 

 

XIV – Projeto urbanístico para a Rua Vigário Varela que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Revisão da pavimentação; 

5. Organização dos acessos à igreja; 

6. Implantar abrigos de ônibus; 

7. Regularização das calçadas; 

 

XIX – Projeto urbanístico para a Rua Voluntários da Pátria que deverá incluir as 

seguintes intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Manter e melhorar a arborização; 

5. Organização do acesso ao supermercado e manobras de carga e 

descarga. 

 



66 
 

XX – Projeto urbanístico para a Rua Floriano Peixoto que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Organização do acesso ao cemitério; 

5. Organização do acesso à agencia bancária; 

6. Construção de passeios acessíveis à praça. 

 

XXI – Projeto urbanístico para a Av. Gov. Benedito Valadares que deverá incluir as 

seguintes intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas e  

2. Uniformização dos pisos das calçadas 

 

XXII – Projeto urbanístico para a Rua do Divino que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Elaboração de estudo para transformação em via de pedestres. 

 

XXIII – Projeto urbanístico para a Rua Coronel Geraldo que deverá incluir as seguintes 

intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Transformação de trecho da via em via de pedestres. 

 

XXIV – Projeto urbanístico para Rua Geraldo Peixoto Filho, que deverá incluir as 

seguintes intervenções: 

1. Correção das irregularidades transversal e longitudinal das calçadas; 

2. Construção e uniformização dos pisos das calçadas; 

3. Construção de faixas elevadas de travessias de pedestres nos 

cruzamentos; 

4. Arborização; 

5. Pintura de ciclofaixa. 
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XXV - Projeto urbanístico para a área do atual Terminal Rodoviário deverá incorporar 

as seguintes intervenções de médio prazo: 

1. Melhoramento das condições das calçadas, mobiliário e paisagismo no 

terreno todo; 

2. Correção dos problemas de drenagem superficial (caixas coletoras, 

bueiros de greide e sarjetas) em diversos trechos ao longo das vias, onde 

a ausência de drenagem compromete a segurança do trânsito. 

 

XXVI - Projeto urbanístico para o trecho da MG - 447 municipalizado, que deverá 

incluir as seguintes intervenções: 

1. Definição de afastamento de 21,00m (vinte e um metros) para cada lado 

da via, a partir do eixo, para previsão da construção de vias laterais, 

canteiros laterais, ciclovias e calçadas com, no mínimo, 3,00 (três metros).  

2. Definição de acessos entre as pistas central e as pistas laterais; 

3. Localização de abrigos para pontos de ônibus; 

4. Definição de tipo de iluminação pública; 

5. Definição de sinalização vertical e horizontal; 

6. Definição da localização de cruzamentos; 

7. Projeto urbanístico para trevos de acesso; 

8. Definição de travessias; 

9. Definição de zoneamento, parcelamento do solo, uso e ocupação do solo, 

incluindo: dimensões mínimas de lotes lindeiros; afastamentos; taxas de 

ocupação; coeficientes de aproveitamento mínimo e máximo; taxas de 

permeabilização e previsão de aplicação de outros instrumentos 

urbanísticos, e;  

10. Elaboração de projeto de Paisagismo. 

 

XXVII - Projeto urbanístico para revisão do cruzamento entre Rua Diogo Braga 

com Rua Teófilo Otoni e Ladeira José Soares da Costa. 
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ANEXO 3 – GLOSSÁRIO 
 

Acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos 

autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. 

Avanços de calçada: trechos curtos de alargamento da calçada ocupando a via, 

visando à criação de espaços de convívio, à instalação de mobiliário urbano e ao 

contorno de postes e árvores nos locais onde a largura da calçada for insuficiente para 

a circulação de todos os tipos de usuários.  

Bicicletário: Espaço delimitado exclusivamente para o estacionamento de bicicletas, 

sinalizado, coberto ou não, em local visível, contendo quantidade suficiente de 

estruturas de fixação - chamadas "paraciclo" - tal que permita a acomodação de todos 

os tipos de bicicletas, sem danificá-las e possibilitando a sua fixação com cadeado 

e/ou corrente fixada pelo quadro. 

Ciclofaixa: Espaço destinado à circulação de bicicletas, contíguo à pista de rolamento 

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

Ciclorrota ou rota ciclável: Caminho ou rota identificado como agradável, 

recomendado para uso de bicicletas, que complementa a rede de ciclovias e 

ciclofaixas, minimamente preparados para garantir a segurança de ciclistas, porém 

sem tratamento físico, podendo receber sinalização específica. 

Ciclovia: Espaço destinado à circulação exclusiva de bicicletas, segregada da via 

pública de tráfego motorizado e da área destinada a pedestres. 

Continuidade: continuação, sequência, ininterrupção, contiguidade, sucessão, 

encadeamento. 

Divisão modal: Participação de cada modo de transporte no total de viagens 

realizadas para os diversos fins. 

Durabilidade: característica ou qualidade do que é durável; duração, resistência. 

Fluidez: qualidade do que acontece com facilidade. 

Largura adequada: largura ideal para possibilitar a circulação de pedestres nas 

calçadas; a movimentação de ciclistas nas ciclovias e ciclofaixas e a movimentação de 

automóveis nas vias. 

Mobilidade urbana: Definida como a capacidade de deslocamento de bens e de 

pessoas no espaço urbano para a realização de suas atividades cotidianas. O 

engenheiro e especialista em soluções para mobilidade urbana, André Luís Paraense, 



69 
 

no artigo "A Harmonia Triádica das Soluções de Mobilidade Urbana para Cidades 

Inteligentes", afirma que, se a mobilidade é adequada, as pessoas conseguem 

trabalhar, fazer compras, estudar, cuidar da saúde, se dedicar à cultura e o lazer em 

um tempo considerado ideal, de modo confortável e seguro. 

