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1 Apresentação
O Plano Diretor de Mobilidade de Belo Horizonte – PlanMob-BH, instituído através do
Decreto Municipal nº 15.317 de 2 de setembro de 2013, é o principal instrumento de efetivação
da Política Municipal de Mobilidade Urbana (Lei nº 10.134, de 18 de março de 2011) e que
atende ao Artigo 24 da Lei Federal da Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/12). O PlanMob-BH
tem por finalidade orientar as ações do município de Belo Horizonte no que se refere aos modos,
serviços e infraestrutura viária e de transporte que garantem os deslocamentos de pessoas e
cargas em seu território, com vistas a atender as necessidades atuais e futuras de mobilidade da
população de Belo Horizonte. Elaborado entre 2008 e 2010 pela BHTRANS, com apoio de
consultoria técnica especializada, compatibilizado com as legislações urbanísticas,
especialmente o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte (Lei Municipal nº 7.165/96) e
as normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no município (Lei
Municipal nº 7.166/96).
O Plano partiu da constatação de uma tendência de insustentabilidade e foi elaborado
atendendo as diretrizes do Plano Estratégico da cidade (BH 2030) e das políticas urbanas,
incorporando o conceito de Desenvolvimento Orientado pelo Transporte (Transit Oriented
Development – TOD), que envolve políticas de promoção de adensamento misto nas
proximidades da rede estruturante do transporte coletivo, composta pelos sistemas de média e
alta capacidade (BRT - Bus Rapid Transit e metrô). Outras duas diretrizes fundamentais que
servem de pilares do plano e se alinham à política de mobilidade urbana sustentável são a busca
da redução do uso do transporte individual motorizado e a promoção da mobilidade ativa (a pé
e bicicleta).
Em seu desenvolvimento inicial, finalizado em 2010, o PlanMob-BH procurou
introduzir o conceito de gestão da demanda (ou Transport Demand Manegement – TDM).
Porém, os estudos relativos a esta questão não resultaram em um efetivo Plano de Gestão da
Demanda - PGD, com desdobramento de estratégias e táticas que articulassem as metas e
medidas propostas com vistas à obtenção de resultados. Na ocasião o PGD foi uma importante
etapa metodológica, que contribuiu para definição de metas e políticas. Nesta etapa, foram
debatidos conceitos de desestímulo/restrição e indução/estímulo, além de estudos e simulações
de alternativas (estacionamento, rodízio e pedágio urbano) e foi consolidada a necessidade do
monitoramento constante do PlanMob-BH, por meio do Observatório da Mobilidade -
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ObsMob-BH, considerando uma série de indicadores e metas para a mobilidade criados para
essa finalidade. (Figura 1).
Figura 1: Etapas de Elaboração do PlanMob-BH 2010

Plano de Melhoria
da Oferta

Diagnóstico
Prognóstico

Plano de
Gerenciamento da
Demanda

Plano de Implantação
Plano de Gestão e Monitoramento

Fonte: BHTRANS

O Decreto que institui o PlanMob-BH também definiu que suas revisões teriam a
periodicidade de quatro anos e que seriam realizadas conjuntamente com o processo de revisão
do Plano Diretor de Belo Horizonte, incluindo ampla e democrática discussão nas Conferências
Municipais de Política Urbana – CMPU. Em 2014, durante a IV CMPU, foi iniciada a primeira
revisão do PlanMob-BH, conforme mostrado na Figura 2, quando foram apresentadas,
discutidas e aprovadas proposições relativas à mobilidade urbana.
Figura 2: Etapas de Elaboração da Revisão do PlanMob-BH 2010

REVISÃO
POLÍTICA
Integrada e
compatível ao Plano
Diretor
Diagnóstico e
Prognóstico 2014

REVISÃO TÉCNICA
Diagnóstico
Tendências
Plano de Gestão da Demanda e
Melhoria da Oferta
Plano de Implantação, Gestão e
Monitoramento

Fonte: BHTRANS
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Para embasar a Revisão, foi realizado um Diagnóstico e Prognóstico utilizando-se os
dados da Pesquisa de Origem e Destino realizada em 2012. O processo de debate na IV CMPU
foi denominado revisão política do PlanMob-BH, que tinha como objetivo principal
estabelecer, em conjunto com a sociedade civil, as diretrizes, metas, políticas e ações de
mobilidade urbana. O resultado da IV CMPU orientou o Projeto de Lei (PL nº 1.749/2015) que
contempla a revisão do Plano Diretor Urbanístico, da regulamentação de uso e ocupação do
solo e contém a Política de Mobilidade Urbana revisada e o novo Plano Diretor de Mobilidade
Urbana de Belo Horizonte – PlanMob-BH, constituindo novo Plano Diretor do Município de
Belo Horizonte.
As diretrizes e medidas aprovadas durante a IV CMPU, além de definirem o conteúdo
do Projeto de Lei, orientaram o presente estudo, denominado revisão técnica do PlanMob-BH.
Esta etapa foi iniciada em 2015 pelo corpo técnico da BHTRANS.
Adicionalmente, para realização da revisão técnica do PlanMob-BH, também foram
considerados os objetivos do Plano Estratégico BH 2030 da Prefeitura de Belo Horizonte e
atualizado em sua terceira versão, que trouxe premissas, conceitos e políticas públicas que
consolidam a mobilidade urbana sustentável como principal referência, e a gestão da
demanda como diretriz estruturadora da metodologia do plano.
A revisão técnica do PlanMob-BH foi elaborada em quatro etapas, sequenciais e
complementares, conforme mostra a Figura 3 Essa revisão iniciou-se com a atualização, com
mais detalhes, do Diagnóstico e Tendências, tendo como horizonte de projeto o ano de 2030. A
etapa seguinte foi a realização do Plano de Gestão da Demanda e do Plano de Melhoria da
Oferta, que foram unificados.
Figura 3: Etapas do processo de revisão técnica do PlanMob-BH

Diagnóstico

Tendência

Plano de Gestão
da Demanda e
Melhoria da
Oferta

Plano de
Implantação,
Gestão e
Monitoramento

O presente relatório apresenta os principais aspectos relativos à implantação, gestão e
monitoramento das proposições apresentadas no Plano de Gestão da Demanda e Melhoria da
Oferta.
No item de implementação do PlanMob-BH, de acordo com o tipo de medida foram
estimados prazos e custos para execução do planejamento, projeto, obra/implantação e início
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de operação. Os dados são apresentados para todas as medidas, e separadamente, para aquelas
consideradas principais e complementares, visando auxiliar no processo de tomada de decisão.
São apresentadas as possíveis fontes de recursos, sejam através de financiamento, recursos
orçamentários, agências de cooperação técnica ou a fundo perdido.
Em relação à gestão da implantação são apresentados os esforços necessários à
implementação das medidas propostas, com sugestão de uma estrutura de gestão, o controle
através do Project Management Office – PMO, os recursos humanos e a capacitação técnica da
equipe da BHTRANS e as ações institucionais que devem ser desenvolvidas.
Aborda ainda as ações relativas ao monitoramento da implantação do plano e uma
avaliação preliminar dos resultados esperados, envolvendo basicamente as mudanças na divisão
modal, as reduções dos custos relativos ao tempo perdido nos congestionamentos e ao consumo
de combustível, e a redução de acidentes e das emissões de gases de efeito estufa. No processo
de monitoramento são apresentados cenários, de forma preliminar, para auxiliar no estudo de
proposições de ações/gatilhos que garantam a efetividade do PlanMob-BH para o horizonte de
2030.
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2 Introdução
O Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento, foi elaborado buscando definir,
preliminarmente, os prazos necessários para o planejamento, execução de projetos, obras e
procedimentos para que as medidas propostas na revisão do PlanMob-BH sejam implantadas
de acordo com o planejado para o curto, médio e longo prazos.
Ressalta-se que na elaboração dos cronogramas físico e financeiro foi considerada a
situação “ideal” para a promoção da melhoria da mobilidade urbana em Belo Horizonte e o
alcance das metas dos objetivos estratégicos até 2030. Não foram considerados os reflexos
negativos da crise econômica em que o país se encontra.
Nos cronogramas é possível visualizar os períodos ao longo dos próximos 13 anos em
que serão necessários maiores investimentos financeiros e recursos humanos, auxiliando na
gestão das ações, e caso necessário, na priorização e hierarquização.
Salienta-se que um dos principais aspectos que demonstram inovação nas ações de
monitoramento previstas no PlanMob-BH refere-se à estratégia de gestão da demanda, com a
proposição de implementação de “gatilhos”, caso as medidas implantadas não tenham como
resultado o atingimento das metas previstas.
Como em qualquer processo de planejamento de longo prazo, o PlanMob-BH deve ter
sua implementação monitorada, conforme determinações do Decreto Municipal Nº 15.317/13.
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3 Implantação do PlanMob-BH
São 175 medidas propostas na revisão do PlanMob-BH. No que se refere aos prazos de
implementação, foram classificadas como medidas permanentes, de curto prazo - até 2020, de
médio prazo - até 2025 e medidas de longo prazo - até 2030.
As medidas permanentes estão relacionadas, basicamente, às atividades com
necessidade de acompanhamento constante, como fiscalização, controle e monitoramento de
resultados.
No curto prazo foram consideradas medidas que haviam obtido aprovação do Ministério
das Cidades para sua implantação, bem como aquelas que apresentam maior factibilidade e
aceitabilidade e que podem ser indutoras de mudanças no padrão de viagens da população.
Para o médio e longo prazos foram consideradas aquelas que têm seus custos e prazos
de implantação mais elevados, ainda sem uma possível fonte de recursos definida e que podem
encontrar maior resistência da sociedade a sua implantação.
O cronograma físico de implementação de todas as medidas do PlanMob-BH, está
apresentado no Apêndice I – Cronograma Físico Geral. Cabe destacar que parte das medidas
permanentes já se constituem em ações rotineiras da BHTRANS, embora possa ser necessária
a revisão de processos e ampliação da atuação.
Dentre as medidas propostas foram selecionadas 55, consideradas como principais,
complementares e alternativas para a implementação da Estratégia de Gestão da Demanda. Esta
seleção visa subsidiar decisões da administração municipal caso se tenha limitação de recursos
tanto financeiros quanto de capacidade técnica e operacional, conforme apresentado no
Apêndice II – Cronograma Físico das Medidas Principais, Complementares e Alternativas.
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4 Estimativa de Custo
Os valores estimados para a implantação das medidas propostas no PlanMob-BH 2030
foram agregados para os horizontes de 2020, 2025 e 2030.
O cronograma financeiro foi desenvolvido tomando como base valores de custos
levantados/ajustados para o ano de 2016, independentemente da data de início dos estudos e do
término da implantação. Trata-se de cronograma de investimentos, que não se pode confundir
com o orçamento de custeio e investimento da BHTRANS.
Diversas medidas exigem esforços que já estão apropriados no custo da BHTRANS e
não foram consideradas no cronograma financeiro de investimento, tais como estudos
realizados internamente à empresa, elaboração de diretrizes ou a gestão do PlanMob-BH.
Da mesma forma, no orçamento da BHTRANS não estão previstos grande parte dos
recursos de investimento do PlanMob-BH.
Os dados relativos aos custos de implementação do PlanMob-BH foram organizados em
tabelas, apresentadas no Apêndice III – Custo Anual por Medida e no Apêndice IV –
Cronograma Financeiro das Medidas Principais, Complementares e Alternativas.
4.1

Custo das Medidas

4.1.1 Metodologia
As medidas propostas no PlanMob-BH foram objeto de discussões públicas, no âmbito
do Observatório da Mobilidade e da IV Conferência Municipal de Política Urbana, além de
reuniões de trabalho internas e com outras áreas da PBH. O orçamento foi desenvolvido com
base na análise do escopo preliminar de cada medida proposta, considerando os itens que a
compõe.
Cada medida se encontra em estágios distintos de desenvolvimento, estando algumas já
em implantação, outras com projetos desenvolvidos e escopo bem definido, e outras que ainda
estão em fase de concepção.
Em face dessa diversidade, e do enorme índice de abstração do atual estágio de
desenvolvimento de parte das medidas, foi estruturado um trabalho coletivo utilizando os
conceitos descritos neste documento.
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Este orçamento jamais deve ser considerado com algo determinístico. Visa estabelecer
o escopo básico das medidas e promover a reflexão sobre elas, e estimar seus custos de
implantação, permitindo análises e possibilidades futuras, ajudando nos processos decisórios.
Na Figura 4, está apresentada a estrutura do PlanMob-BH e a relação entre os eixos,
programas e medidas.
Figura 4: Estrutura do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte

Fonte: BHTRANS

Com base no trabalho desenvolvido, a Tabela 1 e a Figura 5 apresentam as estimativas
de custos por eixo e por tipo de investimento, em valores para o ano de 2016.
Tabela 1: Estimativa de Custo por Eixo e Tipo de Investimento – PlanMob-BH 2030
Eixos
Acessibilidade
Universal
Cidade
Sustentável
Circulação
Calma
Gestão,
Fiscalização e
Operação
Logística
Urbana
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Coletiva
Mobilidade
Individual
Motorizada
Total geral

Projeto

Obra

Manutenção

Operacionalização

Desapropriação

Total

1.286.200

140.477.184

0

0

0

141.763.384

1.210.616.062

1.267.201.542

0

0

1.166.103.199

3.643.920.802

31.491.000

5.651.750.000

10.329.262

23.203.119

0

5.716.773.381

120.225.888

0

140.529.631

852.951.158

0

1.113.706.678

232.300

0

230.400

.620.000

0

5.082.700

42.425.000

275.324.703

116.326.008

56.468.000

0

490.543.711

169.596.719

9.300.743.775

140.337.665

1.094.121.982

663.446.816

11.368.246.958

2.145.000

0

0

42.966.293

0

45.111.293

1.578.018.169

16.635.497.204

407.752.966

2.074.330.553

1.829.550.015

22.525.148.906

Percentual do
item sobre o
total
Valores
em R$1,00

7%
– Base 2016

74%

2%

9%

8%

100%

Fonte: BHTRANS
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Figura 5: Estimativa de Custos por Eixo e Tipo de Investimento
Mobilidade Individual Motorizada
Mobilidade Coletiva
Mobilidade Ativa
Logística Urbana
Gestão, Fiscalização e Operação
Desapropriação

Circulação Calma

Operacionalização
Manutenção

Cidade Sustentável

Obra
Projeto

Acessibilidade Universal
R$ 0,00

R$ 5.000.000.000,00

R$ 10.000.000.000,00

Fonte: BHTRANS

Foram considerados os seguintes critérios para a apresentação do orçamento do
PlanMob-BH associado a cada horizonte definido:


Utilização de um método empírico generalizado, onde a base é a observação de
projetos já implantados;



Em uma primeira abordagem, foram identificados os principais atributos da
medida, com uma avaliação do escopo e objeto, a necessidade de
desenvolvimento de estudos e projetos, a tipologia do projeto a ser adotada,
quantitativos e valores já investidos em projetos similares;



Foi definido um cronograma ano a ano em uma visão geral do plano, que permite
programar os desembolsos para que as metas sejam alcançadas;



Estão considerados valores para projetos, obra, manutenção, operacionalização
e desapropriação para possibilitar um orçamento dos cenários futuros, bem como
uma análise de outras ordens, tais como fontes, relacionamentos entre as diversas
medidas e possibilitar outras investigações quando for o caso;



Os custos relacionados ao contrato de concessão do transporte coletivo por
ônibus em Belo Horizonte e os custos relacionados aos permissionários do
serviço de táxi, transporte escolar e suplementar foram considerados na
contratação de estudos técnicos necessários à implantação das medidas definidas
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por parte da BHTRANS, e na implantação de atividades que impactam e oneram
os contratos em vigor. O custo de renovação da frota do transporte coletivo, para
promover a substituição gradativa por veículos com menor potencial de emissão
de gases de efeito estufa, está incluído no item contrato de concessão;


Os custos referentes à manutenção das calçadas existentes, necessárias para o
tratamento de rotas de caminhamento nas centralidades definidas no Plano
Diretor, caso sejam assumidas pela Prefeitura de Belo Horizonte, conforme
proposto na IV Conferência Municipal de Política Urbana, estão estimados na
rubrica “Outros”;



A princípio, não foram valorados os custos relacionados às medidas
classificadas como diretrizes e gestão. Porém, foram consideradas as estimativas
de custos relacionadas à contratação de estudos, consultorias, despesas com
viagens necessárias à implantação das medidas assim definidas, quando o
coordenador do eixo julgou necessário alocar os recursos que pudessem suportar
algum esforço a ser agregado;



Estão valoradas as medidas, mesmos as especializadas que se encontram em fase
inicial de concepção, onde foi identificado que a Prefeitura de Belo Horizonte
não tem a capacidade operacional de desenvolver com a equipe própria atual,
sendo necessária a contratação de equipes especializadas e ou remanejamentos
para que os serviços possam ser desenvolvidos. Em algumas medidas, a atual
capacidade de produção instalada da prefeitura já está no seu limite de empenho.
Foram estimados valores para buscar recursos humanos, equipamentos e
tecnologias no mercado, e, em alguns casos, como de fiscalização e operação,
aumentar a capacidade operacional com a adequação das equipes de campo e de
produção;



Por fim, ainda que muitas medidas sejam abstratas, assumiu-se que o único
modo de transformá-las em algo concreto, tangível, seria através da estimativa
de valores que possibilitassem o desenvolvimento de projetos e suas respectivas
implantações, que deverão ser atualizadas sucessivamente.

Para valorar o escopo das medidas, foram considerados os grandes itens: projeto, obras,
manutenção, operacionalização, desapropriação, bem como seus desdobramentos em subitens,
conforme apresentado na Figura 6.
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Figura 6: Itens Considerados na Estimativa de Custos das Medidas

Fonte: BHTRANS

4.1.1.1 Desenvolvimento de Estudos e Projetos
Estão previstos valores para a contratação de consultorias especializadas para a
elaboração dos projetos executivos para a implantação das obras; estudos/projetos de inovação
para melhoria da mobilidade; modernização tecnológica; treinamentos/ capacitação técnica;
dentre outros.
4.1.1.2 Obras
Com base nas tipologias desenvolvidas e de projetos já implantados, foram estimados
os custos para implantação das obras. A incerteza neste item é grande, uma vez que algumas
premissas, ainda que identificadas como extremamente necessárias, ainda não contemplam os
atributos de projetos executivos. Assim, as tipologias abordadas e os projetos já implantados
não necessariamente serão as bases dos novos projetos, mas certamente a melhor opção para se
avaliar os custos de implantação de um projeto desta proporção de investimento.
No caso de medidas de tecnologia, para as quais as funcionalidades e especificações são
continuamente atualizadas em função do próprio avanço tecnológico e das decisões estratégicas
dos tomadores de decisão, das linhas de financiamento mundial, da evolução da matriz
energética, do progresso da mobilidade e evolução da cidade, os valores estão estimados com
o que está sendo praticado, observando a maior conveniência financeira do momento.
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4.1.1.3 Manutenção
Para cada novo empreendimento implantado foram estimados valores para a
manutenção da infraestrutura e equipamentos que serão necessários para serem alocados no
custeio da mobilidade, nos cenários futuros.
É importante que os novos empreendimentos tenham uma concepção de também
gerarem recursos, que possibilitem a manutenção de forma a não onerar o tesouro público.
Porém, pelo fato da mobilidade ser um serviço essencial, que não pode deixar de ser prestado,
certamente trará reflexos na manutenção dos próprios investimentos e do custeio dos órgãos
públicos, pois muitos empreendimentos serão operacionalmente públicos pelo seu caráter
social.
4.1.1.4 Operacionalização
Foi

considerado

na

operacionalização

do

projeto

o

comissionamento

do

empreendimento, entendido como o processo de assegurar que os sistemas e componentes deste
empreendimento estejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos de acordo com
as necessidades e requisitos operacionais do poder público e do usuário.
As medidas operacionais são necessárias para que o empreendimento seja implantado.
São recursos para permitir o início da obra, tais como desvios de trânsito, divulgação; o início
efetivo da operação, como campanhas publicitárias, material de divulgação, ajustes necessários
na implantação; e a operação posterior, que será incorporada e repassada para custeio.
4.1.1.5 Desapropriação
Os

itens

nos

quais

foram

indicadas

desapropriações

são

aqueles

que

imprescindivelmente serão necessários para a implantação, por exemplo a construção de
edificações. Não estão considerados os custos relativos a desapropriações para alargamentos de
vias. Os valores indicados são uma referência preliminar, definidos em função da área
necessária para a implantação de edificações, lembrando que, na maior parte, existem somente
propostas conceituais.
A desapropriação foi avaliada com valores que variam de R$1.000,00 a R$1.500,00 o
metro quadrado, incluídas as remoções.
A SUDECAP contribuiu com a disponibilização de diversos custos de projetos e obras
realizados, que orientaram a composição de cada tipologia de referência.

24

4.1.2 Resultados
As estimativas de valores foram construídas com base em custos dos projetos já
implantados no PAC Copa, estudos já existentes, e divulgação de valores disponibilizados no
Portal da Transparência da PBH.
A Tabela 2 contém dados previstos e executados do Projeto BRT Antônio Carlos/Pedro
I que foram considerados para a composição dos custos das medidas.
Tabela 2: Base - Investimentos BRT Antônio Carlos/ Pedro I

4.1.2.1 Estações de Integração dos Sistemas de BRT
Serviram de base na valoração das estações de integração das futuras
implantações/expansões do sistema BRT os valores por metro quadrado calculados em função
do montante gasto na construção da Estação São Gabriel, cujo custo total informado foi de
aproximadamente R$ 43.500.000,00 (Constran - CGP), e da Estação Pampulha, cujo custo total
informado foi de aproximadamente R$78.300.000,00 (Consórcio Conata Marins),
representando R$5.500,00 o metro quadrado por área edificada. Nesse valor não está incluído
o custo de desapropriação, porém esses custos foram apropriados no item específico de
desapropriação das estações.
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4.1.2.2 Estações de Transferência
Foram analisados dois arranjos para a modulação das estações de transferência, sendo
utilizado para a composição do custo o valor de R$1.800.000,00 no caso de estações
bidirecionais (Figura 7) e R$1.400.000,00 no caso das unidirecionais (Figura 8), para cada
módulo. Estão incluídos nos valores os equipamentos e itens de controle de portas, catracas e
bilheterias.
Figura 7: Tipos de Estação de Transferência – Bidirecional

Tipo A - Bidirecional

Tipo B - Bidirecional

Fonte: BHTRANS
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Figura 8: Tipos de Estação de Transferência – Unidirecional

Tipo A - Unidirecional

Tipo B - Unidirecional

Tipo C - Unidirecional

Tipo D - Unidirecional

Fonte: BHTRANS
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4.1.2.3 BRT - Implantação das Faixas de Rolamento
Para a estimativa das faixas de rolamento foi utilizado o valor para a implantação de
quatro faixas com pavimento de concreto (Concreto Compactado a Rolo – CCR), canteiros
centrais,

paisagismo,

tratamento

das

calçadas,

sinalização

e

complementos:

R$5.500.000,00/km.
4.1.2.4 Faixas Exclusivas com Recuperação de Pavimento Asfáltico
Para orçamentação das faixas exclusivas, foram considerados os itens abaixo, conforme
faixa exclusiva implantada na Av. Dom Pedro II:


Tratamento de 4 faixas, duas por sentido (ultrapassagem). Reparação funcional
de asfalto, com fresagem da pavimentação somente nas faixas de ônibus;



Abrigos modelos licitados especificamente para a Av. Dom Pedro II, porém
agregados de novas funcionalidades e tratamento de calçadas;



Acertos de geometria e guias das calçadas e adequação da drenagem;

Além disso, foram incluídos o tratamento das calçadas, reparo do pavimento em 50%
da extensão, implantação de piso tátil direcional e de segurança, além dos rebaixos nas esquinas.
Não foram previstas modificações nas redes das concessionárias, tais como CEMIG,
COPASA e Telecomunicações.
Considerando os requisitos listados foi estimado o valor de R$ 1.000.000,00 para
implantação de um km de via de faixas exclusivas da forma mais simplificada.
4.1.2.5 BRT
Para a estimativa de custos, os escopos das medidas foram analisados de acordo com as
informações existentes, elencadas na metodologia descrita, conforme pode ser visualizado na
Figura 9 e na Tabela 3 apresentadas a seguir, tomando como exemplo a implantação do
Corredor Amazonas.
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Figura 9: Corredor Amazonas

Fonte: BHTRANS

Tabela 3: Corredor Amazonas
Tipo de intervenção

Extensão
(km)

Faixa exclusiva à direita

24,844

2.189.000 37.266.000

Pista exclusiva

8,705

3.783.043 231.107.750

118.200 6.738.235

43.446.816

Total

33,549

5.972.043 268.373.750

123.168 7.151.230

43.446.816

Total Geral

Estações

Obra

Manutenção Operação Desapropriação
4.968

412.995

325.067.041

Valores em R$ 1,00 - Base: 2016
Fonte: BHTRANS

Os projetos previstos contemplam o projeto de transporte e os projetos executivos
viários - geometria, sinalização, circulação, entre outros. O valor das obras de arte dos dois
pontos do VIURBS não está considerado como Corredor Amazonas. Estão incluídas, no escopo
da medida Acompanhamento do projeto e implantação de vias destinadas ao transporte coletivo
do eixo Cidade Sustentável.
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4.1.3 Cronograma Financeiro
No Apêndice III – Custo Anual por Medida estão apresentados os orçamentos, com
valores estimados ano a ano, entre 2017 e 2030, por medida. Neste relatório são apresentadas
algumas tabelas com os valores alcançados.
A Tabela 4 apresenta os valores por eixos e estimativa de desembolsos até o prazo
indicado, com as considerações já elaboradas.
Tabela 4: Resumo da Estimativa de Custos por Eixos e Prazos de Implantação
Eixo
Acessibilidade Universal

2017 a 2020

2021 a 2025

2025 a 2030

Total

39.400.872

69.838.592

32.523.920

141.763.384

164.521.280

1.733.783.826

1.745.615.695

3.643.920.802

1.321.669.728

2.196.892.426

2.198.211.227

5.716.773.381

260.113.978

387.106.568

466.486.132

1.113.706.678

Logística Urbana

1.731.700

1.683.000

1.668.000

5.082.700

Mobilidade Ativa

144.633.705

170.916.003

174.994.003

490.543.711

Mobilidade Coletiva

326.103.845

4.300.342.696

6.741.800.416

11.368.246.958

13.501.084

16.265.105

15.345.105

45.111.293

2.271.676.192

8.876.828.216

11.376.644.498

22.525.148.906

Cidade Sustentável
Circulação Calma
Gestão, Fiscalização e Operação

Mobilidade Individual Motorizada
Total geral
Valores em R$ 1,00 - Base: 2016
Fonte: BHTRANS

A Tabela 5 apresenta os custos detalhados por eixos, programas e tipo de investimento,
e a Figura 10 a estimativa por programas e eixos com uma distribuição de recursos por programa
e entre o Município, Estado, União e outros financiadores (contratos de concessão). Não estão
indicadas possíveis parcerias público-privadas.
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Tabela 5: Estimativa de Custos por Eixos, Programas e Prazos de Implantação
Eixo
1_Acessibilidade Universal

Programa
101_Acessibilidade no Transporte Público Coletivo
102_Acessibilidade em Calçadas e Travessias

1_Acessibilidade Universal Total
2_Cidade Sustentável

2_Cidade Sustentável Total
3_Circulação Calma

3_Circulação Calma Total
4_Gestão, Fiscalização e Operação

4_Gestão, Fiscalização e Operação
Total
5_Logística Urbana
5_Logística Urbana Total
6_Mobilidade Ativa
6_Mobilidade Ativa Total
7_Mobilidade Coletiva

104_Desenvolvimento Orientado para o Transporte
(Transit Oriented Development – TOD)
105_Qualificação Ambiental da Mobilidade
106_Sistema Viário
107_Segurança
108_Humanização do Trânsito e Promoção do
Convívio no Espaço Público
109_Educação para a Mobilidade
103_Inclusão Social
107_Segurança
110_Fiscalização da Mobilidade
111_Gestão do PlanMobBH
112_Informação da mobilidade
120_Tarifário

113_Circulando e entregando melhor
114_Cooperando com o Abastecimento da Cidade
115_BH a pé
116_Pedala BH
117_Rede Estruturante
118_Rede Convencional
119_Rede Complementar
120_Tarifário

7_Mobilidade Coletiva Total
121_Racionalização do uso do transporte individual
8_Mobilidade Individual Motorizada privado
122_Transporte Público Individual
123_Estacionamento
8_Mobilidade Individual Motorizada
Total
Total geral

Projeto
Obra
Manutenção Operacional Desapropriação Total
302.200
920.000
0
0
0
1.222.200
984.000
139.557.184
0
0
0
140.541.184
1.286.200
140.477.184
0
0
0
141.763.384
0
1.159.928.000
50.688.062
1.210.616.062
700.000
0
30.791.000
31.491.000
0
0
23.195
35.002.693
85.200.000
0

0
0
1.267.201.542
1.267.201.542
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1.166.103.199
1.166.103.199
0

0
1.159.928.000
2.483.992.802
3.643.920.802
700.000

5.651.750.000 10.329.262
0
0
5.651.750.000 10.329.262
0
0
0
0
0
1.831.605
0 109.418.026
0 29.280.000
0
0

12.360.119
10.843.000
23.203.119
0
0
782.951.158
0
70.000.000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.674.439.381
41.634.000
5.716.773.381
0
0
784.805.958
144.420.719
184.480.000
0

120.225.888
172.000
60.300
232.300
14.589.000
27.836.000
42.425.000
166.147.289
3.449.430
0
0
169.596.719

0
0
0
0
108.861.680
166.463.023
275.324.703
9.209.717.150
91.026.625
0
0
9.300.743.775

870.000
1.200.000
75.000

0
0
0

140.529.631 852.951.158
230.400
4.620.000
0
0
230.400
4.620.000
1.530.000
0
114.796.008
56.468.000
116.326.008
56.468.000
129.989.375 1.094.121.982
10.348.290
0
0
0
0
0
140.337.665 1.094.121.982
0
0
0

0
0
42.966.293

2.145.000
0
0
42.966.293
1.578.018.169 16.635.497.204 407.752.966 2.074.330.553

0 1.113.706.678
0
5.022.400
0
60.300
0
5.082.700
0
124.980.680
0
365.563.031
0
490.543.711
663.446.816 11.263.422.613
0
104.824.345
0
0
0
0
663.446.816 11.368.246.958
0
0
0

870.000
1.200.000
43.041.293

0
45.111.293
1.829.550.015 22.525.148.906

Valores em R$ 1,00 - Base: 2016/ Fonte: BHTRANS
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Figura 10: Estimativa da Distribuição Percentual dos Custos do PlanMob-BH 2030
Estimativa de desembolsos
Município

2.893.816.338

Estado

5.461.760.996

União

7.355.113.572

Concessão Ônibus

1.159.928.000

Outros
1_Acessibilidade Universal

2_Cidade Sustentável

3_Circulação Calma

141.763.384
0,63%
101_Acessibilidade no
Transporte Público Coletivo

3.643.920.802 16,18%
104_Desenvolvimento
Orientado para o
Transporte (TOD)
0
0,00%
105_Qualificação
Ambiental da
Mobilidade
1.159.928.000 31,83%
106_Sistema Viário

5.716.773.381
107_Segurança

1.222.200
0,86%
102_Acessibilidade em
Calçadas e Travessias
140.541.184

99,14%

2.483.992.802

68,17%

25,38%

700.000
0,01%
108_Humanização do Trânsito e
Promoção do Convívio no
Espaço Público
5.674.439.381 99,26%
109_Educação para a
Mobilidade
41.634.000
0,73%

5.654.530.000

4_Gestão, Fiscalização e
Operação
1.113.706.678
4,94%
103_Inclusão Social

5_Logística Urbana

6_Mobilidade Ativa

7_Mobilidade Coletiva

5.082.700
0,02%
113_Circulando e
entregando melhor

490.543.711
115_BH a pé

2,18%

11.368.246.958 50,47%
117_Rede Estruturante

0,00
107_Segurança

5.022.400 98,81%
114_Cooperando com o
Abastecimento da
Cidade
60.300
1,19%

124.980.680 25,48%
116_Pedala BH

11.263.422.613 99,08%
118_Rede Convencional

365.563.031

104.824.345
0,92%
119_Rede Complementar

0,00%

0,00
0,00%
110_Fiscalização da
Mobilidade
784.805.958 70,47%
111_Gestão do
PlanMobBH
144.420.719
112_Informação da
mobilidade
184.480.000
120_Tarifário
0
0,00%

74,52%

0

0,00%

0

0,00%

8_Mobilidade Individual
Motorizada
45.111.293
0,20%
121_Racionalização do
uso do transporte
individual privado
870.000
1,93%
122_Transporte Público
Individual
1.200.000
2,66%
123_Estacionamento
43.041.293

120_Tarifário

Valores em R$ 1,00 - Base: 2016 /
Fonte: BHTRANS
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95,41%

A distribuição da estimativa de custo, por nível de governo, está apresentada Tabela 6.
Tabela 6: Custos por Nível de Governo, Eixos e Prazos
Eixo
1_Acessibilidade Universal
2_Cidade Sustentável
3_Circulação Calma
4_Gestão, Fiscalização e Operação

PBH 2017-2020

PBH 2021-2025

PBH 2026-2030

39.400.872

69.838.592

32.523.920

335.720

2.354.471

2.378.615

17.419.728

23.142.426

24.461.227

260.113.978

387.106.568

466.486.132

5_Logística Urbana

1.731.700

1.683.000

1.668.000

6_Mobilidade Ativa

93.974.878

117.520.078

127.915.005

7_Mobilidade Coletiva

43.153.521

458.381.218

677.115.396

8_Mobilidade Individual Motorizada
Total geral PBH
Percentual de participação

Eixo
1_Acessibilidade Universal

13.501.084

16.265.105

15.345.105

469.631.481

1.076.291.458

1.347.893.400

20,67%

12,12%

11,85%

Estado 2017-2020

Estado 2021-2025

Estado 2026-2030

0

0

0

164.185.560

1.151.465.355

1.163.273.080

3_Circulação Calma

0

0

0

4_Gestão, Fiscalização e Operação

0

0

0

5_Logística Urbana

0

0

0

2_Cidade Sustentável

6_Mobilidade Ativa
7_Mobilidade Coletiva
8_Mobilidade Individual Motorizada
Total geral Estado
Percentual de participação

Eixo
1_Acessibilidade Universal

0

0

0

19.849.500

994.177.500

1.968.810.000

0

0

0

184.035.060

2.145.642.855

3.132.083.080

8,10%

24,17%

27,53%

União 2017-2020

União 2021-2025

União 2026-2030

0

0

0

2_Cidade Sustentável

0

0

0

3_Circulação Calma

0

0

0

4_Gestão, Fiscalização e Operação

0

0

0

5_Logística Urbana

0

0

0

6_Mobilidade Ativa

49.478.827

51.895.925

46.978.997

263.100.824

2.847.783.978

4.095.875.020

0

0

0

312.579.651

2.899.679.903

4.142.854.018

13,76%

32,67%

36,42%

7_Mobilidade Coletiva
8_Mobilidade Individual Motorizada
Total geral União
Percentual de participação
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Eixo

Concessionários 2017-2020

Concessionários 2021-2025

Concessionários. 2026-2030

1_Acessibilidade Universal

0

0

0

2_Cidade Sustentável

0

579.964.000

579.964.000

3_Circulação Calma

0

0

0

4_Gestão, Fiscalização e Operação

0

0

0

5_Logística Urbana

0

0

0

6_Mobilidade Ativa

0

0

0

7_Mobilidade Coletiva

0

0

0

8_Mobilidade Individual Motorizada

0

0

0

Total geral Contrato de Concessões
Percentual de participação

Eixo

0

579.964.000

579.964.000

0,00%

6,53%

5,10%

Outros 2017-2020

Outros 2021-2025

Outros 2026-2030

0

0

0

1_Acessibilidade Universal
2_Cidade Sustentável
3_Circulação Calma

0

0

0

1.304.250.000

2.173.750.000

2.173.750.000

0

0

0

4_Gestão, Fiscalização e Operação
5_Logística Urbana

0

0

0

6_Mobilidade Ativa

1.180.000

1.500.000

100.000

7_Mobilidade Coletiva

0

0

0

8_Mobilidade Individual Motorizada

0

0

0

1.305.430.000

2.175.250.000

2.173.850.000

57,47%

24,50%

19,11%

2.271.676.192

8.876.828.216

11.376.644.498

Total geral - Outros - a definir
Percentual de participação

Total Geral

Valores em R$ 1,00 - Base: 2016/ Fonte: BHTRANS

Tabela 7: Resumo dos Custos por Nível de Governo
Nível Governo
PBH
Estado
União
Concessão
Outros
Total

2017 a 2020
Valor R$
%
470.631.481 2,08%
184.035.060 0,82%
312.579.651 1,39%
0 0,00%
1.305.430.000 5,80%
2.271.676.191 10,09%

Valores em R$ 1,00 - Base: 2016/

2021 a 2025

2026 a 2030

Total

Valor R$
%
Valor R$
%
Valor R$
%
1.075.291.458 4,78% 1.347.893.400 5,98% 2.893.816.338 12,85%
2.145.642.855 9,53% 3.132.083.080 13,90% 5.461.760.996 24,25%
2.899.679.903 12,87% 4.142.854.018 18,39% 7.355.113.572 32,65%
579.964.000 2,57%
579.964.000 2,57% 1.159.928.000
5,15%
2.175.250.000 9,66% 2.173.850.000 9,65% 5.654.530.000 25,10%
8.876.828.216 39,41% 11.376.644.498 50,51% 22.525.148.906 100,00%

Fonte: BHTRANS

A Figura 11 apresenta o desembolso estimado ano a ano para todo o plano. Nele estão
apresentadas todas as medidas orçadas para o PlanMob-BH.
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Figura 11: Desembolso Estimado (anual)

Fonte: BHTRANS

A Figura 12 apresenta os valores estimados para os itens projeto, obra, manutenção,
operacionalização e desapropriação, agregados ano a ano, demonstrando como são aplicados
os recursos financeiros cumulativamente para que possa refletir mais assertivamente o
andamento da implantação e as decisões futuras.
Figura 12: Estimativa de Valores Acumulados

Fonte: BHTRANS

4.2

Custos das Medidas Principais, Complementares e Alternativas
A definição das medidas principais, complementares e alternativas foi decidida pelo

processo da estratégia de gestão da demanda. Nesse processo, foram classificadas, medidas de
desestímulo, de incentivo e transversais. Essas medidas foram analisadas por meio do processo
de multicritério e agregadas para montar a estratégia de implantação do PlanMob-BH. Além
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disso, foram definidos os tipos de medidas: Principal, Principal/ Partida, Principal BRS,
Principal BRT, Principal Metrô, Complementar, Complementar/ Partida e Alternativas.
Ressalta-se que das 55 medidas, 19 (35%) não têm custo para sua implementação. A
Tabela 8 apresenta os custos estimados das medidas principais, complementares e alternativas,
por prazos e nível de governo.
Tabela 8: Estimativa de Custo das Medidas Principais, Complementares e Alternativas
Eixo
Circulação
Calma
Gestão,
Fiscalização
e Operação
Logística
Urbana
Mobilidade
Ativa

Programa
Humanização do Trânsito
e Promoção do Convívio
no Espaço Público

2017 a 2020

2021 a 2025

2026 a 2030

Total

1.307.129.262

2.177.350.000

2.177.600.000

5.662.079.262

20.556.923

37.400.000

41.323.077

99.280.000

40.000
31.291.680
111.018.025
165.462.790
0
66.165.000

0
33.520.000
131.881.003
33.370.340
950.364.466
3.313.925.000

0
49.750.000
122.664.003
92.808.616
78.626.400
6.562.700.000

40.000
114.561.680
365.563.031
291.641.746
1.028.990.867
9.942.790.000

94.476.055

2.682.890

7.665.400

104.824.345

0
12.301.084
171.081.668
19.849.500
312.579.651
0
1.304.930.000
1.808.440.819

820.000
15.395.105
627.601.401
994.177.500
2.899.679.903
0
2.175.250.000
6.696.708.804

0
15.345.105
862.968.583
1.968.810.000
4.142.854.018
0
2.173.850.000
9.148.482.601

820.000
43.041.293
1.661.651.652
2.982.837.000
7.355.113.572
0
5.654.030.000
17.653.632.224

Informação da mobilidade

Cooperando com o
Abastecimento da Cidade
BH a pé
Pedala BH
BRS
Rede
BRT
Estruturante
Mobilidade
Metrô
Coletiva
Rede
Faixas
Convencional Exclusivas
Racionalização do uso do
Mobilidade
transporte Individual
Individual
Motorizada
Estacionamento
PBH
Estado
União
Concessionários
Outros
Total

Valores em R$ 1,00 - Base: 2016/ Fonte: BHTRANS

4.3

Projetos de Grande Impacto de Financiamento Extra - PBH
No Brasil, embora a responsabilidade da mobilidade urbana seja dos municípios, desde

a Constituição de 1988, quando foram devidamente reconhecidos como entes da federação,
espera-se uma reforma tributária que permita uma melhor distribuição dos recursos.
Enquanto isto não ocorre, o financiamento da mobilidade é dependente dos recursos
federais e exige esforços de captação diante de todas as outras esferas do Estado, em seus
programas de orçamentos públicos que necessitam ser continuamente supervisionados pelas
equipes locais.
Assim, as medidas de mobilidade somente serão eficazes se as outras esferas de
governo, seja por acordos ou distribuição de competências legais, adotarem programas de
mobilidade que contemplem as medidas idealizadas, que passam a necessitar de um
acompanhamento local, para a sua efetivação. É também observado ao longo dos anos, que as
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iniciativas dos demais órgãos são bastante tímidas, diante das necessidades das cidades, o que
é perfeitamente compreensível frente aos desafios do cenário econômico brasileiro, e, sem um
acompanhamento efetivo, dificilmente as medidas propostas no PlanMob-BH 2030 serão
implantadas na sua totalidade. A seguir são apresentadas as medidas mais onerosas e que
necessitam de maior captação de recursos.
4.3.1 Metrô
O metrô é uma das principais reivindicações da cidade de Belo Horizonte e é de
responsabilidade da União a sua implantação. É um dos principais desafios do PlanMob-BH do
ponto de vista financeiro. Apesar das medidas estarem descritas como apoio, foi prevista uma
estimativa de custo para a implantação das linhas de metrô. No custo de implantação do sistema
metroviário foi considerado que 60% são de responsabilidade da União, 30% do Estado e 10%
do Município (Tabela 9).
Tabela 9: Custos das Medidas Relativas ao Sistema Metroviário
ID

Medida

Apoiar a implantação do trecho da Linha 1 do
170 Metrô – Eldorado/Novo Eldorado e da Estação de
Integração Novo Eldorado.
Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô –
171
Barreiro/Nova Suíça: 11,100 km.
Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô – Praça
174
Raul Soares/Santa Tereza.
Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô –
175
Lagoinha/Savassi.
Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô –
176
Savassi/Morro do Papagaio.
Total

Unidade
de Ação

2017 a 2020

2021 a 2025

2026 a 2030

Diretriz

11.220.000

656.900.000

166.600.000

Diretriz

54.945.000

2.024.300.000

550.200.000

Diretriz

0

179.700.000

2.098.800.000

Diretriz

0

183.750.000

2.385.000.000

Diretriz

0

269.275.000

1.362.100.000

66.165.000

3.313.925.000

6.562.700.000

Valores em R$ 1,00 - Base: 2016/ Fonte: BHTRANS

4.3.2 VIURBS - Obras de Arte Destinadas ao Transporte Coletivo
Na elaboração das propostas de melhoria viária, foram consideradas 58 intervenções
viárias previstas no Plano de Estruturação Viária de Belo Horizonte – VIURBS que promoverão
melhorias ou a articulação entre regiões, não existente atualmente, para a operação dos sistemas
estruturantes de BRT e BRS.
Dentre as diversas vias, encontra-se o Anel Rodoviário, rodovia Federal que divide a
Cidade de Belo Horizonte e tem diversos projetos de interseções em desnível e de implantação
de um novo eixo rodoviário, transformando o atual anel em via urbana. Estas obras inicialmente
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foram de responsabilidade da União. Atualmente a responsabilidade por projetos e obras é do
Governo do Estado, por delegação da União (Tabela 10).
Tabela 10: Medidas para Implantação do VIURBS
ID

Medida

Acompanhamento do projeto e
22 implantação de vias destinadas ao
transporte coletivo.

Unidade de
Ação
Projeto e
obra

2017 a 2020
164.521.280

2021 a 2025

2026 a 2030

1.153.819.826

1.165.651.695

Valores em R$ 1,00 - Base: 2016/ Fonte: BHTRANS
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5 Fontes de Financiamento
Na fase de implantação de ações e medidas de um Plano de Mobilidade Urbana, os
projetos e obras de infraestrutura de transportes, de elevado custo financeiro, como implantação
e ampliação de vias estruturantes para operação de sistemas de média e alta capacidade, vão
depender de transferências de recursos ou financiamentos, pois o alto investimento na grande
maioria dos planos é incompatível com a capacidade orçamentária das administrações
municipais.
5.1

Fontes de Recursos
As fontes de recursos mais utilizadas pelos municípios para financiamentos de Planos

de Mobilidade são:


Recursos da União, do Estado e do Município consignados em orçamento ou
resultantes de Fundos ou Programas Especiais;



Auxílios ou subvenções de órgãos ou entidades públicas ou privadas, nacionais
ou não;



Recursos oriundos de operações de crédito ou de aplicações financeiras em
bancos oficiais;



Produto de Receitas de documentos de estacionamentos registrados na via
pública.