Mobilidade urbana sustentável: O conceito é amplo e envolve a implantação de 

sistemas sobre trilhos, ônibus "limpos", com integração a ciclovias, esteiras rolantes, 

elevadores de grande capacidade. Além disso, contempla soluções inovadoras, como 

os sistemas de bicicletas públicas implantados em Copenhague, Paris, Barcelona, 

Bogotá, Boston e várias outras cidades. E, também, calçadas confortáveis, niveladas, 

sem buracos e obstáculos. 

Modos de transporte motorizado: Modalidades que se utilizam de veículos 

automotores. 

Modos de transporte não motorizado: Modalidades que se utilizam do esforço 

humano ou tração animal. 

Mototáxi - transporte público individual na qual os passageiros têm ampla escolha de 

local de embarque ou desembarque. É semelhante ao táxi, porém utilizando uma 

motocicleta em vez de um carro. 

Motorista de aplicativo – ou motorista de transporte por aplicativo. Serviço 

semelhante ao tradicional táxi, prestado através de um aplicativo de transporte que 

permite a busca por motoristas baseada na localização.  

Parklets: áreas contíguas às calçadas, onde são construídas estruturas a fim de criar 

espaços de lazer e convívio.  

Passeio público: É a parte da calçada destinada ao deslocamento dos pedestres. 

Passeio público: parte da calçada destinada ao deslocamentos dos pedestres. 

Patinete motorizado -  é um meio de transporte constituído por duas rodas em série, 

que sustentam uma base onde o utilizador apoia os pés, guiando-o através de um 

guidão que se eleva até a altura da cintura, impulsionadas por motor elétrico.  

Planejamento das cidades: processo participativo que envolve tomar parte das 

dinâmicas de diagnostico, sistematização de dados e envolvimento nas decisões 

políticas, jurídicas, sociais e econômicas sobre o futuro da cidade. 

Planejamento Urbano: processo participativo liderado pelos agentes governamentais, 

que envolve levantamento de dados, elaboração de diagnósticos, sistematização de 
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propostas e elaboração de planos diretores, planos de ação, e tomadas de decisão 

referente a cidades. 

Plano de Rotas Acessíveis: Projeto que define quais são os locais cujo acesso deve 

ser facilitado, quais as rotas para que pedestres com dificuldades motoras possam 

atingir esses locais, além de conter as propostas de melhorias a serem feitas.   

Programa de Rotas Acessíveis para Pessoas em Cadeiras de Rodas e 

Deficientes Visuais: Projeto que define quais são os locais cujo acesso deve ser 

facilitado, quais as rotas para que pessoas em cadeiras de rodas e deficientes 

possam atingir esses locais, além de conter as propostas de melhorias a serem feitas.   

Programa de Melhoramento das Calçadas programa destinado a propor soluções 

como a melhoria das condições das calçadas , como a remoção de obstáculos que 

dificultam ou impossibilitam a acessibilidade das pessoas, como degraus, 

descontinuidades, inclinações, remendos, buracos, pisos escorregadios, postes, raízes, 

árvores e estacionamento para carros. 

Resistência: propriedade que apresentam alguns materiais de resistir a agentes 

mecânicos, físicos, químicos. 

Segregação socioespacial: resultado da separação geográfica na cidade, de 

diferentes grupos pertencentes a extratos sociais e econômicos diferentes. A 

existência de condomínios fechados de média e alta renda em espaços concentrados 

em determinadas partes das cidades, por exemplo, configuram um reforço a este 

processo de segregação socioespacial. 

Segurança:  é a condição de se estar protegido de riscos, perigos ou perdas. 

Sistema municipal de mobilidade urbana: conjunto organizado e coordenado dos 

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

de pessoas e de cargas no território do Município. 

Superfície antiderrapante: superfície que impede o deslizamento de pessoas ou 

objetos. 

Transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao 

público para a realização de viagens com características operacionais específicas. 

Transporte privado individual: meio motorizado de transporte de passageiros 

utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos 

particulares. 
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Transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível 

a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços 

fixados pelo Poder Público. 

Transporte público coletivo intermunicipal: serviço de transporte público coletivo 

entre Municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos. 

Transporte público individual: Serviço remunerado de transporte de passageiros 

aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens 

individualizadas. 

Transporte urbano de cargas:  Serviço de transporte de bens, animais ou 

mercadorias. 

Uniformidade: regularidade. 

Via: Superfície por onde transitam veículos e pessoas, compreendendo a pista, a 

calçada, ilha e canteiro central. 

Vias urbanas: São as ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à 

circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por 

possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. As vias urbanas podem ser 

classificadas como via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local.  

Via de trânsito rápido: É aquela que permite a circulação intensa de veículos 

automotores entre áreas distantes em trânsito livre. É caracterizada por acessos 

especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos 

lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.  

Via arterial: É aquela que possibilita o trânsito entre as regiões da cidade. É 

caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com 

acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais. 

Via coletora: É aquela que possibilita o trânsito dentro das regiões da cidade. É 

destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das 

vias de trânsito rápido ou arteriais. Esse tipo de via permite a circulação de veículos 

entre as vias arteriais e as vias locais. 

Via local: É aquela destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. É 

caracterizada por interseções em nível não semaforizadas.  

Vias estruturais: São aquelas que formam a estrutura viária principal da cidade, 

destinadas a receber a maior carga de tráfego, definindo os principais acessos da 

cidade e ligações interurbanas. 