5.1.1 Recursos Nacionais
São oportunidades de Financiamento junto ao Ministério das Cidades:


Orçamento Geral da União – OGU (Programa 2048 - Mobilidade Urbana e
Trânsito;



Recursos onerosos (juros subsidiados): financiamento via Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Banco
Nacional de Desenvolvimento - BNDES, entre outros.

5.1.2 Programa de Aceleração do Crescimento – PAC
Criado em 2007, pelo Ministério do Planejamento da União, o PAC promove a retomada
do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e
energética, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável. Os principais
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subprogramas da segunda fase do PAC que priorizam ações dentro dos eixos Cidade Melhor e
Mobilidade Urbana:


PAC2 - Mobilidade Grandes Cidades (Financiamento e OGU);



PAC2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas (100% Financiamento
Pró-Transporte);



Pacto da Mobilidade (Financiamento e OGU).

5.1.3 Canais não PAC
São transferências voluntárias de recursos federais feitos pela União, via convênio. Tais
transferências podem ser por:


Via ordinária (LOA – Lei Orçamentária Anual, diretamente pelo o Ministério
das Cidades);



Janela emenda parlamentar1- atualmente a única janela aberta para
financiamento da mobilidade, para o Programa 2048, contempla ações de apoio
para o tema Mobilidade Urbana.

5.1.4 Bancos


Banco do Brasil - agente financeiro repassador de recursos federais para
programas relacionados a temas de mobilidade urbana e meio ambiente.



BNDES - empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior. Financia e apoia empreendimentos que
contribuam para o desenvolvimento do Brasil, voltados à mobilidade urbana,
abrangendo todos os investimentos necessários à qualificação do espaço urbano
no entorno do empreendimento.



Caixa Econômica Federal - agente financeiro repassador de recursos federais
para o Programa Mobilidade Urbana. Promove a articulação das políticas de
transporte, trânsito e acessibilidade, a fim de proporcionar o acesso amplo e
democrático ao espaço urbano de forma segura, socialmente inclusiva e
sustentável.

1

A quantidade máxima de emendas individuais é de 25 (vinte e cinco).
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5.1.5 Fundos


Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS - recursos geridos pela Caixa
Econômica Federal;



Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT - recursos geridos pelo BNDES;



Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET – através do
Programa Segurança e Educação de Trânsito do Departamento Nacional de
Trânsito - DENATRAN, que repassa recursos arrecadados de multas de trânsito
para elaboração e implementação de programas de educação de trânsito, dentro
de planos de mobilidade urbana.

5.1.6 Recursos Internacionais
Os organismos multilaterais e as agências bilaterais de crédito têm objetivo comum de
promover o desenvolvimento econômico e social em países em desenvolvimento, através de
empréstimos ou doações, e gerar e/ou transferir conhecimentos, técnicas e experiências que
contribuam para o desenvolvimento de capacidades nacionais em temas elencados como
prioritários pelo Governo. Os bancos, organismos e agências de crédito contribuem e apoiam
os temas mobilidade urbana sustentável e meio ambiente dentro do contexto de Planos de
Mobilidade, sendo o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID as duas maiores fontes de financiamentos
externos do País.
O Grupo Banco Mundial é composto pelo BIRD e suas afiliadas: Associação
Internacional de Desenvolvimento – AID; Corporação Financeira Internacional –CFI; Agência
Multilateral de Garantia ao Investimento – MIGA; e Centro Internacional para Solução de
Disputas sobre Investimentos – ICSID. O BIRD obtém a maioria de seus fundos por meio de
empréstimos de médio e longo prazo, nos mercados de capitais da Europa, Japão e Estados
Unidos.
O BIRD usualmente empresta seus recursos diretamente aos governos federais dos
países-membros, embora, no Brasil, venha financiando diversos governos estaduais. O BIRD
tem apoiado os setores de transportes, desenvolvimento urbano e meio ambiente e também
financia ou concede cooperação financeira não reembolsável a ações como estudos de
viabilidade técnica e projetos de engenharia, treinamento e reformas institucionais.
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O BID é uma instituição financeira internacional que constitui uma importante fonte de
financiamento externo para os países da região latino-americana e caribenha. Dentre os projetos
que o BID tem apoiado, destacam-se os vinculados aos seguintes setores: transportes, educação,
agricultura, saneamento e meio ambiente.
5.1.7 Outros Organismos e Agências


International Finance Corporation – IFC - Braço financeiro do Banco Mundial;



Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD;



Banco Europeu de Investimento – BEI;



Japan Bank for International Cooperation – JBIC - Banco Japonês para
Cooperação Internacional;



Kreditanstalt für Wiederaufbau – KFW - Banco Alemão;



Banco Aktiengesellschaft - Banco de Viena;



Corporação Andina de Fomento – CAF;



Global Environment Facility – GEF.

5.1.8 Agências de Cooperação Técnica


Institute for Transportation and Development Policy – ITDP;



Instituto de Meio Ambiente – IEMA;



World Resources Institute – WRI.

A Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX, órgão colegiado integrante da
estrutura organizacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, é
responsável por coordenar operacionalmente todo o processo de negociação para a obtenção de
financiamentos externos relativos a projetos pleiteados pelos órgãos ou entidades do setor
público com organismos multilaterais e agências bilaterais de crédito. A COFIEX também é
responsável por acompanhar a execução dos projetos, observando o cumprimento das cláusulas
contratuais; avaliar o desempenho da carteira de projetos e, se necessário, recomendar
melhorias.
5.1.9 Outras Fontes de Recursos


Instrumentos de captura de Valor:
o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
o Contribuição de Melhoria;

42

o Operação Urbana Consorciada – OUC;


Parcerias Público Privadas – PPPs;



Atividades Geradoras de Renda Associada ao Transporte: Cobrança pela
exploração comercial que se desenvolve nas infraestruturas de mobilidade
urbana. Por exemplo, lojas dentro das estações de integração e transferência;



Tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da
infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e
serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em
infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não
motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte
público, na forma da lei 12.587/2012, Artigo 23, inciso III2;



Instrumentos da Política Nacional de Mobilidade Urbana – Taxa sobre o uso da
via (exemplo: pedágio urbano).



Produto de arrecadação de penalidades pecuniárias aplicadas aos participantes
do sistema de transporte coletivo e tráfego.

5.2

Debêntures de Infraestrutura
A Lei 12.431, em 24 de junho de 2011, criou incentivos tributários para investidores de

títulos privados de renda fixa, em especial para investimentos em debêntures simples e cotas de
fundos de investimento. Desde então, essa fonte vem ganhando importância, tendo sido
responsável por financiamento de grande volume de obras de infraestrutura, de 2012 até o
primeiro semestre de 2015.
Debêntures emitidas por Sociedades de Propósito Específico – SPEs, constituídas para
projeto de infraestrutura, considerado como prioritário pelo Poder Executivo Federal, podem
financiar os Setores de Projetos em logística, transporte e mobilidade urbana.
5.3

Ações que contribuem para o Financiamento do Plano


Criação de fundo específico;

2

Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte
e da mobilidade urbana a aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da
infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade,
vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo
e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na forma
da lei
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Aceitação das receitas do vale transporte como garantia real das operações
financeiras;



Criação de fontes extra tarifárias para financiamento das gratuidades (exemplo:
tributo com base na folha de pagamento de empresas comerciais, industriais e
de serviços para municípios com mais de 300.000 habitantes);



Cobrança de alíquota sobre venda de combustível, no município, com
vinculação à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE;



No âmbito federal, destacam-se:
o Criação de políticas perenes de financiamento e investimento direto, com
recursos do OGU, de grandes obras de mobilidade urbana com foco na
priorização do transporte coletivo e do transporte não motorizado;
o Desburocratização do acesso às linhas especiais de financiamento do
BNDES;
o Eliminação da figura do agente financeiro nas grandes operações.
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6 Plano de Gestão da Implantação
6.1

Esforço Necessário
A implantação do PlanMob-BH vai requerer esforços de toda natureza – financeiros,

técnicos e operacionais – e uma forte mobilização institucional, requisitos imprescindíveis para
o atingimento das metas estabelecidas. Estes esforços vão requerer empenho diferenciado ao
longo do período de vigência do PlanMob-BH, até 2030. Portanto é necessário que se estabeleça
uma estratégia para sua implantação.
Para viabilizar o Plano de Gestão da Demanda e Melhoria da Oferta, o ano de 2020 e os
anos de 2024 e 2025 serão os picos de empenho de equipe e mobilização institucional, pois
serão os anos de maior empenho na implantação. O ano de 2020 é o último ano da gestão
municipal 2017-2020 e a legislação eleitoral restringe sobremaneira ações de governo no
segundo semestre. Portanto, será preciso um esforço para antecipar, ao máximo, o pico do
primeiro ciclo de implantações para o fim de 2019 e início de 2020. Deve-se atentar para o fato
de que grande parte das implantações depende de outros órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte
e, além da BHTRANS, estes devem se organizar estruturalmente para que tenham os recursos
organizacionais, institucionais, financeiros e de pessoal necessários.
Foi realizada uma análise do nível de mobilização institucional necessário para a
execução de toda a Estratégia, considerando todos os grupos de medidas descritos no PlanMobBH. O detalhamento dessa análise, feita a partir da estimativa do grau de esforço exigido para
cada uma das medidas, é apresentado no Volume III – Plano de Implantação e Monitoramento
- Estratégia de Gestão da Demanda de Viagens no Município de Belo Horizonte, elaborado pela
Logit/IEMA, juntamente com a estimativa do nível de mobilização necessário para a execução
de cada uma das funções chave desta Estratégia.
Os gráficos apresentados a seguir devem ser avaliados com base nas análises das
medidas utilizadas como referência no relatório supracitado, no qual são mostradas duas das
medidas com os menores graus de esforço e duas medidas com os maiores. A estimativa do
nível de mobilização é uma quantificação adimensional e, portanto, as análises dos gráficos
seguintes devem ser realizadas de forma comparativa com essas medidas de referência.
A Figura 13 mostra os níveis de mobilização institucional estimados para o
planejamento, a implantação e a operação de todas as medidas da Estratégia de Gestão da
Demanda.
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Figura 13: Níveis de Mobilização das Medidas da Estratégia de Gestão da Demanda
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Fonte: Logit/IEMA

Percebe-se quais serão os anos que mais demandarão esforços institucionais por parte
da BHTRANS e da Prefeitura de Belo Horizonte e pode-se também estimar qual será esse
esforço com base nas medidas apresentadas. Por exemplo, de acordo com o gráfico, no ano de
2020 o nível de mobilização necessário será de aproximadamente 4500, o que equivale a mais
de 40 vezes o nível de esforço necessários para a implantação de um corredor como o previsto
para a Avenida Amazonas.
Essas estimativas de mobilização necessárias para a execução da Estratégia de forma
integral visam subsidiar a BHTRANS e a Prefeitura de Belo Horizonte na tomada de decisões
sobre como o PlanMob-BH deverá ser implantado, compatibilizado às necessidades de recursos
organizacionais, institucionais, financeiros e de pessoal necessários.
Ressalta-se também que, conforme já abordado, a classificação das medidas entre
principais e complementares visa o estabelecimento de uma priorização em relação a sua
implementação. Assim, aponta-se uma alternativa de adequação da Estratégia pela gestão
municipal em ocasiões de limitação de recursos, tanto financeiros quanto de capacidade técnica
e operacional da equipe disponível, uma vez que as medidas complementares se mostram como
as menos prioritárias e, portanto, passíveis de serem postergadas.
6.2

Estrutura de Gestão
Todo plano é um processo no qual a definição de metas, programas e medidas e seu

detalhamento são apenas ações iniciais que devem ser acompanhadas por todos para sua
implantação. O melhor dos planos não garante que suas propostas se viabilizem se não estiver
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associado a uma boa estrutura de gestão, uma etapa das mais difíceis e importantes de ser
concretizada para dar credibilidade ao processo.
O PlanMob-BH prevê uma estrutura de gestão e acompanhamento em níveis executivo
e técnico, que também farão o acompanhamento e monitoramento de resultados. O presente
relatório aponta os contornos iniciais dessa estrutura, a ser implementada na administração que
se inicia em 2017, com objetivo de fazer a gestão técnica, política e o acompanhamento pela
sociedade civil, de forma ágil, com qualidade e transparência. As estruturas aqui propostas
devem ser formalizadas em três níveis: executivo, político e de controle social.
O nível executivo de gestão deve ser coordenado pelo Diretor de Planejamento da
BHTRANS, em conjunto com a gerência de mobilidade e o Escritório de Projetos, conforme
item 6.3.
O nível político deve estar a cargo de um Comitê Gestor, presidido pelo presidente da
BHTRANS, com participação de Secretarias Municipais afins (Planejamento Urbano,
SUDECAP, Meio Ambiente, Ação Regional), além de participação da equipe de planejamento
executivo do Gabinete do Prefeito. Este Comitê deve ser formalizado através de Decreto ou
Portaria.
O controle social deve estar a cargo do Observatório da Mobilidade Urbana de Belo
Horizonte – ObsMob-BH, em permanente diálogo com o Conselho de Mobilidade Urbana –
COMURB.
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A Figura 14 ilustra a estrutura proposta para o gerenciamento do PlanMob-BH.
Figura 14: Estrutura de Gerenciamento do PlanMob-BH

Fonte: BHTRANS

Em 2013, através do Decreto 15.317/13, foi instituído o ObsMob-BH, um projeto
inovador, sendo o primeiro a ser implantado no Brasil, e que está plenamente aderente à Lei
Federal 12.587/12. Seu principal objetivo é a avaliação e monitoramento das políticas públicas
de mobilidade urbana, especialmente do PlanMob-BH.
O projeto foi proposto como desdobramento do PlanMob-BH e tem caráter
participativo, permitindo que entidades da sociedade civil e de outras instâncias do poder
público, além do público em geral (através do site), se envolvam no monitoramento e avaliação
da implantação e da revisão do PlanMob-BH.
Além da participação dos representantes das instituições nas reuniões abertas (dos dois
grupos, de Observadores e Executivo), o ObsMob-BH mantém permanente diálogo com
formadores de opinião e tomadores de decisão, de forma transparente, uma vez que todos os
documentos do plano e indicadores estão publicados para uso de quem se interessar em
contribuir para os estudos e ações voltados para a construção da política de mobilidade urbana
sustentável.
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O ObsMob-BH funcionou de forma preliminar entre 2011 e 2012, com participação de
mais de vinte instituições da sociedade civil e do poder público, sendo proposta sua
institucionalização através de Decreto que instituiu o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, o
que se oficializou em setembro de 2013, nos moldes propostos: baseado em indicadores e com
um grupo de observadores que aderem aos princípios, diretrizes e objetivos do Plano.
Com intuito de aprimorar o planejamento da mobilidade urbana expresso no PlanMobBH, o ObsMob-BH está estruturado em quatro pilares:
1. Grupo de Observadores, que se reúne semestralmente;
2. Grupo Executivo, que se reúne, no mínimo, trimestralmente;
3. Balanço da Mobilidade Urbana, composto de indicadores-chave, publicado nas
páginas eletrônicas do projeto no portal da BHTRANS;
4. Comunicação, através de páginas eletrônicas com funcionalidades de diálogo e
comunicação e grupos de e-mail.
O principal resultado esperado da existência de um observatório como este é de melhoria
contínua, de forma participativa, do PlanMob-BH e das ações decorrentes desse plano. Esperase a ampliação da adesão de instituições da sociedade civil e de outros setores do poder público
municipal, estadual e federal e seu efetivo envolvimento nas reuniões e na formulação das
políticas de mobilidade urbana e compromisso com a busca da sustentabilidade do setor. O
público-alvo direto do trabalho são instituições envolvidas direta ou indiretamente com a
mobilidade urbana, tanto da sociedade civil, operadores do setor e poder público de diversas
instâncias. Essas instituições são formadoras de opinião e tomadoras de decisões que afetam a
mobilidade urbana e são convidadas a se envolver nas políticas de mobilidade, recebendo
informação, participando de reuniões para análise crítica e a se comprometerem com resultados
para a cidade.
Para a gestão e monitoramento do PlanMob-BH, o ObsMob-BH precisa se consolidar
institucional e gerencialmente através de equipe fixa e focada em apuração dos indicadores e
promoção das reuniões.
Caso haja a aprovação do Projeto de Lei do Plano Diretor, o ObsMob-BH terá um papel
mais decisivo como instância de tomada de decisão para novos rumos. Apesar de ter caráter
apenas consultivo, o compartilhamento do resultado dos indicadores e a existência de metas
claras para o PlanMob-BH, seus eixos e programas, permite aos observadores, conjuntamente
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com o poder público, fazer análises muito mais objetivas e favorecer decisões que tornem o
PlanMob-BH mais efetivo.
6.3

Gerenciamento dos Programas/Projetos
O PlanMobBH-2030 foi estruturado em oito eixos, nos quais estão distribuídos 23

programas. O orçamento previsto para o PlanMob-BH é da ordem de 23 bilhões. Diante da sua
importância estratégica, do montante de recursos financeiros previstos para sua implantação e
considerando o arranjo institucional que envolve grande número de participantes, faz-se
premente a busca de formas eficazes, estruturadas e transparentes de gerenciamento e
administração de seus programas. Para que se tenha garantia de uma gestão de projetos de alto
desempenho, alinhada com o planejamento estratégico da prefeitura e que conjugue ações
estratégicas, táticas e operacionais traduzidas na combinação de portfólio, programas e projetos,
recomenda-se a adoção das melhores práticas de gestão com a implementação de um Escritório
de Projetos.
A gestão por projetos é uma das formas mais rápidas e eficazes de operacionalização de
ações voltadas para resultados. Os projetos de uma organização devem ter consonância com
seus objetivos estratégicos e são uma ferramenta para a implantação das estratégias de atuação
elaboradas para o atingimento desses objetivos. Os projetos possuem resultados pactuados e
implantam ações para produzir esses resultados. A gestão de projetos é um trabalho sistemático
de mobilização de recursos, construção de compromissos, execução de atividades, verificação
de prazos e custos, diálogo com os envolvidos, administração de conflitos e superação de
dificuldades.
Segundo o Guia Project Management Body of Knowledge – PMBOK®, “um escritório
de projetos Project Management Office – PMO é um corpo ou entidade organizacional à qual
são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e
coordenado dos projetos sob seu domínio. As responsabilidades de um PMO podem variar
desde fornecer funções de suporte ao gerenciamento de projetos até ser responsável pelo
gerenciamento direto de um projeto. ”
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A principal função de um PMO é dar suporte aos gerentes de projetos de diversas
maneiras, que incluem, mas não se limitam a:
●

Gerenciamento

de recursos compartilhados

entre todos

os

projetos

administrados pelo PMO;
●

Identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e padrões de

gerenciamento de projetos;
●

Orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão;

●

Monitoramento da conformidade com as políticas, procedimentos e modelos

padrões de gerenciamento de projetos por meio de auditorias do projeto;
●

Desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, formulários e

outras documentações compartilhadas do projeto (ativos de processos organizacionais);
●

Coordenação das comunicações entre projetos.

Dentre os principais benefícios gerados por um escritório de projetos, podemos listar:
●

Priorizar os projetos mais importantes para a organização, congruentes com seus

objetivos;
●

Proporcionar a difusão e a fidedignidade de informações, instruções e ações,

possibilitando melhor integração intra e inter-organizacional;
●

Promover um ambiente em que a tomada de decisão colaborativa é mais fácil e

mais frutífera;
●

Contribuir para a diminuição dos índices de falhas e fracassos nos projetos

através de uma apropriada gestão de risco;
●

Certificar-se de que os recursos humanos são focados no controle e na eficiência.

Em suma, através do acompanhamento de projetos por um Escritório de Projetos,
aumentam-se as chances de sucesso dos mesmos.
6.3.1 O Escritório de Projetos
Participarão, direta ou indiretamente, da execução do PlanMob-BH, cerca de 90
instituições já mapeadas (ver item 6.5 deste Relatório). Sendo a BHTRANS o órgão responsável
pelo planejamento e gestão da mobilidade de Belo Horizonte, caberá a ela a gestão da
implementação do PlanMob-BH. No entanto, os demais atores identificados devem ter sua
participação garantida na tomada de decisão das questões mais importantes relativas aos
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projetos que, em última instância, materializarão as estratégias do plano. Essa participação
estará garantida através do Comitê Gestor do PlanMob-BH, instância de acompanhamento
colegiado do PlanMob-BH e do ObsMob-BH.
Para proceder ao monitoramento de todos os programas definidos para os eixos do
PlanMob-BH, viabilizando sua implantação no prazo, escopo, custo e qualidade esperados, o
Escritório de Projetos da BHTRANS desenvolverá um trabalho junto à diretoria da empresa,
que consiste na definição e estruturação dos projetos que vão compor esses programas, da
escolha dos gerentes desses projetos e do estabelecimento das responsabilidades dos gerentes
na execução de ações para alcance dos resultados almejados. Também fazem parte desse
trabalho a estipulação da periodicidade do acompanhamento dos projetos pela diretoria da
BHTRANS, através de reuniões conduzidas pelo Escritório de Projetos, e a produção e
divulgação de informações. O trabalho inclui ainda a aferição sistemática dos resultados
parciais e finalísticos, a garantia da tomada de medidas corretivas ou preventivas em tempo
hábil e o acionamento da cadeia decisória. Serão também estabelecidas reuniões periódicas com
o Comitê Gestor do PlanMob-BH, a quem caberá decidir sobre questões de maior relevância
dos projetos e que envolvam mais de uma instituição.
6.3.1.1 Escopo de Atuação
Devido ao porte e complexidade do PlanMob-BH, ao fato dele abarcar a proposta de
estratégia da BHTRANS para a Prefeitura no âmbito da mobilidade e ao fato dos programas do
plano envolverem diversas secretarias e instituições, o Escritório de Projetos deve manter o
modelo estratégico corporativo, com abordagens funcionais executiva e consultiva, com foco
nos programas definidos no plano.
6.3.1.2 Estratégia de Implantação
O Escritório de Gerenciamento dos Projetos considerará as cinco fases do
gerenciamento de projetos preconizadas pelo PMBOK®: Iniciação, Planejamento, Execução,
Monitoramento e Controle e Encerramento. Inicialmente, contemplará de forma refinada cinco
áreas de conhecimento: Escopo, Tempo, Riscos, Comunicação e Integração, com expansão
posterior aos demais conceitos, de acordo com o alcance de maturidade dos processos.
Para que o Escritório de Projetos da BHTRANS acompanhe o Plano de Mobilidade,
será preciso:
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1. Aumento da equipe;
2. Elaboração da carteira de projetos da Revisão do PlanMob;
3. Primeira apresentação da carteira de projetos à diretoria da BHTRANS;
4. Primeira apresentação da carteira de projetos ao Comitê Gestor do PlanMobBH;
5. Definição e implantação da metodologia preliminar de gerenciamento dos
projetos;
6. Identificação dos principais riscos dos projetos e sistematização do seu
acompanhamento imediato;
7. Estabelecimento das reuniões periódicas de acompanhamento de projetos pela
BHTRANS e pelo Comitê Gestor, para deliberações sobre os projetos.
6.3.1.3 Premissas
Premissas, por definição, são fatores considerados verdadeiros. No contexto do
Escritório de Projetos, dizem respeito a questões cujo atendimento é indispensável para a sua
implantação e sustentação. São elas:
●

Apoio e patrocínio executivo: comprometimento da alta direção;

●

Acesso direto à alta direção para garantia de tratamento de fatores externos;

●

Definição clara do alcance de atuação do Escritório de Projetos;

●

Ampla divulgação do papel do Escritório de Projetos do PlanMob-BH e do seu

papel junto aos gestores das instituições envolvidas;
●

Entendimento da responsabilidade dos gerentes de projetos pelos resultados de

seus respectivos projetos;
●

Garantia dos recursos financeiros para aquisição dos equipamentos e

ferramentas necessárias ao funcionamento do Escritório de Projetos.
6.3.1.4 Modo de Operação
Para gerenciar programas de tamanha complexidade como os do PlanMob-BH, a
coordenação do Escritório de Projetos auxiliará o representante da BHTRANS no reporte da
situação geral dos projetos e tratamento de necessidades de deliberação junto ao Comitê Gestor
do PlanMob-BH. Mensalmente, a coordenação do Escritório de Projetos fará o
acompanhamento dos projetos juntos à Diretoria da BHTRANS. Os analistas de projetos do
Escritório de Projetos serão a interface com as instituições envolvidas no que se refere à gestão
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e comunicação dos projetos e, na medida do possível, eles terão uma referência externa única,
com vistas a facilitar os processos. Os analistas de projetos do Escritório de Projetos farão
também reuniões semanais ou quinzenais com os gerentes dos projetos, auxiliando-os na gestão
do escopo, tempo, riscos e comunicação dos projetos e na integração, não só dos processos e
pessoas envolvidos nos projetos, mas da integração dos projetos que compõem os programas.
6.3.1.5 Funções
As atribuições do Escritório de Projetos relacionadas ao PlanMob-BH são:
●

Gerir os projetos e as ações do PlanMob-BH;

●

Gerir a atualização dos indicadores do PlanMob-BH;

●

Identificar as ações críticas, apoiar na integração das ações e na solução de

problemas;
●

Fornecer informações ao Conselho Gestor do PlanMob-BH sobre o andamento

dos projetos e ações;
●

Aprimorar a metodologia de gerenciamento de projetos, padronizando e

uniformizando processos, procedimentos, formulários e ferramentas, sempre que
possível alinhada à metodologia utilizada pela Prefeitura;
●

Apoiar a utilização da metodologia e ferramentas de gerenciamento de projetos;

●

Analisar e consolidar informações para conhecimento e tomada de decisão;

●

Apoiar o planejamento, a execução, o controle e o encerramento dos projetos

junto às secretarias e instituições envolvidas;
●

Monitorar os projetos, emitindo pareceres e relatórios técnicos sintéticos e

analíticos sobre o desempenho dos projetos;
●

Gerir o controle de mudança dos projetos;

●

Apoiar a definição e revisão dos indicadores e metas dos projetos;

●

Apoiar o gerenciamento de riscos dos projetos;

●

Apoiar a coleta, armazenamento e utilização das lições aprendidas;

●

Prestar suporte e orientação aos gerentes no desenvolvimento dos projetos;

●

Atuar como integrador das ações e mediador das interfaces que envolvem

solução conjunta de instituições e áreas funcionais envolvidas;
●

Apoiar o planejamento, avaliação e acompanhamento das interfaces entre ações,

projetos e instituições envolvidas;
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●

Atuar em ações prioritárias ou críticas que envolvam os projetos para a solução

de incidências problemáticas;
●

Promover o desenvolvimento profissional dos envolvidos nos projetos, através

do estabelecimento de ambiente de aprendizado e gestão do conhecimento;
●

Assessorar a BHTRANS nas questões do PlanMob-BH;

6.3.1.6 Composição da Equipe
A equipe do Escritório de Projetos que acompanhará o PlanMob-BH deverá ser
composta de integrantes com as seguintes cargos, funções e capacitação técnica:
a)

Gerente do Escritório de Projetos
Profissional com dedicação integral do tempo de trabalho, com as atribuições de

conduzir e gerenciar a área e sua equipe; determinar o fluxo de informações do Escritório de
Projetos; atuar na resolução de conflitos que extrapolam os limites dos projetos; reportar o
desempenho e as atividades desenvolvidas; coletar, armazenar e utilizar as lições aprendidas do
Escritório de Projetos e garantir a aplicação da metodologia de gerenciamento e alinhamento
estratégico dos projetos.
O gerente do Escritório de Projetos deve ter as seguintes características e habilidades:

b)

●

Experiência em Gerenciamento de Projetos;

●

Experiência em projetos de mobilidade;

●

Visão sistêmica;

●

Ser analítico e possuir visão clara do processo decisório;

●

Ser flexível e bom negociador;

●

Ser um facilitador de processos;

●

Saber motivar equipes;

●

Ter senso de urgência;

●

Possuir habilidade de comunicação e relacionamento.

Analista de Gerenciamento de Projetos
Profissional com dedicação integral do tempo de trabalho, responsável pelo suporte e

acompanhamento de ações e projetos, apoiando equipes gestoras na aplicação da metodologia
estabelecida, promovendo interfaces e integração com as outras equipes e o nível gestor. Deve
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elaborar, manter e aprimorar a metodologia e as práticas de gerenciamento de projetos e emitir
relatórios sintéticos e analíticos dos projetos.
O analista de projetos deve ter as seguintes características e habilidades:
●

Experiência em Gerenciamento de Projetos;

●

Visão sistêmica;

●

Saber lidar com problemas, perceber oportunidades e discutir alternativas;

●

Saber conduzir reuniões;

●

Ter capacidade de síntese e exploração de detalhes, quando necessário;

●

Ter experiência no desenvolvimento de fluxos, planilhas, gráficos e modelos de

documentos;

c)

●

Ter experiência na elaboração de pareceres e relatórios técnicos;

●

Possuir habilidade de comunicação e relacionamento.

Analista de Transporte e Trânsito
Profissional com dedicação integral do tempo de trabalho, responsável pelo suporte e

acompanhamento de ações e projetos, bem como pelo suporte às questões de transporte e
trânsito concernentes aos projetos do PlanMob-BH, apoiando os gerentes dos projetos na
condução das ações e fornecendo o embasamento técnico para o restante da equipe do escritório
de projetos.
O analista de transporte e trânsito deve ter as seguintes características e habilidades:

d)

●

Experiência em avaliação e análise de sistemas de transporte e trânsito;

●

Experiência em Gerenciamento de Projetos;

●

Visão sistêmica;

●

Saber lidar com problemas, perceber oportunidades e discutir alternativas;

●

Saber conduzir reuniões;

●

Ter capacidade de síntese e exploração de detalhes, quando necessário;

●

Ter experiência na elaboração de pareceres e relatórios técnicos;

●

Possuir habilidade de comunicação e relacionamento.

Secretária
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Profissional com dedicação total do tempo de trabalho, responsável pelo apoio
administrativo ao escritório de projetos. A secretária deve ter as seguintes características e
habilidades:

e)

●

Possuir habilidade de comunicação e relacionamento;

●

Ter habilidades afins ao secretariado executivo.

Estagiário
Estudante de administração com dedicação parcial do tempo de trabalho.
O estagiário deve ter as seguintes características e habilidades:
●

Ter experiência no manuseio de planilhas, gráficos e figuras;

●

Possuir habilidade de comunicação e relacionamento.

A Tabela 11 mostra os recursos humanos propostos para a equipe do Escritório de
Projetos que acompanhará o PlanMob-BH.
Tabela 11: Recursos Humanos Propostos para o Escritório de Projetos
Função
Gerente do Escritório de Projetos
Analista de Projetos
Analista de Transporte e Trânsito
Secretária
Estagiário (1 por turno)
Total

Quantidade
1
5
1
1
2
10

Fonte: BHTRANS

6.4

Recursos Humanos e Capacitação Técnica
A estrutura organizacional da BHTRANS já passou por várias alterações ao longo de

seus 25 anos de existência, sempre refletindo as prioridades da empresa. Os arranjos internos
foram sempre organizados por responsabilidades e competências, buscando a agilidade na
tomada de decisão.
A estrutura atual da BHTRANS é composta pela presidência e por cinco diretorias. Para
implementar parte significativa das medidas relacionadas ao PlanMob-BH, será necessário
investir grande esforço na viabilização financeira e na adequação organizacional da empresa
para que os Programas e Medidas propostos sejam efetivados e controlados.
Para os serviços e atividades em que o desempenho da iniciativa privada seja mais
adequado que o da BHTRANS, tais como detalhamento de projetos, implantação e manutenção
de equipamentos, deverão ser efetuados contratos com terceiros.
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No entanto, é necessário que a equipe da BHTRANS esteja preparada e capacitada para
elaborar bons termos de referência, analisar e aprovar as entregas dos serviços contratados.
Sugere-se que a área de recursos humanos apoie na formação do perfil da equipe adequada a
cada agrupamento de atividades e realoque as pessoas segundo este perfil e interesse do
empregado. Ressalta-se que o empregado não precisa necessariamente mudar de área funcional
para poder desenvolver as atividades. Os trabalhos devem ser elaborados com a participação
dos funcionários, em equipes, de forma matricial. Fica mais eficiente se o empregado for
deslocado fisicamente de sua área funcional para compor uma equipe envolvida com o projeto.
O clima organizacional do grupo envolvido nos mesmos objetivos facilita a obtenção de
resultados.
Como as atividades de fiscalização não podem ser delegadas à iniciativa privada, devese buscar, ao máximo, soluções de fiscalização automática, visando otimizar o contingente de
fiscais. Para tal, será necessário grande empenho da administração da empresa em fazer gestão
junto aos órgãos federais responsáveis pela promulgação destas regras, destacando o Conselho
Nacional de Trânsito – CONTRAN e Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.
Após a proibição da atuação dos agentes da BHTRANS no policiamento administrativo
do trânsito, o mesmo é executado exclusivamente pela Guarda Municipal de Belo Horizonte GMBH e pela Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG. Essas duas instituições fazem parte
da Unidade Integrada de Trânsito e, com a participação da BHTRANS, definem as áreas de
atuação e a alocação das equipes de fiscalização. Entretanto, esta forma de fiscalizar não é
suficiente frente às necessidades da cidade. A finalização exitosa da ação junto ao Supremo
Tribunal Federal - STF poderá influir na viabilização das muitas ações dependentes de
fiscalização. Por outro lado, é importante ressaltar que o planejamento da mobilidade só será
bem-sucedido se acompanhado por uma fiscalização eficiente.
A negociação com os órgãos municipais que atuam no espaço urbano, cujas atribuições
estão diretamente relacionadas com as da BHTRANS, como a Secretaria de Administração
Regional Municipal – SARMU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento – SMDE, Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos – SMSU, Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA,
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, entre outras, bem como órgãos do
governo estadual e federal, para apoio e complementação de tarefas, é primordial e deve
envolver diretamente um representante da BHTRANS.
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O desenvolvimento de diversas atividades depende fortemente de recursos de
informática, concentrados na Prodabel, que instituiu um comitê para aprovar qualquer
demanda. Neste sentido, é necessário que as demandas do PlanMob-BH, referentes à
aquisição/renovação de equipamentos, bem como a criação/manutenção de sistemas, sejam
levadas para priorização neste comitê. Também, se faz necessário renovar o parque tecnológico
e diminuir os prazos de criação e manutenção dos sistemas.
6.4.1 Plano de Recursos Humanos
O Plano de Recursos Humanos tem o objetivo de estruturar a equipe que estará
envolvida na implantação do PlanMob-BH, documentando como os recursos humanos devem
ser definidos, alocados, gerenciados e controlados.
São componentes deste plano:
●

Organograma do projeto;

●

Plano de gerenciamento de pessoal;

●

Papéis e responsabilidades (Matriz de responsabilidade);

●

Plano de capacitação da equipe.

6.4.2 Organograma do projeto
Propõe-se que cada programa do PlanMob-BH tenha um responsável por coordenar e
gerenciar as ações necessárias para sua implementação. A alocação do responsável, bem como
das demais pessoas envolvidas na elaboração e detalhamento das medidas se dará de forma
matricial, não constituindo necessariamente em alterações no organograma da empresa, (Erro!
Fonte de referência não encontrada.).
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Figura 15: Organograma da BHTRANS – 2017

Fonte: BHTRANS

Sugere-se que a BHTRANS tenha uma pessoa responsável em articular e promover o
relacionamento com os demais órgãos da PBH e dos governos estadual e federal envolvidos,
para obter, de forma mais tempestiva, as informações e apoio necessários, bem como criar dois
grupos de auditores, um para a segurança no trânsito e outro para acessibilidade universal, com
o objetivo de auditar projetos viários e de acessibilidade, verificando se eles atendem aos
parâmetros de segurança e à legislação específica. Será necessário capacitar um grupo de
profissionais da empresa para exercerem estas atividades.
A BHTRANS completou, no ano de 2016, 25 anos de criação, com um quadro de 1.091
funcionários ativos, dos quais cerca de três quartos (72%) estão na empresa há mais de dez
anos. Do total, quase 10% (96) possui mais de 60 anos e se aproximam da aposentadoria.
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Grande parte deste grupo de empregados ocupa cargos estratégicos ou são profissionais de
destaque. Assim, é importante mesclar as equipes alocadas em cada projeto, de forma que
propicie a troca de experiências, auxiliando na formação dos funcionários mais novos,
principalmente os que entraram na empresa em decorrência do último concurso, realizado em
2013. Essa medida pode garantir integração da equipe e desenvolvimento de novos talentos.
6.4.3 Matriz de Responsabilidade do PlanMob-BH
Em um projeto, a comunicação eficaz é uma das áreas que mais influenciam no seu
sucesso. Então, com a finalidade de ajudar na definição de um fluxo destas informações e para
registrar o nível de responsabilidade de cada participante nos programas, foi desenvolvida a
matriz de responsabilidade descrita a seguir. Cabe ressaltar que, para cada projeto que compõe
os programas da revisão do PlanMob-BH, seu gestor deverá avaliar e, se considerar necessário,
elaborar planilha similar, considerando cada atividade, conforme legenda abaixo:
●

R= Responsável pela execução do trabalho. Além do coordenador do programa,

alguns projetos, pela complexidade ou dimensão, deverão ter uma coordenação/ gerente
de projeto.
●

A= Accountable (Reporta-se a), responsável pela autorização e/ou aprovação do

trabalho;
●

C= Consultar; alguém que dispõe de uma entrada3 para o trabalho ou para as

decisões;
●

I= Informar; alguém que deve ser informado sobre as decisões ou resultados;

●

P= Prestam serviços para o projeto, não necessariamente fazem parte da equipe

do projeto.

3

Entrada é uma informação importante para o desenvolvimento do projeto, pode ser uma premissa,
uma restrição ou mesmo uma observação do local
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GEAOT

GEIOT
C
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P
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C
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C
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P
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C
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
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I
I
C
I

GCETT

GECOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

GECON/GEORF

ACM

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

GEARH

CESP

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

GEAMP

Gerente de projeto

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

AJU

Coordenador do Programa

BH a Pé
Pedala BH
Rede Estruturante
Rede Convencional
Rede Complementar
Tarifário
Segurança
Educação para a Mobilidade
Racionalização do uso do transporte individual privado
Humanização do Trânsito e Promoção do Convívio no Espaço Público
Transporte Público Individual
Circulando e Entregando Melhor
Cooperando com o Abastecimento da Cidade
Desenvolvimento Orientado para o Transporte
Estacionamento
Qualificação Ambiental da Mobilidade
Acessibilidade no Transporte Público Coletivo
Sistema Viário
Acessibilidade em Calçadas e Travessias
Inclusão Social
Fiscalização da Mobilidade
Gestão do PlanMob-BH
Informação da Mobilidade
Fonte: BHTRANS

Diretor da área

Programa

Diretor Presidente

Tabela 12: Matriz de Responsabilidade – PlanMob-BH
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C
C
C
C
C
C

Conforme o que foi apresentado na Matriz de Responsabilidade, pode-se verificar que
algumas áreas se tornam centrais de serviços como a Gerência de Compras, Contratos e
Licitações - GECOL e as gerências de rotinas financeiras que, em determinados períodos, terão
um alto volume de trabalho no apoio à elaboração de editais, condução do processo de licitação
e efetivação de pagamentos.
A Gerência de Planejamento da Mobilidade – GEMOB, Gerência de Programação de
Redes de Transporte – GESPR e Gerência de Estudos de Circulação e Projetos – GECIP serão
áreas fortemente demandadas e estarão envolvidas em diversos projetos, seja na elaboração,
seja na aprovação dos mesmos, sendo necessário reestruturá-las para conseguir dar vazão à
demanda.
O envolvimento das gerências regionais nos projetos é essencial, pois geralmente são as
que mais conhecem a realidade das localidades em que atuam.
Plano de Gerenciamento de Pessoal
O objetivo deste plano é estimar quando os principais atores vão se integrar e ou se
desvincular dos projetos.
Neste sentido, sugere-se que, após o detalhamento dos programas em projetos, este
plano seja elaborado.
6.4.3.1 Plano de Capacitação da Equipe
Dado o alto volume de projetos que estão sendo planejados e detalhados, infere-se que,
no período de execução, ocorrerão muitas etapas e atividades paralelas. Sabendo que os
recursos são escassos, será muito importante a capacidade de mobilização e de negociação com
as áreas funcionais de cada gestor.
Ressalta-se que a empresa possui experiência na execução de grandes projetos apoiada
nas melhores práticas de gestão através do escritório de projetos (Coordenadoria do Escritório
de Projetos - CESP). Então, após definição dos coordenadores dos programas/projetos, sugerese que estes recebam capacitação em:
●

Ferramentas para gestão de projetos;

●

Negociação;

●

Solução de conflitos;

●

Liderança;
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●

Gestão de contratos;

●

Licitação.

As equipes para o desenvolvimento dos projetos podem ser formadas de acordo com a
capacidade de realizar as atividades e com as funções que cada integrante exerce em sua
gerência funcional. Assim, é menor a necessidade de treinamentos para a execução do plano,
embora seja necessário o treinamento da equipe para realizar atividades específicas, como as
destacadas a seguir:
●

Programa BH a Pé, Programa Pedala BH, e Programa de Segurança:
o Realizar auditoria nos projetos com ênfase em Segurança viária4;
o Desenvolver projetos de zonas compartilhadas (Zona 30).

●

Programa de Acessibilidade no Transporte Público Coletivo e Programa de

Acessibilidade em Calçadas e Travessias:
o Desenvolver

projetos

que

contemplem

o

conceito

de

acessibilidade universal, em atendimento à legislação vigente e às melhores
práticas5;
o Realizar fiscalização em obras, para cobrar o cumprimento da
aplicação de requisitos legais vigentes nos projetos públicos;
o

Realizar auditoria de acessibilidade universal em projetos e

obras de transporte urbano.
●

Programa Fiscalização da Mobilidade
o

Fiscalizar e operar o espaço viário destinado à circulação de

bicicletas (“Agente Pedala BH”) e a questões ligadas à acessibilidade;
o Preparar e sensibilizar os agentes públicos a terem uma visão
diferente dos problemas de trânsito em Belo Horizonte, fazendo com que a
prioridade ao transporte coletivo e aos modos ativos se concretize na forma de
operação e fiscalização.
●

Demais Programas

4

Este treinamento também beneficiará ações dos Programas: Rede Estruturante, Rede Convencional e Rede
Complementar.
5
Este treinamento também beneficiará ações dos Programas: Programa de Humanização do Trânsito e Promoção
do Convívio no Espaço Público, Rede Estruturante, Rede Convencional e Rede Complementar.
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o Construir termos de referência e manuais para as aquisições,
principalmente de serviços. A GECOL terá importante papel na multiplicação
das informações e auxilio para construção dos editais. Além disso, essa equipe
precisará desenvolver manuais sucintos e treinar representantes das equipes dos
programas para desenvolver esta tarefa.
A empresa possui um plano anual de treinamentos que deve ser observado, sendo
priorizados os cursos que mais interferem nas atividades do PlanMob-BH. Cabe destacar que a
capacitação deve ser constante e deve ocorrer não apenas em treinamentos formais, mas
também em seminários e/ou reuniões de lições aprendidas, momento em que os membros das
equipes podem compartilhar suas experiências boas e ruins, promovendo a transferência de
conhecimento entre os participantes.
A lista de treinamentos necessários, apesar de relativamente pequena, é essencial para a
condução e o desenvolvimento dos projetos.
Uma importante função da realização deste plano é preparar os novos talentos da
empresa, fazendo com que se envolvam e se apropriem do plano, para que ele seja defendido e
tenha continuidade até a sua conclusão prevista para 2030.
6.5

Ações Institucionais
De maneira geral, a gestão do PlanMob-BH envolve os aspectos relativos aos recursos

humanos, organizacionais e físicos relacionados aos sistemas de mobilidade, com vistas à
inovação tecnológica, à governança e à comunicação.
Por sua vez, a governança pode ser conceituada como o aprimoramento dos processos
da gestão pública (planejamento, execução, fiscalização, transparência e participação) e o
fortalecimento institucional.
Na avaliação do impacto de várias medidas elencadas, a governança apresenta um papel
significativo, bem como na sua aceitabilidade social e institucional, gerando movimentos de
apoio ou oposição à sua implantação.
Para viabilizar a gestão do PlanMob-BH e a sua própria implementação, além das ações
internas à BHTRANS, dentro de um viés político/estratégico, ressalta-se a necessidade de ações
externas, de caráter institucional, junto aos demais órgãos e entidades envolvidas.
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Abrangem relações com órgãos e instituições municipais, estaduais, federais, órgãos de
apoio, a sociedade civil, imprensa, formadores de opinião e outros.
Nestas ações, deverão ser tratadas as interfaces necessárias à implantação das medidas,
tais como de comunicação, viabilização de atividades conjuntas e apoios, tratamento dos
impactos indicados em análises prévias de risco e outras.
Os responsáveis pelas ações situar-se-ão hierarquicamente em diferentes níveis:
●

Nível estratégico: diretoria e presidência,

●

Nível tático: superintendentes,

●

Nível operacional: gerentes, supervisores e analistas.

Logicamente, as necessidades de interação e os níveis hierárquicos poderão variar no
tempo, em função de diferentes alterações conjunturais.
As formas de interação se darão através de tratativas pessoais, formalizações
administrativas, parcerias e ações conjuntas com entidades governamentais e privadas, formas
diversas de comunicação social, envolvimento em fóruns de participação da sociedade e outras.
Serão específicas para cada medida, conforme seu detalhamento, quanto às entidades
envolvidas, os diversos níveis de governo, cronograma, intensidade, ações operacionais ou
político-administrativas.
O momento das ações dependerá do escopo de cada medida, os respectivos
cronogramas, as avaliações estratégicas consideradas, além da característica dos prazos das
próprias medidas: curto, médio, longo ou permanente.
Preliminarmente, foram mapeados órgãos da administração pública, organizações civis,
empresas privadas e outros, constituindo entidades e pessoas envolvidas, impactadas e
influenciadoras em relação ao plano.
Observe-se que foram consideradas as ações institucionais necessárias para a
implantação das medidas e não foram consideradas as ações institucionais inerentes ao processo
decisório.
Foram elencadas 174 medidas com previsão de ações institucionais, envolvendo 96
órgãos ou grupos de órgãos, entidades, empresas e outros atores públicos ou privados, sendo
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32 da administração municipal, 13 da estadual, 12 da federal e 39 de outros setores da
sociedade.
Nas figuras seguintes são apresentados os órgãos, entidades e atores com maior
quantidade de interfaces com as medidas, também discriminadas pelo prazo de implantação,
curto, médio, longo e permanente.
Figura 16: Quantidade de Medidas com Interfaces com Órgãos Municipais
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Fonte: BHTRANS

Tabela 13: Órgãos Municipais com Maior Interface com as Medidas do PlanMob-BH
Curto prazo
GMBH
SUDECAP
PRODABEL
SMAPU
Secretarias de
Administração
Regional
COMURB
CCG
SMPS

Médio prazo
SUDECAP
GMBH
SMAPU
Secretarias de
Administração
Regional
PRODABEL

Longo prazo
SUDECAP
Prefeito
SMAPU
Secretarias de
Administração
Regional
CCG
SMMA

Permanente
SMAPU
SMED
ASCOM
SUDECAP
PRODABEL
SMF
Comissão de
Mobiliário Urbano

Geral
SUDECAP
GMBH
SMAPU
Secretarias de
Administração Regional
PRODABEL
CCG
SMMA
SMED
ASCOM
SMPS

Fonte: BHTRANS
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Figura 17: Quantidade de Medidas com Interfaces com Órgãos Estaduais
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Fonte: BHTRANS

Tabela 14: Órgãos Estaduais com Maior Interface com as Medidas do PlanMob-BH
Curto prazo
PMMG
Agência RMBH
SEDS
SETOP

Médio prazo
SETOP
PMMG
DETRAN-MG

Longo prazo
CEMIG
COPASA

Permanente
SETOP
SEE
Agência RMBH
SEMAD
SEDS
DER/MG

Geral
PMMG
SETOP
Agência RMBH
SEDS
SEE
DETRAN-MG

Fonte: BHTRANS

Figura 18: Quantidade de Medidas com Interfaces com Órgãos Federais
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Fonte: BHTRANS
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0

SetraBH
Transfácil
ACMINAS
SINTRAM
Universidades
SETCEMG
CDL/BH
SINDITAC MG
Sindicatos patronais
Segmentos da sociedade que possam potencializar as campanhas
SINCAVIR-MG
Possíveis patrocinadores
SINDPAUTRAS
GT Pedala BH
Sindicato escolas particulares
Fornecedores de soluções tecnológicas
Prefeitos da RMBH
SINTESC
SEST, SENAT
ANTP
ANFAVEA
Observatório de BH e da Metrópole Instituto Horizontes
Instituto Horizontes
CNT
FETRAN
Fornecedores de veículos e componentes
Instituto São Rafael
Proprietários de imóveis
Entidades detenroras de conhecimento na área
STTRBH
Escolas participantes do projeto
Sindicato dos motofretistas
Sindicato dos Trabalhadores Motociclistas e Ciclistas de MG
FIEMG
NTU
ITDP, WRI, IEMA
Demais concessionárias de redes de comunicação e de dados
BID, BIRD, JBIC, KFW, AFD, AID, BEI, CAF, GEF, outros agentes…
CMPPDBH

Tabela 15: Órgãos Federais com Maior Interface com as Medidas do PlanMob-BH

Curto prazo
CBTU
DNIT
INFRAERO
PRF
Médio prazo
CBTU
DNIT
Longo prazo
CBTU
Permanente
DNIT
DENATRAN
CONTRAN
COFIEX
BNDES
Geral
CBTU
DNIT
INFRAERO
PRF

Fonte: BHTRANS

Figura 19: Quantidade de Medidas com Interfaces com Outros Setores da Sociedade

30

25

20

15

10

5

Fonte: BHTRANS
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Tabela 16: Órgãos/Setores com Maior Interface com as Medidas do PlanMob-BH
Curto prazo
SetraBH
Transfácil
ACMINAS
Faculdades,
universidades
SINDITAC MG
SETCEMG
CDL/BH
Sindicatos
patronais

Médio prazo
SETRABH
Transfácil
SINTRAM
SINCAVIR-MG
Faculdades,
universidades
SINDPAUTRAS
Prefeitos da
RMBH

Longo prazo
SETRABH
Transfácil
Concessionárias
de redes de
comunicação e
de dados

Permanente
Segmentos da sociedade
que possam potencializar
as campanhas
Possíveis patrocinadores,
GT Pedala BH
Sindicato escolas
particulares
Transfácil
SetraBH
SETCEMG
Fornecedores de soluções
tecnológicas
FETRAN
CNT
CDL/BH
ANFAVEA
ACMINAS

Geral
SETRABH
Transfácil
ACMINAS
SINTRAM
Faculdades,
universidades
SETCEMG,
CDL/BH
SINDITAC MG
Sindicatos patronais
Segmentos da
sociedade que
possam
potencializar as
campanhas
SINCAVIR-MG

Fonte: BHTRANS

Todas as medidas, por eixo e por programa, com necessidade de interfaces, e as
respectivas entidades envolvidas estão apresentadas no Apêndice V – Interfaces entre as
Medidas e Entidades Envolvidas São também indicados os prazos de implantação e os níveis
hierárquicos das ações institucionais.
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Medida
Implantar Zonas 30 em bolsões
ambientais, hipercentro e centralidades
regionais, especialmente onde haja
concentração de atropelamentos.
Melhorar as condições físicas e tempos
semafóricos de travessias
Implantar sinalização indicativa específica
para os pedestres
Implantar gradativamente a Rede
Cicloviária.
Implantar paraciclos (suporte para
estacionar bicicletas) nas vias e locais de
grande demanda.
Implantação de bicicletários (local
controlado para estacionar bicicletas)
(medida principal/ partida)
Incentivar o Uso da Bicicleta.
Ampliar sistema de bicicletas públicas
(Bike BH)
Criar novas linhas no serviço seletivo
interligando regiões da cidade com
potencial de atendimento aos atuais
usuários do transporte individual.
Tornar obrigatório que em todos os pontos
de ônibus haja painéis informativos e
acessíveis (sonoro e em libras) sobre o
sistema de transporte público coletivo.
Implantar equipamentos de apoio e ações
de suporte.
Integrar a bicicleta aos demais modos de
transporte
Melhorar o atendimento e a operação dos
serviços de vilas e favelas.
Melhorar o atendimento e a operação dos
serviços de vilas e favelas.
Apoiar Operação Urbana Consorciada
Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste OUC-ACLO
Apoiar Operações Urbanas Consorciadas:
Anel Rodoviario, Via 220, Via 710 e
Cristiano Machado

Classificação

Principal/
Partida
Principal/
Partida
Principal/
Partida
Principal/
Partida

Curto Prazo
2017

2018

Médio Prazo

2019

2020

2021

2022

2023

Longo Prazo
2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

----

670.000

680.000

----

700.000

----

720.000

730.000

740.000

750.000

760.000

770.000

780.000

790.000

4.781.120

9.243.520

6.253.520

5.383.520

4.750.000

----

5.065.000

5.070.000

5.075.000

9.780.000

9.780.000

9.780.000

9.780.000

9.780.000

400.000

1.800.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

----

1.700.000

1.700.000

1.700.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

11.449.500

24.982.000

33.053.000

22.900.000

19.048.000

----

19.998.000

20.473.000

20.877.000

17.167.000

17.607.000

18.047.000

18.487.000

17.707.000

Principal/
Partida

56.595

280.009

415.297

300.640

264.977

----

295.041

310.073

310.073

325.105

340.137

355.169

370.201

400.265

Principal/
Partida

----

1.260.000

2.054.400

3.000.000

4.571.200

4.220.800

6.060.400

4.639.800

7.249.600

6.139.600

6.139.600

6.139.600

6.139.600

6.139.600

Principal/
Partida

200.000

200.000

200.000

----

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Principal

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Principal

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Complementar

----

6.695.385

6.852.308

----

7.166.154

----

7.480.000

7.636.923

7.793.846

7.950.769

8.107.692

8.264.615

8.421.539

8.578.462

Complementar

20.000

220.000

220.000

----

220.000

20.000

220.000

420.000

420.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Complementar

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Complementar

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Complementar/
Partida

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Principal/
Partida

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Principal/
Partida

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----
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Medida
Implantar o Projeto Velocidade Segura,
reduzindo a velocidade nas vias arteriais,
coletoras e aproximações das estações do
BRT/MOVE.
Investir no tratamento de rotas de
caminhamento de pedestres nas
centralidades definidas no Plano Diretor;
Implantar integração física e tarifária entre
os sistemas de transporte por ônibus
municipal: Convencional/ Suplementar,
Suplementar/ Suplementar, Metrô/
Suplementar e MOVE/ Suplementar.
Implantar estacionamentos rotativos com
cobrança de motocicletas.
Tornar efetiva o uso de vagas e a
fiscalização do estacionamento rotativo
Implantar a Estação de Integração São José
(BRS Pedro II).
Implantar o Boulevar Afonso Pena (BRS
Afonso Pena) com tratamento das
calçadas.
Implantar o BRS N Sra do Carmo e
tratamento das calçadas.
Incentivar entregas realizadas por veículos
de menor impacto (bicicletas, triciclos
elétricos, entre outras)
Melhorar a especificação dos veículos em
relação ao conforto (acústico e
temperatura) e bem-estar, em
consonância com as tecnologias
disponíveis.
Reduzir tarifas nos horários de fora pico
dos dias úteis e nos sábados, domingos e
feriados.
Restringir o número de vagas de
estacionamento nas vias da Área Central e
sobretaxar e regular os estacionamentos
privados, que deverão ser objeto de
estudo de impacto de vizinhança;
Dar coerência entre os preços cobrados
pelos serviços de mobilidade,
estacionamentos em vias públicas de
veículos de passageiros e de carga e
eventuais cobranças por circulação,
estimulando modos não motorizados,
coletivos e menos poluentes;

Classificação

Curto Prazo
2017

2018

Médio Prazo

2019

2020

2021

2022

2023

Longo Prazo
2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Principal/
Partida

1

90.000

90.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

1

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

1

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

887.507

887.507

887.507

1

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

Principal

2.181.514

2.206.514

2.181.514

1

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

Principal_BRS

3.000

35.000

37.931.000

25.200.000

3.000

1

309.000

1.227.000

1.533.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

Principal_BRS

33.870

328.410

4.582.620

2.992.200

25.881

0

0

0

1

25.881

0

0

0

0

Principal_BRS

66.461

631.871

12.171.488

8.024.400

30.175

1

30.175

30.175

30.175

30.175

30.175

30.175

30.175

30.175

Complementar/
Partida

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Medida
Tratamento de melhoria para pedestres
nas vias com corredores de transporte
coletivo já implantados.
Ampliar as intervenções de prioridade ao
transporte coletivo no sistema de
circulação, por meio da implantação de
faixas exclusivas nas principais vias por
onde circulam os ônibus; intervenções do
VIURBS e tratamento das calçadas.
Modernizar o serviço de táxi para
acompanhar as tendências e novos
serviços;
Complementar o BRT Cristiano Machado
(Av. Cristiano Machado, trecho Estação
São Gabriel/Estação Vilarinho; Av. Risoleta
Neves e Via 540; implantar as estações de
integração Providência, Isidoro e estações
de transferência; intervenções do VIURBS;
tratamento das calçadas).
Apoiar a implantação do trecho da Linha 1
do Metrô – Eldorado/Novo Eldorado e da
Estação de Integração Novo Eldorado.
Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô
– Barreiro/Nova Suíça: 11,100 km.
Implantar o Corredor Amazonas (Av.
Amazonas, Av. Tereza Cristina, Av. Olinto
Meireles, Av. Waldir Soeiro, Via 210, Av.
Olegário Maciel, Av. N Sra. Fátima;
implantar estações de transferência e
estações de integração Nova Cintra,
Gameleira, Felipe Caldas e Silva Lobo;
intervenções do VIURBS; tratamento das
calçadas).
Implantar bilhete único de transporte,
integrando todos os modos de transporte
público coletivo.
Tornar requisito no projeto de estações de
alta capacidade o estudo de viabilidade
para a implantação de estacionamentos
dissuasórios
Implantar o BRS Contorno/Andradas/Assis
Chateaubriand e tratamento das calçadas.
Implantar o BRS Raja Gabaglia;
intervenções do VIURBS; tratamento das
calçadas.
Implantar o BRS Estoril/Salgado Filho
(Arterial Secundária 681); intervenções do
VIURBS e tratamento das calçadas

Classificação

Principal

Curto Prazo
2017

2018

Médio Prazo

2019

2020

2021

2022

2023

Longo Prazo
2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.522.435

40.626.620

38.327.000

0

0

1

574.905

766.540

958.175

1.916.350

1.916.350

1.916.350

1.916.350

0

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal_BRT

0

0

0

1

643.667

1

56.330.327

114.390.346

115.255.193

17.394.792

6.151.786

6.151.786

6.151.786

6.151.786

Principal_Metro

1

2.040.000

7.140.000

0

0

1

119.000.000

240.975.000

187.425.000

35.700.000

32.725.000

32.725.000

32.725.000

32.725.000

Principal_Metro

1

9.990.000

34.965.000

0

0

1

393.000.000

795.825.000

618.975.000

117.900.000

108.075.000

108.075.000

108.075.000

108.075.000

Principal_BRT

0

0

0

1

1.791.613

1

40.586.543

137.047.367

110.925.115

14.425.629

5.129.030

5.129.030

5.129.030

5.129.030

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

1

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal_BRS

43.584

392.256

4.903.200

3.268.800

43.584

1

16.344

65.376

81.720

43.584

43.584

43.584

43.584

43.584

Principal_BRS

139.312

1.253.808

0

0

0

1

52.242

15.881.568

10.709.610

17.008

17.008

17.008

17.008

17.008

Principal_BRS

3.000

35.000

37.931.000

25.200.000

3.000

1

309.000

1.227.000

1.533.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

Principal/
Partida
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Medida
Complementar o BRT Antônio Carlos (Av.
Vilarinho, Av. Civilização; intervenção do
VIURBS; estações de transferência e
tratamento das calçadas).
Implantar o BRT Anel Rodoviário - trecho
Estação São Gabriel/BH Shopping,
implantação de estações de transferência;
intervenções do VIURBS e tratamento das
calçadas.
Criar novas linhas, interligando as
centralidades entre si e ao seu entorno.
Estipular padrões de emissões de
poluentes para acessar e circular em locais
e horários determinados.
Implantar integração tarifária entre os
sistemas municipal, metropolitano e dos
municípios conurbados, com tarifação por
zonas ou por trechos.
Evitar o aumento de vagas de
estacionamento associando a criação de
vagas de estacionamento privado de
acesso público à redução de vagas de
estacionamento na via pública.
Criar taxas sobre modos e serviços de
transporte individual privado pela
utilização da infraestrutura urbana,
vinculando a receita à aplicação exclusiva
no transporte coletivo e não motorizado,
inclusive para subsidiar a tarifa do
transporte público;
Restringir e controlar o acesso e
circulação, permanente ou temporário, de
veículos individuais privados em locais e
horários determinados;
Implantar opção de compra de passagem
diária, semanal e mensal, com desconto.
Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô
– Lagoinha/Savassi.
Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô
– Savassi/Morro do Papagaio.
Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô
– Praça Raul Soares/Santa Tereza.
Implantar o BRS Anel Intermediário;
intervenções do VIURBS e tratamento das
calçadas.
Implantar o BRS Venda Nova/Barreiro
(Vias 210, 220 e 590); intervenções do
VIURBS e tratamento das calçadas.

Classificação

Curto Prazo
2017

2018

Médio Prazo

2019

2020

2021

2022

2023

Longo Prazo
2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Principal_BRT

0

0

0

1

120.210

1

12.021

15.414.384

10.304.305

260.455

104.182

104.182

104.182

104.182

Principal_BRT

0

0

0

1

1.449.900

1

61.238.230

122.533.918

122.562.648

201.107

201.107

201.107

201.107

201.107

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alternativa

0

0

0

1

700.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alternativa

0

0

0

1

60.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alternativa

0

0

0

1

60.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal_Metro

0

0

0

1

6.750.000

1

16.875.000

60.000.000

90.000.000

337.500.000

562.500.000

787.500.000

585.000.000

112.500.000

Principal_Metro

0

0

0

1

3.855.000

1

9.637.500

100.000.000

150.000.000

192.750.000

321.250.000

449.750.000

334.100.000

64.250.000

Principal_Metro

0

0

0

1

5.940.000

1

14.850.000

60.000.000

90.000.000

297.000.000

495.000.000

693.000.000

514.800.000

99.000.000

Principal_BRS

0

0

0

0

0

0

0

0

1

32.976

54.960

4.075.566

20.188.428

16.293.810

Principal_BRS

0

0

0

0

0

0

0

1

193.140

450.660

1

2.978.250

14.891.250

11.913.000

74

Medida

Classificação
Total

Curto Prazo
2017

2018

2019

1.774.454.228

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023
5.834.907.080

Longo Prazo
2024

2025

2026

2027

2028

2029

9.148.422.474

75

2030

Apêndice V – Interfaces entre as Medidas e Entidades Envolvidas.
Medida
Implantar Zonas 30 em bolsões
ambientais, hipercentro e centralidades
regionais, especialmente onde haja
concentração de atropelamentos.
Melhorar as condições físicas e tempos
semafóricos de travessias
Implantar sinalização indicativa específica
para os pedestres
Implantar gradativamente a Rede
Cicloviária.
Implantar paraciclos (suporte para
estacionar bicicletas) nas vias e locais de
grande demanda.
Implantação de bicicletários (local
controlado para estacionar bicicletas)
(medida principal/ partida)
Incentivar o Uso da Bicicleta.
Ampliar sistema de bicicletas públicas
(Bike BH)
Criar novas linhas no serviço seletivo
interligando regiões da cidade com
potencial de atendimento aos atuais
usuários do transporte individual.
Tornar obrigatório que em todos os pontos
de ônibus haja painéis informativos e
acessíveis (sonoro e em libras) sobre o
sistema de transporte público coletivo.
Implantar equipamentos de apoio e ações
de suporte.
Integrar a bicicleta aos demais modos de
transporte
Melhorar o atendimento e a operação dos
serviços de vilas e favelas.
Melhorar o atendimento e a operação dos
serviços de vilas e favelas.
Apoiar Operação Urbana Consorciada
Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste OUC-ACLO
Apoiar Operações Urbanas Consorciadas:
Anel Rodoviario, Via 220, Via 710 e
Cristiano Machado

Classificação

Principal/
Partida
Principal/
Partida
Principal/
Partida
Principal/
Partida

Curto Prazo
2017

2018

Médio Prazo

2019

2020

2021

2022

2023

Longo Prazo
2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

----

670.000

680.000

----

700.000

----

720.000

730.000

740.000

750.000

760.000

770.000

780.000

790.000

4.781.120

9.243.520

6.253.520

5.383.520

4.750.000

----

5.065.000

5.070.000

5.075.000

9.780.000

9.780.000

9.780.000

9.780.000

9.780.000

400.000

1.800.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

----

1.700.000

1.700.000

1.700.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

11.449.500

24.982.000

33.053.000

22.900.000

19.048.000

----

19.998.000

20.473.000

20.877.000

17.167.000

17.607.000

18.047.000

18.487.000

17.707.000

Principal/
Partida

56.595

280.009

415.297

300.640

264.977

----

295.041

310.073

310.073

325.105

340.137

355.169

370.201

400.265

Principal/
Partida

----

1.260.000

2.054.400

3.000.000

4.571.200

4.220.800

6.060.400

4.639.800

7.249.600

6.139.600

6.139.600

6.139.600

6.139.600

6.139.600

Principal/
Partida

200.000

200.000

200.000

----

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Principal

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Principal

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Complementar

----

6.695.385

6.852.308

----

7.166.154

----

7.480.000

7.636.923

7.793.846

7.950.769

8.107.692

8.264.615

8.421.539

8.578.462

Complementar

20.000

220.000

220.000

----

220.000

20.000

220.000

420.000

420.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Complementar

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Complementar

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Complementar/
Partida

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Principal/
Partida

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Principal/
Partida

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

76

Medida
Implantar o Projeto Velocidade Segura,
reduzindo a velocidade nas vias arteriais,
coletoras e aproximações das estações do
BRT/MOVE.
Investir no tratamento de rotas de
caminhamento de pedestres nas
centralidades definidas no Plano Diretor;
Implantar integração física e tarifária entre
os sistemas de transporte por ônibus
municipal: Convencional/ Suplementar,
Suplementar/ Suplementar, Metrô/
Suplementar e MOVE/ Suplementar.
Implantar estacionamentos rotativos com
cobrança de motocicletas.
Tornar efetiva o uso de vagas e a
fiscalização do estacionamento rotativo
Implantar a Estação de Integração São José
(BRS Pedro II).
Implantar o Boulevar Afonso Pena (BRS
Afonso Pena) com tratamento das
calçadas.
Implantar o BRS N Sra do Carmo e
tratamento das calçadas.
Incentivar entregas realizadas por veículos
de menor impacto (bicicletas, triciclos
elétricos, entre outras)
Melhorar a especificação dos veículos em
relação ao conforto (acústico e
temperatura) e bem-estar, em
consonância com as tecnologias
disponíveis.
Reduzir tarifas nos horários de fora pico
dos dias úteis e nos sábados, domingos e
feriados.
Restringir o número de vagas de
estacionamento nas vias da Área Central e
sobretaxar e regular os estacionamentos
privados, que deverão ser objeto de
estudo de impacto de vizinhança;
Dar coerência entre os preços cobrados
pelos serviços de mobilidade,
estacionamentos em vias públicas de
veículos de passageiros e de carga e
eventuais cobranças por circulação,
estimulando modos não motorizados,
coletivos e menos poluentes;

Classificação

Curto Prazo
2017

2018

Médio Prazo

2019

2020

2021

2022

2023

Longo Prazo
2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Principal/
Partida

1

90.000

90.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

1

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

1

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

887.507

887.507

887.507

1

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

Principal

2.181.514

2.206.514

2.181.514

1

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

Principal_BRS

3.000

35.000

37.931.000

25.200.000

3.000

1

309.000

1.227.000

1.533.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

Principal_BRS

33.870

328.410

4.582.620

2.992.200

25.881

0

0

0

1

25.881

0

0

0

0

Principal_BRS

66.461

631.871

12.171.488

8.024.400

30.175

1

30.175

30.175

30.175

30.175

30.175

30.175

30.175

30.175

Complementar/
Partida

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Medida
Tratamento de melhoria para pedestres
nas vias com corredores de transporte
coletivo já implantados.
Ampliar as intervenções de prioridade ao
transporte coletivo no sistema de
circulação, por meio da implantação de
faixas exclusivas nas principais vias por
onde circulam os ônibus; intervenções do
VIURBS e tratamento das calçadas.
Modernizar o serviço de táxi para
acompanhar as tendências e novos
serviços;
Complementar o BRT Cristiano Machado
(Av. Cristiano Machado, trecho Estação
São Gabriel/Estação Vilarinho; Av. Risoleta
Neves e Via 540; implantar as estações de
integração Providência, Isidoro e estações
de transferência; intervenções do VIURBS;
tratamento das calçadas).
Apoiar a implantação do trecho da Linha 1
do Metrô – Eldorado/Novo Eldorado e da
Estação de Integração Novo Eldorado.
Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô
– Barreiro/Nova Suíça: 11,100 km.
Implantar o Corredor Amazonas (Av.
Amazonas, Av. Tereza Cristina, Av. Olinto
Meireles, Av. Waldir Soeiro, Via 210, Av.
Olegário Maciel, Av. N Sra. Fátima;
implantar estações de transferência e
estações de integração Nova Cintra,
Gameleira, Felipe Caldas e Silva Lobo;
intervenções do VIURBS; tratamento das
calçadas).
Implantar bilhete único de transporte,
integrando todos os modos de transporte
público coletivo.
Tornar requisito no projeto de estações de
alta capacidade o estudo de viabilidade
para a implantação de estacionamentos
dissuasórios
Implantar o BRS Contorno/Andradas/Assis
Chateaubriand e tratamento das calçadas.
Implantar o BRS Raja Gabaglia;
intervenções do VIURBS; tratamento das
calçadas.
Implantar o BRS Estoril/Salgado Filho
(Arterial Secundária 681); intervenções do
VIURBS e tratamento das calçadas

Classificação

Principal

Curto Prazo
2017

2018

Médio Prazo

2019

2020

2021

2022

2023

Longo Prazo
2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.522.435

40.626.620

38.327.000

0

0

1

574.905

766.540

958.175

1.916.350

1.916.350

1.916.350

1.916.350

0

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal_BRT

0

0

0

1

643.667

1

56.330.327

114.390.346

115.255.193

17.394.792

6.151.786

6.151.786

6.151.786

6.151.786

Principal_Metro

1

2.040.000

7.140.000

0

0

1

119.000.000

240.975.000

187.425.000

35.700.000

32.725.000

32.725.000

32.725.000

32.725.000

Principal_Metro

1

9.990.000

34.965.000

0

0

1

393.000.000

795.825.000

618.975.000

117.900.000

108.075.000

108.075.000

108.075.000

108.075.000

Principal_BRT

0

0

0

1

1.791.613

1

40.586.543

137.047.367

110.925.115

14.425.629

5.129.030

5.129.030

5.129.030

5.129.030

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

1

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal_BRS

43.584

392.256

4.903.200

3.268.800

43.584

1

16.344

65.376

81.720

43.584

43.584

43.584

43.584

43.584

Principal_BRS

139.312

1.253.808

0

0

0

1

52.242

15.881.568

10.709.610

17.008

17.008

17.008

17.008

17.008

Principal_BRS

3.000

35.000

37.931.000

25.200.000

3.000

1

309.000

1.227.000

1.533.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

Principal/
Partida
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Medida
Complementar o BRT Antônio Carlos (Av.
Vilarinho, Av. Civilização; intervenção do
VIURBS; estações de transferência e
tratamento das calçadas).
Implantar o BRT Anel Rodoviário - trecho
Estação São Gabriel/BH Shopping,
implantação de estações de transferência;
intervenções do VIURBS e tratamento das
calçadas.
Criar novas linhas, interligando as
centralidades entre si e ao seu entorno.
Estipular padrões de emissões de
poluentes para acessar e circular em locais
e horários determinados.
Implantar integração tarifária entre os
sistemas municipal, metropolitano e dos
municípios conurbados, com tarifação por
zonas ou por trechos.
Evitar o aumento de vagas de
estacionamento associando a criação de
vagas de estacionamento privado de
acesso público à redução de vagas de
estacionamento na via pública.
Criar taxas sobre modos e serviços de
transporte individual privado pela
utilização da infraestrutura urbana,
vinculando a receita à aplicação exclusiva
no transporte coletivo e não motorizado,
inclusive para subsidiar a tarifa do
transporte público;
Restringir e controlar o acesso e
circulação, permanente ou temporário, de
veículos individuais privados em locais e
horários determinados;
Implantar opção de compra de passagem
diária, semanal e mensal, com desconto.
Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô
– Lagoinha/Savassi.
Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô
– Savassi/Morro do Papagaio.
Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô
– Praça Raul Soares/Santa Tereza.
Implantar o BRS Anel Intermediário;
intervenções do VIURBS e tratamento das
calçadas.
Implantar o BRS Venda Nova/Barreiro
(Vias 210, 220 e 590); intervenções do
VIURBS e tratamento das calçadas.

Classificação

Curto Prazo
2017

2018

Médio Prazo

2019

2020

2021

2022

2023

Longo Prazo
2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Principal_BRT

0

0

0

1

120.210

1

12.021

15.414.384

10.304.305

260.455

104.182

104.182

104.182

104.182

Principal_BRT

0

0

0

1

1.449.900

1

61.238.230

122.533.918

122.562.648

201.107

201.107

201.107

201.107

201.107

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alternativa

0

0

0

1

700.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alternativa

0

0

0

1

60.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alternativa

0

0

0

1

60.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal_Metro

0

0

0

1

6.750.000

1

16.875.000

60.000.000

90.000.000

337.500.000

562.500.000

787.500.000

585.000.000

112.500.000

Principal_Metro

0

0

0

1

3.855.000

1

9.637.500

100.000.000

150.000.000

192.750.000

321.250.000

449.750.000

334.100.000

64.250.000

Principal_Metro

0

0

0

1

5.940.000

1

14.850.000

60.000.000

90.000.000

297.000.000

495.000.000

693.000.000

514.800.000

99.000.000

Principal_BRS

0

0

0

0

0

0

0

0

1

32.976

54.960

4.075.566

20.188.428

16.293.810

Principal_BRS

0

0

0

0

0

0

0

1

193.140

450.660

1

2.978.250

14.891.250

11.913.000
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Medida

Classificação
Total

Curto Prazo
2017

2018

2019

1.774.454.228

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023
5.834.907.080

Longo Prazo
2024

2025

2026

2027

2028

2029

9.148.422.474
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2030

7 Plano de Monitoramento
O presente item apresenta as ferramentas e instrumentos previstos para serem utilizados
ao longo da implantação do PlanMob-BH, ou seja, de 2017 a 2030, tendo como ponto de partida
os resultados que se espera alcançar e os cenários possíveis de serem enfrentados.
Como pode ser facilmente constatado pela leitura dos demais documentos, o PlanMobBH é um plano ambicioso, com metas de curto, médio e longo prazos e que pretende reverter
tendências de insustentabilidade com um amplo conjunto de medidas estruturadas em
programas e eixos.
O Plano de Monitoramento proposto parte da quantificação clara dos resultados
esperados, ponto fundamental para que se possa verificar rumos e tomar decisões de
redirecionamento e ajustes para se alcançar essas metas. A maior facilidade ou dificuldade em
se trilhar o caminho traçado pelo PlanMob-BH dependerá do cenário econômico, social e
político do Brasil e de Belo Horizonte, e cabe a um bom planejamento antecipar as
possibilidades de cenários e antever os principais ajustes, obviamente sem a pretensão de
esgotar as ações e decisões a serem tomadas, mas já apontando possibilidades que facilitem aos
gestores a correção de rumos e antecipem para a sociedade as possibilidades, de forma a facilitar
a aceitabilidade política de medidas de gestão da demanda, mais eficazes por um lado e mais
polêmicas por outro.
O Plano de Monitoramento do PlanMob-BH é composto basicamente de um amplo
conjunto de indicadores e metas, de estruturas técnicas e políticas de acompanhamento desses
indicadores, e da antecipação de gatilhos (valores mínimos que se espera alcançar) que serão
utilizados para alertar aos tomadores de decisão a necessidade de redefinição de rumos. Devese permanentemente acompanhar o cumprimento das metas dos indicadores-chave, de eixo e
de programa, com ênfase ao monitoramento do impacto dos indicadores relacionados à
Estratégia de Gestão da Demanda - EGD. O monitoramento das ações previstas no PlanMobBH deve ocorrer simultaneamente à sua implementação, para permitir a verificação do
andamento dos resultados e dos problemas.
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7.1

Resultados Esperados
O conjunto de medidas e programas do PlanMob-BH aponta para ambiciosos resultados

em todos os componentes do sistema de mobilidade, que merecem um acompanhamento
específico no nível da gestão técnica de cada um de seus elementos. O conjunto de indicadores
de cada programa e eixo, aliados a outros indicadores de produção que compõem o Sistema de
Indicadores da Mobilidade de Belo Horizonte - SisMob-BH devem ser utilizados para esse fim,
mas seria exaustivo descrever esses complexos processos de monitoramento neste nível de
detalhamento. O que se pretende com o presente item é enfatizar os principais resultados
esperados, utilizando os indicadores-chave do PlanMob-BH e alguns indicadores de gestão
como orientação para o monitoramento. É desejável que a estrutura presente neste capítulo seja
replicada na gestão de cada componente do plano.
Logo, parte-se da consolidação dos resultados esperados dos seis indicadores-chave do
plano, propostos e avaliados no ObsMob-BH, que possuem metas a serem alcançadas em 2020,
2025 e 2030, apresentados na Tabela 17.
Tabela 17: Indicadores-chave do PlanMob-BH
Indicador
Taxa de mortalidade em acidentes de trânsito
por 100mil hab.
Toneladas de CO2 emitidas por habitante
Percentual de viagens a pé
Percentual de viagens em bicicleta
Percentual de viagens em modos coletivos
Percentual de viagens em modos individuais

Último
valor
apurado
10,76
(2014)
1,79
(2014)
34,8%
(2012)
0,4%
(2012)
28%
(2012)
36,4%
(2012)

Meta prevista
2020

2025

2030

7,53

5,11

3,77

1,95

1,95

1,97

36%

37%

38%

2,0%

4,0%

6,0%

28%

30%

32%

34%

29%

24%

Fonte: BHTRANS

Cada uma das dimensões expressas pelos indicadores será detalhada e conectada às
principais ações necessárias para obtenção dos resultados esperados. A análise presente neste
item deve ser complementada com uma avaliação custo-benefício mais detalhada, quando o
PlanMob-BH estiver consolidado e aprovado. Ainda como exemplo foram monetizados de
forma simplificada alguns benefícios econômicos com a redução de acidentes fatais e da
mudança da matriz modal, além de um exemplo do impacto da implantação do Projeto
Mobicentro na redução do consumo de combustível e de CO2.
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7.1.1 Mudança modal
O principal conceito estruturador do PlanMob-BH é a gestão da demanda de viagens,
que pretende alterar as decisões cotidianas de uso dos modos de transporte, resultando em uma
matriz modal mais sustentável e baseada em modos ativos e coletivos. Os modos individuais
motorizados ainda serão um dos principais componentes do sistema de mobilidade, mas
pretende-se que tenha papel complementar e ceda sua prioridade aos modos sustentáveis.
7.1.1.1 Aumento do número de viagens a pé
Além de ações específicas para estimular as viagens a pé, as ações que promovem
circulação calma e segura contribuirão para a sensação de segurança necessária para que as
pessoas decidam caminhar. Para estimular as viagens a pé, é necessário oferecer uma
infraestrutura adequada ao caminhamento e estão previstas revisões na infraestrutura
semafórica, estabelecimento de áreas próprias para pedestres, ações educativas e de
fiscalização. O PlanMob-BH buscará ainda viabilizar a manutenção das calçadas e melhorar a
iluminação das vias de forma a aprimorar a visão e a segurança do pedestre.
Complementando as medidas mais estruturais, estão previstas ainda desenvolver
projetos de intervenção em parceria com políticas sociais, incluindo impactos de segurança
pública e das necessidades das pessoas com deficiência; ampliar a quantidade de pistas para
caminhada com objetivo de lazer/saúde; implantar a ligação de pontos turísticos e locais de
maior atratividade dentro da Avenida do Contorno; promover o deslocamento a pé (passeios
turísticos e facilidades em toda a cidade); implantar iluminação de segundo nível nas vias
estruturantes, nas centralidades e junto aos Pontos de Embarque e Desembarque.
O PlanMob-BH propõe ainda melhorias nos corredores de transporte coletivo, visando
incentivar as viagens a pé, bem como ações educativas e de promoção do caminhamento a pé.
Espera-se um aumento no percentual de viagens a pé, em função de melhores condições
de circulação de pedestres, com maior segurança, conforto, melhor iluminação e maiores
condições às pessoas com mobilidade reduzida. O último valor apurado pela Pesquisa Origem
Destino foi 34,8% em 2012 correspondendo a 2.200.975 viagens a pé por dia. Projetando-se
este valor de acordo com a população estimada e considerando as ações propostas no PlanMobBH, espera-se aumentar este percentual para 36% em 2020, 37% em 2025 e 38% em 2030.
Estima-se que em 2020 seriam realizadas cerca de 2.548.852 viagens a pé, em 2025, 2.754.611
e, em 2030, 2.971.106, o que representaria um acréscimo de 35% em relação a 2012.
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Esperam-se também melhorias na avaliação positiva (ótimo e bom) das condições das
calçadas e travessias na Área Central e bairros de Belo Horizonte, aumento das interseções com
travessia total de pedestres e ampliação da extensão das calçadas com pontos de ônibus com
acessibilidade universal em corredores estruturantes.
Figura 20: Estimativa de Viagens a Pé

Número de viagens por dia

3.200.000
3.000.000
2.800.000
2.600.000
2.400.000
2.200.000
2.000.000
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Tendencial

2022

2024

2026

2028

2030

Planejado

Fonte: BHTRANS

7.1.1.2 Aumento do número de viagens de bicicleta
Uma das formas de deslocamento mais saudável, menos poluente e econômica é o
deslocamento por bicicleta. Em Belo Horizonte, as viagens por bicicletas em 2012, de acordo
com a Pesquisa Origem Destino, representaram 0,4% das viagens realizadas, valor ainda bem
tímido. Espera-se que, com a implantação das medidas previstas no PlanMob-BH, este valor
aumente ao longo dos anos.
Em relação às ciclovias, propõe-se que, nos projetos, seja enfatizada a segurança nas
interseções, principalmente no conflito com pedestres, além da inclusão de ciclovias em todas
as novas obras viárias, incluindo obras de arte especiais. Atualmente, o percentual de extensão
da rede cicloviária de Belo Horizonte implantada, em relação ao planejado, é 8,6%. Espera-se
que este percentual aumente para 40% em 2020, 75% em 2025 e 100% em 2030, totalizando
1.000km de rede cicloviária implantada. Supõe-se que esta ação, aliada a melhorias na
sinalização e em programas de respeito ao ciclista, seja um dos principais fatores para facilitar
e incentivar o uso da bicicleta em Belo Horizonte.
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Algumas ações visando ampliação de paraciclos também serão realizadas. Dentre elas,
pode-se destacar a implantação de paraciclos e bicicletários nos prédios públicos, junto às
estações do BRT e locais de grande atratividade. Também deverão ser instalados paraciclos
próximos às ciclovias, espaços e equipamentos públicos ou privados de uso público. Serão
implantados ainda bicicletários públicos em pontos da área central e em escolas.
Assim, espera-se que, a partir da implantação das medidas citadas anteriormente,
principalmente, com a ampliação da rede cicloviária, aumente-se o percentual de viagens em
bicicletas em relação ao total de viagens. Como dito anteriormente, este percentual ficou em
0,4% do total de viagens em 2012, correspondendo a 26.257 viagens. Vale destacar que, caso
nenhuma ação seja feita incentivando e favorecendo o uso da bicicleta, estima-se que o
percentual de viagens em bicicletas seja 0,44% em 2030. A partir da realização das ações
previstas no PlanMob-BH, espera-se que, em 2020, as viagens em bicicleta alcancem 2% do
total de viagens realizadas, correspondendo a 141.603 viagens, 4% em 2025, 297.796 viagens
e 6% em 2030, 469.122 viagens.
Espera-se ainda um aumento no número de viagens, por bicicleta/dia, no sistema de
bicicletas compartilhadas. Atualmente, este valor é 0,75. Acredita-se que as viagens, por
bicicleta, por dia, no sistema de bicicletas compartilhadas aumentem para 3 em 2020, 4 em
2025 e 6 em 2030. Caso nenhuma ação seja feita, o número de viagens, por bicicleta/dia, no
sistema de bicicletas compartilhadas, considerando-se a população estimada para 2030, será
0,78.
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Figura 21: Estimativa de Viagens em Bicicleta
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7.1.1.3 Aumento do número de viagens no transporte coletivo
Um dos maiores desafios para a mobilidade das cidades é aumentar o uso do transporte
coletivo, que vem perdendo passageiros para os modos individuais motorizados. Em 2012, as
viagens em modos coletivos corresponderam a 28% do total de viagens realizadas, ou seja,
1.982.441 viagens. Assim, o maior conjunto de proposições e medidas do PlanMob-BH voltase para o aumento da participação dos modos coletivos na matriz de viagens.
As proposições e medidas abrangem a infraestrutura necessária para ampliar a
capacidade de transporte e mobilidade por meio do transporte coletivo, medidas de caráter
regulatório e contratual, de integração física e operacional e de política tarifária. Espera-se que,
em 2030, o percentual de viagens em modos coletivos alcance 32% da matriz de viagens.
Um estudo realizado pela World Resources Institute - WRI, antiga EMBARQ Brasil,
disponível no site www.thecityfixbrasil.com, analisou os sistemas BRT de Bogotá (Colômbia),
Cidade do México (México), Johanesburgo (África do Sul) e Istambul (Turquia) e concluiu que
o sistema contribui melhorando a qualidade de vida nas cidades de quatro maneiras chaves:
diminuindo o tempo de deslocamento, reduzindo emissões de poluentes e gases de efeito estufa,
aprimorando a segurança viária e estimulando a atividade física.
A título de ilustração estão previstos para o aumento da infraestrutura da capacidade de
transporte a implantação de novos sistemas de BRT e BRS, por meio de faixas exclusivas,
estações de transferência, rede de linhas alimentadoras integradas ao sistema BRT MOVE e ao
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Metrô em estações de integração, mediante a implementação de medidas como: Estação de
Integração São José (BRS Pedro II); Boulevard Afonso Pena (BRS Afonso Pena/Getúlio
Vargas/Professor Morais); complementação da faixa exclusiva até o BH Shopping e Av.
Augusto de Lima (BRS Nossa Senhora do Carmo); complementação do BRT Antônio Carlos
com tratamento da Av. Civilização e Av. Vilarinho; complementação do BRT Cristiano
Machado com implantação de tratamento das Vias 240/540 e Estações de Integração
Providência e Isidoro; Corredor Amazonas envolvendo tratamento da Av. Amazonas, Av.
Tereza Cristina, Av. Olinto Meireles, Av. Waldir Soeiro, Via 210, Av. Olegário Maciel, Av. N
Sra. Fátima; e Estação de Integração Nova Cintra.
Em consonância com a Política de Mobilidade, estão previstas ações de apoio à
implantação de metrô como o prolongamento da Linha 1 – Eldorado/Novo Eldorado e de novas
linhas previstas no PlanMob-BH, Linha 2, especialmente os trechos Barreiro/Nova Suíça e
Praça Raul Soares/Santa Tereza, e Linha 3 – trecho Lagoinha/Morro do Papagaio.
Além do aumento da infraestrutura de transporte, estão previstas ações que promoverão
a renovação da frota do transporte público com veículos com acessibilidade universal. A
acessibilidade interna e externa das estações de integração será adequada aos critérios de
desenho universal.
Está previsto também o desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação
que atendam às necessidades de todos os usuários do sistema de transporte coletivo, incluindo
os idosos e as pessoas com deficiência.
É importante lembrar que um dos objetivos do Planejamento Estratégico da BHTRANS
é “tornar o transporte coletivo mais atrativo do que o transporte individual, tendo como meta
ampliar o percentual de viagens em modos de transporte coletivo em relação ao total de viagens
em modos motorizados”.
Em relação às tarifas, também estão previstas algumas melhorias e facilidades.
Pretende-se criar o cartão de mobilidade (bilhete único), integrando todos os modos de
transporte público; aumentar o valor de recarga do cartão dentro dos ônibus; ampliar a rede de
venda de créditos do cartão BHBUS; implantar tarifa diferenciada para os horários fora pico
dos dias úteis, sábados, domingos e feriados; implantar opção de compra de passagem diária,
semanal e mensal, com desconto; implantar integração tarifária entre os sistemas municipal,
metropolitano e dos municípios conurbados, com tarifação por zonas ou por trechos.
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Espera-se que estas medidas contribuam para aumentar o percentual das viagens em
modos coletivos em relação ao total de viagens realizadas, para 28% em 2020, 30% em 2025 e
32% em 2030. Estima-se que, caso não seja realizada nenhuma ação visando ampliar o uso dos
transportes coletivos, este percentual alcance 30% somente em 2030.
De forma otimista, observando-se a repartição modal verificada em 2012, em 2020
seriam realizadas cerca de 1.982.441 viagens/dia pelo transporte coletivo, 2.233.468 viagens
em 2025 e 2.501.984 viagens em 2030, que corresponde a um acréscimo de 41% em relação a
2012, com a consequente redução de viagens pelo transporte individual motorizado.
Figura 22: Estimativa de Viagens no Transporte Coletivo
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Espera-se, também, aumentar a velocidade média do transporte coletivo (pico tarde).
Atualmente, a velocidade média do transporte coletivo é 15km/h. Um dos resultados esperados
do PlanMob-BH é que esta velocidade aumente, em 2020, para 16km/h, em 2025, para 20km/h
e, em 2030, para 22km/h. Caso não seja feita nenhuma ação para priorização do transporte
coletivo, o valor estimado da velocidade média será de 12,0 km/h em 2030. Outro resultado
esperado, a partir de melhorias nos modos coletivos, é o aumento no índice de desempenho
operacional do transporte coletivo – IDO. O IDO é formado por 7 indicadores: ICP – Índice de
cumprimento da programação das viagens, IPV – Índice de pontualidade de viagens, ICV –
Índice de conforto das viagens, ICM – Índice de confiabilidade mecânica, ISV – Índice de
segurança das viagens, IIR – Índice de infração regulamentar, IRU – Índice de reclamações dos
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usuários. O último valor apurado do IDO, em 2015, foi 65. Espera-se que este valor aumente
para 75 em 2020, 80 em 2025 e 90 em 2030.
7.1.1.4 Redução do número de viagens com o uso do transporte individual motorizado
Um dos problemas das grandes cidades é a quantidade de veículos nas ruas, muitas vezes
transitando com poucas pessoas. O PlanMob-BH, em seu relatório Plano de Gestão da Demanda
e Melhoria da Oferta, enfoca as questões relacionadas às estratégias de gestão da demanda de
viagens do transporte individual motorizado e busca alternativas para reduzir a sua utilização.
Resultados da Pesquisa OD realizada em 2012, mostram que, do total de viagens realizadas em
Belo Horizonte, 36,8% são realizadas em modos individuais, ou seja, o modo individual vem
sendo utilizado de forma mais intensa que os modos coletivos, cujo número de viagens diárias
compreende 28% das viagens motorizadas.
O PlanMob-BH busca viabilizar alternativas de transporte público (modo, trajeto e
tarifa), principalmente onde se quer reduzir o tráfego individual, além de criar novas linhas no
serviço seletivo, interligando regiões da cidade com potencial de atendimento aos atuais
usuários do transporte individual. Também é importante dar coerência entre os preços cobrados
pelos serviços de mobilidade, estacionamentos em vias públicas de veículos de passageiros e
de carga e eventuais cobranças por circulação, estimulando modos não motorizados, coletivos
e menos poluentes.
Adotando-se as medidas do PlanMob-BH, espera-se que o percentual de viagens em
modos individuais, em relação ao total de viagens, diminua, passando de 36,8% em 2012 para
34% em 2020, 29% em 2025 e 24% em 2030. Caso não sejam realizadas as medidas propostas
estima-se que o percentual de viagens em modos individuais seja de 40%, em 2030.
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Figura 23: Estimativa de Viagens no Transporte Individual Motorizado
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7.1.2 Redução dos Custos dos Congestionamentos
Um dos impactos pretendidos com a implantação do PlanMob-BH é a alteração da
matriz de viagem, com menor participação dos modos individuais motorizados. Como
consequência desta mudança destaca-se a redução dos custos gerados pelos congestionamentos.
Os custos calculados neste item abrangem o tempo perdido nos congestionamentos e o
consumo extra de combustível. Não serão abordados os custos gerados pela emissão de
poluentes. A estimativa tem como referência o trabalho “Transporte e meio ambiente: conceitos
e informações para análise de impactos” de Vasconcelos (2006).
Foram utilizados os dados da Pesquisa OD de 2002 e 2012 para estimar as quantidades
de viagens, os tempos de viagem e as velocidades por modo de transporte para os anos de 2020,
2025 e 2030. Estes dados são utilizados nos cálculos dos custos.
As Pesquisas Origem e Destino de 2002 e 2012 levantaram informações sobre o tempo
e a distância das viagens, permitindo calcular a velocidade por modo de transporte. Esses
números foram utilizados para calcular o acréscimo no tempo de viagem entre dois cenários,
um tendencial, em que a tendência de divisão modal observada entre 2002 e 2012 foi mantida,
e um planejado, que considera a implantação das medidas do PlanMob-BH e seus impactos no
padrão de deslocamento da população.
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Os dois cenários possuem a mesma quantidade total de viagens para cada período, pois
foram utilizados limites do número de viagens por habitante. A diferença entre os cenários está
no percentual de viagens de cada modo de transporte, que gera um impacto significativo em
toda a condição de mobilidade do município. As figuras seguintes mostram o percentual de
viagens por modo de transporte para cada um dos dois cenários em 2020, 2025 e 2030.
Figura 24: Divisão Modal – Cenário Tendencial
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Figura 25: Divisão Modal – Cenário Planejado
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No cenário tendencial, o modo automóvel varia de 34% a 36%, no planejado a sua
participação é bem menor, de 29% a 19%. Essa diferença de percentual gera impactos no tempo
de viagem e na velocidade média dos veículos, que podem ser traduzidos em custos de tempo

91

e consumo de combustível. A quantidade de viagens do modo automóvel para os anos de 2020,
2025 e 2030, são respectivamente:
●

Tendencial em milhões de viagens: 2,4; 2,6 e 2,8;

●

Planejado em milhões de viagens: 2,0; 1,8 e 1,5.

7.1.2.1 Cálculo da Monetização dos Ganhos com a Redução do Tempo em
Congestionamento
Uma das externalidades do congestionamento é o tempo perdido pelos motoristas e
passageiros. Cada um dos dois cenários, Tendencial e Planejado, proporciona um tempo de
viagem para cada modo de transporte. Foram calculados os tempos para o automóvel em cada
cenário, e identificado o tempo extra no cenário Tendencial, e o respectivo custo. Foi
considerado o salário médio informado pelas pessoas que realizaram viagens de automóvel,
segundo a Pesquisa OD 2012. O valor médio do salário é de R$ 1.241,89.
A primeira etapa do cálculo é multiplicar o número de viagens de automóvel pelo tempo
médio de viagem desse modo. Em seguida esse tempo total é multiplicado pelo valor médio do
salário. A Tabela 18 mostra os resultados dos cálculos.
Tabela 18: Tempo Total de Viagens de Automóvel (minutos/dia)
Cenário
Tendencial
Planejado
Diferença

Em 2020
79.627.940
67.317.752
-12.310.188

Em 2025
86.805.908
58.568.705
-28.237.204

Em 2030
93.790.031
47.773.674
-46.016.356

Fonte: BHTRANS

O valor médio dos salários foi dividido pelo número de minutos trabalhados por mês,
gerando o valor em reais do minuto de trabalho. Este valor do minuto foi multiplicado pela
diferença entre o tempo Tendencial e Planejado, que é o tempo total perdido nos
congestionamentos por dia. Logo, o valor resultante é o custo do congestionamento por dia.
Estes custos foram calculados para 2020, 2025 e 2030, conforme apresentado Tabela 19.
Tabela 19: Ganhos Devido à Redução do Tempo de Viagem (R$)
Período
Dia
Ano
Período
Total

Em 2020
-1.158.171
-291.859.101
Em 2020
-291.859.101

Em 2025
-2.656.622
-669.468.632
De 2021 a 2025
-3.347.343.158
9.094.152.315

Em 2030
-4.329.325
-1.090.990.011
De 2026 a 2030
-5.454.950.056

Fonte: BHTRANS
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A redução dos custos do tempo perdido em congestionamento chega a mais de um
bilhão de reais apenas em 2030. Ao final de onze anos, ou seja, de 2020 a 2030, a economia
será de 9 bilhões de reais. A Figura 26 mostra os custos dos tempos em congestionamento para
os cenários Tendencial, Planejado e os respectivos ganhos relativos à redução das viagens por
automóveis.
Figura 26: Custos dos tempos em congestionamento, em bilhões de reais

Fonte: BHTRANS

7.1.2.2 Cálculo da Monetização dos Ganhos com a Redução do Consumo de Combustível
A redução da quantidade de viagens de automóvel estimada nos horizontes de curto,
médio e longo prazos do PlanMob-BH propiciará, de forma geral, um aumento na velocidade
média do tráfego e consequente redução do consumo de combustível. Apresenta-se a seguir
como a redução no consumo de combustível foi monetizada.
Segundo Vasconcellos (2006), pode-se utilizar a seguinte expressão para o cálculo do
consumo de combustível por automóvel:
𝐶 = 0,09543 +

1,26643
− 0,00029 ∗ 𝑉
𝑉

onde: V é a velocidade em km/h e C o consumo em litros/km.
A aplicação desta expressão, utilizando os valores previstos de velocidade para cada um
dos horizontes do PlanMob-BH, e considerando os cenários Tendencial e Planejado, gerou os
valores de consumo de combustível apresentados na Tabela 20. A redução do consumo, somada
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à redução da quantidade de viagens de automóvel, gera uma grande redução dos custos de
combustível no município.
Tabela 20: Consumo de Combustível por Horizontes e Cenários (litros/km)
Cenário
Tendencial
Planejado

Em 2020
0,217
0,216

Horizontes
Em 2025
0,218
0,214

Em 2030
0,219
0,213

Fonte: BHTRANS

O consumo unitário foi multiplicado pela distância média percorrida nas viagens de
automóvel (6,0 km/viagem) e pela quantidade de viagens realizadas por dia, segundo a Pesquisa
OD 2012. O valor do litro de combustível (R$ 2,95/litro), foi obtido pela média entre o valor
da gasolina (R$ 3,40/litro) e do álcool (R$ 2,50/litro). Os ganhos com a redução do consumo/dia
são apresentados na Tabela 21.
Tabela 21: Ganhos devido à Redução do Consumo de Combustíveis (R$/dia)
CENÁRIO
Tendencial
Planejado
Diferença

Em 2020
9.283.799
7.875.284
-1.408.515

Horizontes
Em 2025
10.102.311
6.869.908
-3.232.403

Em 2030
10.897.065
5.623.561
-5.273.505

Fonte: BHTRANS

O cenário Planejado gera uma redução dos gastos com combustível que variam de 1,4 a
5,3 milhões de reais por dia. Multiplicando esses números por 252 dias úteis por ano e cinco
anos por período de avaliação do PlanMob-BH, temos os ganhos totais devido à redução do
consumo de combustível apresentados na Tabela 22.
Tabela 22: Ganhos com a Redução do Consumo de Combustível (R$)
Período
Ano

Em 2020
-354.945.765

Em 2025
-814.565.652

Em 2030
-1.328.923.182

Período

Em 2020
-354.945.765

De 2021 a 2025
-4.072.828.259
11.072.389.935

De 2026 a 2030
-6.644.615.911

Total
Fonte: BHTRANS

Em 2020 a redução dos custos com combustível supera 350 milhões de reais. O valor
acumulado dos ganhos durante onze anos, ou seja, de 2020 a 2030, chega a 11 bilhões de reais.
Somando os custos do tempo perdido e do consumo extra de combustível, a economia
proporcionada pelas medidas do PlanMob-BH chega a 20 bilhões de reais em comparação com
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a tendência de padrão de mobilidade observada nas Pesquisas OD de 2002 e 2012. A Figura 27
mostra os custos de tempo perdido e consumo de combustível devido aos congestionamentos
para os cenários Tendencial e Planejado.
Figura 27: Custos do congestionamento, em bilhões de reais

Fonte: BHTRANS

7.1.3 Visão Zero Redução de Acidentes e Vítimas Graves e Fatais
Um dos benefícios esperados com a implantação do PlanMob-BH é a redução de
acidentes e de mortes no trânsito. Em 2014, a taxa de mortalidade foi de 10,76 óbitos por 100
mil habitantes, considerando os mortos em até 30 dias após o acidente. Em relação aos óbitos
ocorridos no local do acidente ou no atendimento pré-hospitalar, pedestres e ocupantes de moto
representam 70,6% do total de mortos. Quando se avalia o número de atropelamentos em 2014,
a cada 100 mil habitantes, 95,5 pessoas foram vítimas de atropelamentos. Assim, as principais
ações visando à redução de acidentes de trânsito priorizam os pedestres e motociclistas.
Serão adotadas diversas medidas visando à segurança dos pedestres como, por exemplo,
completar as travessias existentes nas interseções semaforizadas; implantar travessias em
diagonal e implantar melhorias nas travessias que não têm sinalização horizontal de faixa de
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travessia, mas são utilizadas constantemente para esta finalidade. Também serão adequados os
tempos de verde para a travessia dos pedestres, de acordo com a distância e velocidade média
de caminhamento, além da redução do tempo de espera dos pedestres nos semáforos para
travessia das vias. Serão feitas ações junto aos órgãos responsáveis pela gestão do Anel
Rodoviário, visto que o mesmo apresenta o maior volume de vítimas fatais da cidade, inclusive
para pedestres.
A programação semafórica da cidade será revista de forma a reduzir os tempos de ciclos
semafóricos, aumentar o tempo destinado à travessia de pedestres e substituir programações
semafóricas para travessias em dois tempos, com espera no canteiro central, por programações
de travessias de um só tempo. A infraestrutura semafórica será readequada, ampliando a
quantidade de semáforos de pedestres e será implantado tratamento especial para deficientes
visuais, em travessias semaforizadas. Nos projetos de ciclovias, onde há conflito com pedestre,
a segurança também será priorizada.
Algumas ações serão realizadas visando o estabelecimento de áreas próprias para
caminhamento e segurança dos pedestres e ciclistas, tais como a implantação de zonas 30,
especialmente, no hipercentro e centralidades, onde há concentração de atropelamentos.
Será implantado o Projeto Velocidade Segura, nas vias arteriais, coletoras e
aproximações das estações do BRT/MOVE, visando reduzir a velocidade nas vias, considerada
como um dos principais fatores de risco de acidentes graves e fatais, conforme recomendações
da ONU. No ano de 2014, o percentual de vítimas fatais em acidentes com envolvimento de
ônibus, seja municipal, metropolitano ou fretado, representou 17% do total de vítimas fatais,
indicando a necessidade de envolvimento das empresas operadoras do serviço municipal na
busca de redução deste número.
Também serão realizados investimentos no tratamento de rotas de caminhamento de
pedestres nas centralidades definidas no Plano Diretor.
Em relação às ações educativas, serão incorporadas campanhas educativas para respeito
aos pedestres direcionadas aos motoristas. Serão intensificados programas educativos voltados
para a segurança dos usuários, direcionados aos ciclistas, motoristas profissionais e demais
condutores. Também serão realizados treinamentos para respeito ao ciclista, junto aos
motoristas profissionais da cidade. Serão mantidos os programas educativos já existentes junto
aos alunos das escolas de Belo Horizonte.
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Além das medidas usualmente empregadas, o PlanMob-BH prevê ainda a incorporação
ou implantação de sinalização voltada para pedestres, bem como a introdução intensiva da
auditoria de segurança nos projetos viários. Também será estruturado o Programa de
Implantação da rede cicloviária e das ciclorrotas, totalizando 1000 km até 2030.
Em relação aos motociclistas, será desestimulado o uso de motocicletas, especialmente
nas áreas e horários mais congestionados. Prevê-se a introdução de fiscalização específica de
velocidade de motocicletas, utilizando radar móvel, posicionado em locais estratégicos dos
corredores de tráfego de maior índice de acidentes.
Além das ações de fiscalização voltadas para motociclistas, também serão promovidas
ações de gestão intersetorial junto a todas as instâncias de governo, para que se possa programar
e executar ações conjuntas de fiscalização de trânsito em toda a cidade. O PlanMob-BH busca
sensibilizar a Polícia Militar de Minas Gerais e a Guarda Municipal, para que estas possam
alocar maior quantidade de agentes para atuar no dia a dia da fiscalização de trânsito. A
fiscalização de condutores que desrespeitam a preferência dos pedestres nas faixas de travessia
ou param/estacionam sobre as mesmas, será priorizada.
O PlanMob-BH também propõe aumentar a quantidade de equipamentos de fiscalização
eletrônica (equipamentos de medição e registro da velocidade; equipamentos de registro de
avanço do sinal vermelho dos semáforos; equipamentos de detecção de parada sobre a faixa de
pedestres). Espera-se, assim, expandir a fiscalização para todos os corredores de tráfego e
sistema arterial principal da cidade, bem como para todas as interseções semaforizadas,
minimizando os riscos de acidentes. Serão criados instrumentos para os Agentes de Transporte
e Trânsito, visando melhorar a qualidade e a efetividade da fiscalização e promover a melhoria
contínua das ações de gerenciamento e/ou operação e fiscalização do sistema de transporte e
trânsito da cidade, por meio da introdução de novas tecnologias e/ou aprimoramento das que
estão sendo atualmente utilizadas.
A adoção destas medidas tem como objetivo principal a redução do número de acidentes
e de vítimas fatais no trânsito. Espera-se que a taxa de mortalidade em acidentes de trânsito,
considerando um intervalo de até 30 dias após a data do acidente, alcance um valor menor ou
igual a 7,53 mortos por 100 mil habitantes em 2020, 5,11 em 2025 e 3,77 em 2030. Espera-se
também que a taxa de atropelamentos a cada 100 mil habitantes reduza para até 63,50
atropelamentos em 2020, 43,09 em 2025 e 31,75 em 2030.
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É importante ressaltar que, se nenhuma ação for feita para reduzir o número de acidentes
de trânsito, a tendência é a taxa de mortalidade alcançar 11,26 e a taxa de atropelamentos
alcançar 94,96 em 2030, conforme apresentado na Figura 28.
Figura 28: Taxa de Mortalidade e Taxa de Atropelamentos – Projeção 2030
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Fonte: BHTRANS

Visando a obtenção de uma estimativa da redução dos custos monetários associados às
mortes no trânsito, foram realizadas, estimativas preliminares de redução de custos com base
no estudo do IPEA6, que define o custo associado à morte das pessoas o valor de R$433.286,69
para cada pessoa morta em acidente de trânsito, demonstradas a seguir.
A Tabela 23 apresenta uma estimativa de acidentes de trânsito, sem a implantação do
PlanMob-BH (Tendencial) e com a sua implantação.
Tabela 23: Estimativa Evolução de Acidentes de Trânsito
Sem PlanMob-BH (Tendencial)
Ano

População BH*

Taxa de
Nº Mortos
mortalidade
2020
2.568.098
10,95
281
2025
2.599.446
11,10
289
2030
2.607.414
11,26
294
* População estimada conforme estudo do CEDEPLAR.

Com PlanMob-BH
Taxa de
mortalidade
7,53
5,11
3,77

Nº Mortos
193
133
98

6

Estimativa dos Custos dos Acidentes de Trânsito no Brasil - Atualização Simplificada das Pesquisas
Anteriores do Ipea, publicado em 2015, Tabela 1 da página 8
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A Tabela 24 e a Figura 29 apresentam uma estimativa dos custos com as mortes em
acidentes de trânsito, que resultam da multiplicação do valor base pelo número de mortos 2015
e estimados para 2020 e - 2030. Seguem também os valores em Reais de redução dos custos
em relação ao ano base (2020, 2025 e 2030) de referência anterior, bem como sua respectiva
variação percentual. Não foram calculados valores intermediários em virtude do estudo de
estimativa de crescimento populacional realizado pelo CEDEPLAR não contemplar os períodos
entre os anos de 2020 a 2025 e 2015 a 2030.
Tabela 24: Estimativa dos Custos com as Mortes em Acidentes de Trânsito
Cenário
Sem PlanMob-BH (Tendencial)
Com o PlanMob-BH
Diferença

Nº Mortos
859
473
386

Custo Total (R$1,00)
372.193.266
204.944.604
167.248.662

Fonte: BHTRANS

Figura 29: Estimativa dos Custos com Mortes em Acidentes de Trânsito
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7.1.4 Redução do Impacto Ambiental
A emissão de gases poluentes é um grande problema mundial atualmente. Com a
implantação do PlanMob-BH, espera-se reduzir a tendência de aumento de emissões de gases
de efeito estufa. As ações visando esta redução compreendem, principalmente, estipular
padrões de emissões de poluentes para acessar e circular em locais e horários determinados,
fiscalizar as emissões da frota circulante de veículos movidos a diesel, prospectar e promover
a substituição gradativa da frota de transporte público por veículos com menor potencial de
emissão de gases de efeito estufa, além de acompanhar a política ambiental e garantir sua
articulação com as ações de mobilidade.
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Com estas ações, espera-se reduzir a tendência de aumento das toneladas de CO2
emitidas por habitantes para 1,95 ton./habitante em 2020, 1,95 em 2025 e 1,97 em 2030. De
acordo com o 3º inventário de emissões de gases de efeito estufa, a projeção do PREGEE –
Plano de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa, para 2030, é 2,46 ton. de CO2 por
habitante. A meta com redução, estabelecida pelo PREGEE é 1,97, até 2030, mesma meta
adotada no PlanMob-BH.
Outro resultado esperado é em relação à emissão de gases de efeito estufa. Espera-se
que este número aumente, no máximo, até 5,14 milhões de toneladas em 2020, 5,41 em 2025 e
5,76 em 2030. O último valor, apurado em 2013, foi 4,40 milhões de toneladas de gases de
efeito estufa emitidos. De acordo com o 3º inventário de emissões de gases de efeito estufa,
caso nenhuma intervenção sobre as principais fontes emissoras de gases de efeito estufa seja
feita, as emissões totais do município podem alcançar a marca de 6,0 milhões de toneladas
anuais até 2030. A meta com redução, proposta no inventário e também adotada no PlanMobBH é 5,76 milhões de toneladas para 2030.
Figura 30: Emissões de CO2 e Gases de efeito estufa – Projeção 2030
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Fonte: PREGEE – Plano de redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa

Adotando como exemplo para a redução de gases e de CO2 e seu impacto econômico,
apresenta-se extrato do estudo realizado para o Mobicentro (2011/2014) – Programa para
Aumento da Segurança e Capacidade Operacional do Hipercentro elaborado pelo Consórcio
Modele/ Tectran para a BHTRANS cujo objetivo foi transformar o Hipercentro, criando um
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ambiente que acolhe especialmente os pedestres e o seu principal modo de transporte, o ônibus
por meio de uma série de intervenções em diversas áreas traduzidas em um conjunto de
indicadores quantificáveis (pessoas atendidas, indicadores de fluidez, tempo direcionado ao
pedestre nas interseções e no conjunto da rede, consumo de combustível, indicadores
ambientais, etc.)
Obteve-se o seguinte valor transformado em valores monetários, apenas como exercício
para efeito de dimensionamento dos resultados obtidos: a redução de consumo de combustível
(apenas automóveis) corresponde a 58 milhões de reais ao ano e os 38% a menos de emissão
de CO2 por quilômetro percorrido leva a uma redução de 93 mil ton./ano (em termos de crédito
de carbono equivale a 11 milhões de reais em cinco anos).
7.2

Cenários
O Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte, desenvolvido entre 2008 e 2010, foi

pensado inicialmente para conter ações de curto, médio e longo prazos, que trariam resultados
gradativos para a cidade. Porém, o contexto geral da época apontava para um grande esforço
de execução de políticas e projetos para o ano de 2014, ano de realização da Copa do Mundo
de Futebol, o que concentrava ações, recursos e resultados para este horizonte, o que provocou
a proposição de construção do Plano apenas com dois horizontes: 2014 e 2020.
Em paralelo a isso, no ano de 2009, foi desenvolvido o Plano Estratégico para Belo
Horizonte, o BH2030, que colocava a mobilidade como um dos temas principais, trazendo três
ideias centrais: transporte público de qualidade, integração entre as redes de transporte e
gerenciamento da demanda. Além disso, o plano foi construído com a ideia de se pensar
cenários futuros como possibilidades, expressos no esquema da Figura 31, onde se cruzavam
possibilidades em relação ao grau de cooperação política institucional dos atores com o padrão
de desenvolvimento do Brasil e de Minas, chegando-se a quatro cenários possíveis: um belo
horizonte; um horizonte partido; um horizonte difícil, mas promissor; e sem horizonte.
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Figura 31: Cenários Exploratórios do Plano Estratégico de Belo Horizonte

Fonte: PBH, BH 2030.

Ao ser finalizado em 2010, o PlanMob-BH procurou dialogar com esse plano
estratégico da cidade, criando um menu de políticas e projetos que se articulavam em torno das
três ideias centrais para a mobilidade, apresentado na Figura 32. Essa necessária e estratégica
articulação entre o PlanMob-BH e o Plano BH 2030 deve ser mantida e reforçada, uma vez que
a revisão deste último também foi alimentada pelo primeiro. Na revisão finalizada em maio de
2016, o BH 2030 concluiu que:
A mobilidade sustentável aparece, então, como um tema de destaque neste
Plano Estratégico, consolidando iniciativas já em andamento e se articulando
numa visão de futuro de uma cidade calma, conectada de forma eficiente e
com presença substancial dos modos coletivos de transporte. (PBH, 2016, p.
44)
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Figura 32: Políticas e Projetos do PlanMob-BH Articulados com o BH 2030.

Fonte: BHTRANS.

O PlanMob-BH optou por considerar suas propostas em uma lógica de cenários, sendo
o ano de 2020 considerado em dois cenários: um cenário com plenas possibilidades de
investimentos e um outro cenário com investimentos restritos. Como pode ser visto na Figura
33, além dos três cenários principais (2014: Copa do Mundo; 2020: Copa + PAC, que
considerava investimentos moderados e 2020: Transformador, com investimentos plenos),
foram considerados cenários nos quais não eram atingidos os objetivos a tempo. Este foi o caso
do cenário de só se implantar os projetos previstos para a Copa do Mundo em 2020 e o cenário
de poucas melhorias em 2020. Nestas alternativas, o PlanMob-BH apontava que seria
necessária a incorporação de “medidas de desestímulo ao automóvel” e “medidas de restrição
ao automóvel”, respectivamente.
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Figura 33: Cenários Síntese do PlanMob-BH 2010

Fonte: BHTRANS, 2010.

Como parte do conceito de gestão da demanda, à época foi proposto e instituído o
Observatório da Mobilidade, que tinha o objetivo principal de monitorar resultados e
crescimento dos problemas, justamente para acionar cenários e medidas necessárias. Na
presente Revisão Técnica, o PlanMob-BH foi mais explícito em relação à gestão da demanda e
às metas propostas. Desde seu início, o PlanMob-BH foi pautado em indicadores que serão
monitorados e, caso suas metas não sejam cumpridas, ações de redirecionamento devem ser
tomadas.
A proposta para revisão do PlanMob-BH, validada pelo Observatório da Mobilidade em
reuniões de novembro de 2015 e fevereiro de 2016, foi de associar o Plano de Melhoria da
Oferta a um Plano de Gestão da Demanda, que considerou ações e estratégias específicas, e tem
o monitoramento e os gatilhos como táticas a serem anunciadas e usadas caso (e quando)
necessário. Essa proposta foi validada, considerando cenários, antevendo propostas necessárias
caso não se atinjam as metas e cada eixo e programa tem seu próprio conjunto de indicadores e
metas.
Para o monitoramento do sistema de mobilidade, deve ser considerada a participação
continuada e integrada dos setores de transporte, trânsito, planejamento urbano, ambiental,
dentre outros da Prefeitura e de setores sociais, como as comissões regionais e municipal de
transporte e trânsito, o COMURB e o ObsMob-BH.
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Durante o desenvolvimento das propostas do PlanMob-BH, especialmente da Estratégia
de Gestão da Demanda de Viagens, o conceito de monitoramento esteve fortemente presente.
Ele será realizado com base nos indicadores definidos para cada nível do plano (indicadoreschave, indicadores dos eixos e indicadores de programas), conforme gestão apresentada no item
anterior, pretendendo fazer uma avaliação e acompanhamento da execução das medidas.
Se por um lado está previsto o monitoramento pleno do conjunto de indicadores, o Plano
de Contingências proposto para o PlanMob-BH está focado no monitoramento dos indicadores
que avaliam as funções chave da gestão da demanda, alinhado aos seis indicadores-chave do
PlanMob-BH. As funções chave de gerenciamento da demanda foram desenvolvidas e
validadas na “Estratégia de Gestão da Demanda”, com apoio da LOGIT, em um projeto
gerenciado pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente – IEMA, com participação do Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID e Ministério das Cidades com recursos no GEF
(Global Environment Facilities). A síntese das funções-chave de gestão da demanda do
PlanMob-BH pode ser visualizada na Figura 34, tendo no lado esquerdo (laranja) as funções de
desestímulo, no lado direito (em verde) as funções de estímulo, todas permeadas por funções
transversais (seta cinza), que potencializam as funções principais.
Figura 34: Funções-chave de Gestão da Demanda

Fonte: LOGIT, 2016

Estas funções-chave direcionaram a elaboração da Estratégia de Gestão da Demanda do
PlanMob-BH, que passou a compor o plano, traduzindo-se de forma mais específica em uma
organização de medidas apresentadas na Figura 35, que definiu que as “medidas de partida”
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estariam focadas em Circulação Calma, que apresentam potencial de desestimular as viagens
motorizadas, ao implantar bolsões de Zonas 30, medidas consideradas mais viáveis de serem
implantadas em curto prazo; em seguida, se aplicariam medidas de gestão de estacionamentos,
deixando as medidas de restrição à circulação de veículos para o papel de “gatilho”, ou seja,
podem vir a ser implantadas apenas e quando os indicadores mostrarem sua necessidade.
De toda forma, estas medidas de restrição estão apresentadas no PlanMob-BH para o
horizonte de 2025, médio prazo, que é a previsão atual de quando se fariam necessárias, mas
podem ser antecipadas (ou adiadas) em função do monitoramento, cujos resultados podem levar
ao disparo de gatilhos.
Figura 35: Articulação entre medidas de desestímulo e estímulo

Fonte: LOGIT, 2016

A proposta de definição de um “plano de contingência” é desdobramento da necessária
definição de uma “estratégia”, dentro de um cenário futuro de incertezas. Mas, para além de
antever os problemas previsíveis (dificuldade de captação de recursos financeiros e humanos
para realização do conjunto de medidas, resistências políticas e institucionais para aplicação de
políticas e crescimento acelerado do cenário tendencial de insustentabilidade, por exemplo), o
que se pretende com o Plano de Contingência é anunciar previamente possíveis medidas e
definir, de antemão, um processo de monitoramento técnico e político do plano, de seus
resultados e dos problemas a serem enfrentados.
O que se propõe é que sejam utilizados alguns indicadores para monitoramento de cada
um dos componentes das funções chave que foram identificadas para a gestão da demanda:
desestímulo ao uso do transporte individual motorizado; o incentivo às alternativas de
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transporte e as ações transversais. Desta forma, foram selecionados indicadores oriundos do
Plano de Gestão da Demanda e Melhoria da Oferta, parte integrante do processo de revisão do
PlanMob-BH. Cada um dos indicadores propostos foi avaliado à luz dos três componentes da
Estratégia de Gestão da Demanda, identificando-se aqueles que são relevantes para a avaliação
dos efeitos e resultados, que associados a indicadores de execução, possam fornecer
informações para a tomada de decisão por parte do gestor público, em permanente diálogo com
a sociedade civil e o ObsMob-BH. Dessa forma, espera-se que os indicadores de avaliação e o
acompanhamento da execução orientem o gestor a decidir sobre novos investimentos, ou sobre
a mobilização direcionada de recursos em uma determinada função chave em detrimento de
outra.
7.3

Monitoramento Crítico, Gatilhos e Ações
O acompanhamento da revisão do PlanMob-BH se dará por meio da permanente

atualização dos indicadores em seus diversos níveis (indicadores-chave, indicadores de eixo e
de programa). Os indicadores utilizados estão expressos no Plano de Gestão da Demanda e
Melhoria da Oferta, parte integrante do processo de revisão do PlanMob-BH.
Existem diversas possibilidades de cruzamento destes indicadores com leituras
transversais às intenções do plano. Uma das possibilidades, é agrupar indicadores relacionados
a cada um dos seis objetivos estratégicos, como vem sendo feito no Balanço Anual da
Mobilidade Urbana, elaborado em conjunto entre BHTRANS e ObsMob-BH. Outra
possibilidade de leitura está na efetividade da Estratégia de Gestão da Demanda de Viagens de
Belo Horizonte que propôs um desdobramento em dois olhares: monitoramento de impacto,
associando efetivos resultados, e monitoramento de execução, uma vez que é preciso
contemporizar o que se implanta com os resultados realmente obtidos.
Espera-se que o monitoramento da EGD contribua para a tomada de decisão por parte
do gestor público, tanto sobre novos investimentos quanto sobre a mobilização direcionada de
recursos em uma determinada função chave em detrimento de outra. Durante o monitoramento,
as funções chave que se mostrarem mais distantes das metas definidas, tanto para os prazos de
execução quanto para os indicadores de avaliação, são aquelas que mais precisaram de
investimentos futuros ou de maior mobilização institucional, em função da implementação das
suas medidas.
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Além disso, foram selecionados os indicadores que podem atuar como gatilhos para a
implantação das medidas de restrição e cobrança à circulação e espera-se que atuem como
determinantes para a decisão sobre o momento correto da implantação de tais medidas, sem
condicionantes ligadas aos investimentos em outras funções chave.
O monitoramento da execução das medidas desta Estratégia de Gestão da Demanda
baseia-se na comparação da situação de cada uma das medidas, em um determinado momento
no tempo, em relação à situação esperada de acordo com os cronogramas apresentados. Esperase contribuir para se realizar as comparações entre o cronograma esperado e o cronograma real
ou previsto. Dessa forma, em um determinado ano cada uma das medidas pode apresentar a
seguinte situação em relação ao cronograma esperado para a Estratégia:


Adiantada: a medida encontra-se, no ano considerado, em uma fase (planejamento,
implantação, operação) posterior àquela prevista pelo cronograma esperado;



Em dia: a medida encontra-se, no ano considerado, na mesma fase (planejamento,
implantação, operação) que a prevista pelo cronograma esperado;



Atrasada: a medida encontra-se, no ano considerado, em uma fase (planejamento,
implantação, operação) anterior àquela prevista pelo cronograma esperado;



Sem dados: os dados de entrada necessários para a comparação ainda não foram
inseridos pela equipe responsável pelo monitoramento da execução das medidas.
De acordo com a Estratégia de Gestão da Demanda, a obtenção de resultados de

migração modal será inicialmente buscada utilizando medidas de circulação calma e a
ampliação gradual de medidas de gestão de estacionamento para desestimular o uso do
transporte individual motorizado, combinadas, claro, com o incentivo das alternativas modais.
O resultado dessa abordagem inicial será monitorado com os indicadores de avaliação, para
verificar o resultado efetivamente obtido. Medidas mais restritivas ao uso do transporte
individual motorizado, como a cobrança ou proibição de circulação em determinadas áreas,
deverão ser então utilizadas para intensificar o desestímulo ao uso do automóvel, como parte
da estratégia de gestão da demanda.
Essa avaliação deverá estar suportada por gatilhos, que consistem em metas previamente
estabelecidas dos principais indicadores de avaliação de impacto, que apontem o grau de
desempenho das redes de transporte e as externalidades que justifiquem a implementação das
medidas de cobrança e restrição à circulação. Para tanto, é importante definir metas
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intermediárias, que podem ser interpoladas das metas já definidas para os anos de 2020, 2025
e 2030, que ofereçam oportunamente insumos para a tomada de decisão referente a quais
medidas adotar, onde implementar e horários e valores, contemplando os prazos previstos para
implantação.
O monitoramento dos indicadores está previsto para ser realizado anualmente, mas
propõe-se que a análise crítica dos gatilhos deva ser realizada a cada dois anos, considerando o
calendário político-administrativo das gestões municipais, garantindo viabilidade para que
sejam tomadas decisões efetivas. Desta forma, o cronograma deve prever uma avaliação efetiva
ao final do primeiro semestre de cada administração (excetuando-se o ano de 2017, por estar
muito próximo ao início da implementação do PlanMob-2030). A Figura 36 apresenta o
cronograma dos anos de referência para estabelecer os gatilhos e os anos para análise crítica de
desempenho e início de implementação das medidas.
Figura 36: Esquema de Fluxograma de Aplicação dos Gatilhos.

Fonte: BHTRANS

Para realização da análise crítica de desempenho, devem ser consolidados os
indicadores e suas respectivas metas e faixas de desempenho mínimo, para as quais, abaixo
delas, podem-se acionar gatilhos. A proposta inicial de indicadores está apresentada na Tabela
25, que mostra as respectivas faixas de gatilhos em dois níveis: nível de alerta e nível crítico.
A ideia geral é que, se os indicadores alcançarem os níveis de alerta, deve ser
iniciada/acelerada a preparação de medidas de restrição e definidas outras medidas de
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desestímulo e o nível crítico provocaria a decisão de implementação efetiva das medidas de
restrição. Além dos seis indicadores-chave do PlanMob-BH, foram identificados alguns
indicadores de eixo para comporem o quadro geral. Essa proposta deve ainda ser validada com
o Comitê Gestor e o Observatório da Mobilidade no início de 2017 e a cada Conferência de
Política Urbana.
Tabela 25: Indicadores, Metas e Gatilhos
Meta
Alerta
Crítico
Taxa de mortalidade em
acidentes de trânsito
Indicador

(mortos por 100 mil
habitantes, considerando os
mortos en até 30 dias do
acidente)

Emissões de gases de
efeito estufa (milhões de
toneladas de CO2
equivalentes)
Percentual de viagens a pé
(em relação ao total de
viagens)

Atual

2018

2020

2022

7,53

2024
(2025)

2028

2030

5,11

10,76
(2013)

3,77

5,14

5,41

4,4
(2013)
34,8%
(2012)

2026

5,76
36,0%

2,0%
Percentual de viagens em
0,4%
bicicleta (em relação ao
(2012
total de viagens)
Percentual de viagens em
28,0%
modos coletivos (em
28,1%
relação ao total de
(2012)
viagens)
Percentual de viagens em
34,0%
modos individuais (em
36,8%
relação ao total de
(2012)
viagens)
*Os valores das faixas Alerta e Crítico serão definidos posteriormente

37,0%
38,0%
4,0%
6,0%
30,0%
32,0%
29,0%
24%

Fonte: BHTRANS

Espera-se que cada ciclo de aplicação dos gatilhos funcione como um ciclo PDCA,
clássico esquema de melhoria contínua apresentado na Figura 37 em que ao planejado (P - Plan,
quando se planeja e definem as metas), segue-se a execução (D - do, em inglês), acompanhado
pela verificação (C - Check) e ação (A – Action) que serve para um replanejamento para corrigir
os rumos.
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Figura 37: Esquema de ação de avaliação crítica de desempenho (PDCA).

Fonte: http://cidt.com.br/blog/2015/10/15/inicie-seu-planejamento-para-2016-com-o-pdca-parte-1/

Propõe-se que, anualmente, os indicadores e gatilhos sejam acompanhados pelo nível
Executivo da Estrutura de Gestão e que no biênio de avaliação, a aplicação e avaliação dos
gatilhos incorporem os níveis Político e de Controle Social, conforme apresentado na Figura
38.
Figura 38: Estrutura da Gestão

Fonte: BHTRANS
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As medidas de restrição e cobrança à circulação estão condicionadas ao monitoramento
dos indicadores que funcionarão como gatilhos para a sua implantação. Porém, enquanto os
gatilhos não são disparados, o Município deve se preparar para a implantação dessas medidas,
realizando os estudos necessários e avaliando o tipo de medida que é mais adequado para a
cidade. Os insumos para a tomada de decisão, portanto, precisam ser desenvolvidos com
antecipação, dando subsídios sobre opções de medidas, impactos esperados, viabilidade técnica
e operacional, custos e prazos de implantação, dentre outros aspectos críticos para tanto.
Existe uma diversidade de medidas de cobrança e restrição à circulação, que variam em
relação ao princípio de tarifação e formas de cobrança (uso de determinadas vias, por acesso a
uma área, circulação dentro da área, passagem por pontos de controle, etc.), política de
precificação e isenções, variabilidade das tarifas no tempo, horários de funcionamento,
delimitação geográfica, tecnologias de operação e fiscalização, etc. Todos esses aspectos devem
ser estudados detalhadamente, principalmente para possíveis medidas de cobrança pela
circulação, de forma a gerar elementos suficientes para a tomada de decisão no momento
oportuno, inclusive em relação à conveniência de adotar diferentes configurações da solução
preferida e estratégias de transição da situação atual para a nova configuração de restrições do
uso da rede viária.
Importante também estudar a necessidade de reorganização da rede viária, tanto em
relação a soluções de tráfego quanto de priorização do transporte público na situação com
projeto, que a princípio deveria favorecer o desempenho da rede ao reduzir as viagens de
automóvel, mas que gerarão mudança nos padrões de deslocamento que precisam ser estudados
para prever reconfigurações da malha viária, semafórica, etc.
Como cada tipo de medida precisa de um tempo de planejamento, caso o gatilho dispare
em um momento em que os estudos necessários de planejamento não estejam prontos, a
implantação da medida precisará ser adiada ainda mais, piorando os níveis dos indicadores e,
consequentemente, a qualidade de vida da população.
É importante ressaltar que, para o sucesso da Estratégia de Demanda em Belo Horizonte,
algumas ações são essenciais, principalmente em relação à condução do monitoramento de
avaliação e execução das medidas, às adaptações necessárias no plano de implementação e aos
insumos para a implantação das medidas de restrição e cobrança à circulação, quando essas se
mostrarem necessárias.
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A equipe do Escritório de projetos responsável pelo PlanMob-BH deve ficar responsável
pelo levantamento dos dados de alimentação para a verificação dos indicadores de avaliação e
pelo manuseio da ferramenta de monitoramento de execução, definindo o cronograma real de
execução da estratégia e gerando relatórios de execução periodicamente. O acompanhamento
da Estratégia por meio dos indicadores e ferramentas de monitoramento consiste um insumo de
grande importância para a tomada de decisão pelos gestores públicos, pois auxilia diretamente
na alocação de recursos, tanto financeiros quanto de pessoal. Esse acompanhamento é mostrado
no Apêndice VI – Acompanhamento do Cumprimento das Metas.
A implantação das medidas de restrição e cobrança à circulação, que se mostram as mais
drásticas da Estratégia, está diretamente condicionada ao disparo dos gatilhos formados por
uma série de indicadores de avaliação e à realização de estudos que auxiliem na escolha da
medida mais adequada para Belo Horizonte. Sendo assim, quando os indicadores mostrarem ou
apontarem que há a necessidade de implantação de alguma dessas medidas, é preciso que os
estudos que serão insumos para a sua implantação estejam prontos. Caso os gatilhos sejam
disparados sem que os estudos estejam completos, a implantação dessas medidas deverá ser
postergada, até a sua conclusão. Tal adiamento poderá ser responsável por um agravamento das
condições monitoradas a níveis superiores aos definidos como máximos, comprometendo a
qualidade de vida da população e as condições de circulação em Belo Horizonte.
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8 Conclusão
Todo plano é apenas a expressão momentânea de um processo de planejamento e deve
ser entendido como um processo que exige acompanhamento para que se tenha resultados
efetivos. Os relatórios iniciais de um plano de mobilidade são registros do que se pretende
alcançar e de como se pretende executar essa transformação futura. O mérito e a importância
do planejamento estão justamente nesse desejo de direcionar o futuro e as incertezas naturais
do que ainda é apenas projeção. Logo, todo bom processo de planejamento deve prever, além
das etapas de implementação e gestão, ferramentas de monitoramento e instrumentos de
redirecionamento das ações frente às incertezas futuras.
No caso presente, como ficou demonstrado ao longo deste Relatório de Implantação,
Gestão e Monitoramento do PlanMob-BH, os recursos e esforços necessários para implementar
todas as medidas previstas demandarão uma grande articulação interna, da BHTRANS e da
PBH como um todo, e externa, visto que serão necessários investimentos vultosos e que
dependerão de repasses dos governos federal e estadual, bem como de outras fontes externas
ao município.
Recomenda-se uma atenção especial aos seguintes aspectos aqui tratados:


A criação do Comitê Gestor do PlanMob-BH, fundamental para validar
previamente cada uma das medidas a serem implementadas;



O acompanhamento do Escritório de Projetos no PlanMob-BH é necessário para
gerir e acompanhar internamente à BHTRANS e a PBH, os passos técnicos e
operacionais de cada medida e do plano como um todo;



Priorizar as medidas que já dispõem de estudos ou projetos previstos no PAC,
como, por exemplo, a implantação de faixas exclusivas no corredor da Avenida
Amazonas; e



Priorizar as medidas que podem ser implantadas com ações mais operacionais e
que não demandam grandes recursos financeiros.

Desta forma, entende-se que haverá maiores possibilidades de sucesso na implantação
do PlanMob-BH.
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10 Apêndices
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Apêndice I – Cronograma Físico Geral
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Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Cidade
Sustentável

Acess. no
Transporte Público
Coletivo
Acess. no
Transporte Público
Coletivo
Qualificação da
Mobilidade

Cidade
Sustentável

Qualificação da
Mobilidade

Permanente

Cidade
Sustentável

TOD

Permanente

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Permanente

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Permanente

Acessibilidad
e Universal
Acessibilidad
e Universal

Promover a renovação da frota do transporte
público com veículos com acessibilidade universal.

Permanente

Estimular o serviço de vans acessíveis para o
transporte escolar da pessoa com deficiência.

Permanente

Educação para a
Mobilidade

Permanente

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Permanente

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade
Human. do
Trânsito e Prom.
do Convívio no
Espaço Público

Permanente

Permanente

Classificação

Curto Prazo

Plan
2017

Permanente

Circulação
Calma

Circulação
Calma

Medida

Transversal
Geral

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

1
1

Fiscalizar as emissões da frota circulante de
veículos movidos a diesel.
Prospectar e promover a substituição gradativa da
frota de transporte público por veículos com
menor potencial de emissão de gases de efeito
estufa.
Aprimorar os procedimentos para exigência de
investimentos em mobilidade ativa e coletiva
decorrentes da implantação de Empreendimentos
de Impacto.
Promover treinamento contínuo dos operadores
do transporte público e escolar, abordando os
conteúdos de segurança de trânsito,
acessibilidade, atendimento ao usuário,
procedimentos operacionais e condução
inadequada.

Transversal

1

Transversal
Geral

1

Realizar campanhas de respeito ao pedestre e ao
ciclista e de comportamento seguro de pedestres
e ciclistas.

Transversal
Geral

1

Transversal
Geral

1

Desenvolver ações intersetoriais e implementar
Plano de Comunicação sobre Segurança no
Trânsito para pautar e subsidiar os meios de
comunicação em suas matérias sobre o assunto,
utilizando todos os tipos de mídia disponíveis.
Realizar campanhas educativas para
conscientização da importância da logística urbana
para a economia da cidade (respeito do uso da
carga e descarga, circulação da carga e etc.).
Realizar campanha de comportamento seguro
para motociclistas.
Implantar Zonas 30 em bolsões ambientais,
hipercentro e centralidades regionais,
especialmente onde haja concentração de
atropelamentos.

2018

Médio Prazo

1
1

1
1
Principal/
Partida

1
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2030

Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Medida

Classificação

2017

Permanente

Implantar auditoria de segurança viária nos
projetos de médio e grande porte a serem
Transversal
implantados pela BHTRANS e inspeção posterior à
Geral
implantação para verificar o atendimento aos itens
de segurança.

1

Permanente

Fiscalizar o transporte fretado nos corredores de
transporte, visando garantir a operação do
transporte regular nos pontos de
embarque/desembarque sem interferências.

Transversal

1

Gestão,
Gestão do
Fiscalização e
PlanMob-BH
Operação

Permanente

Atuar objetivamente junto a organismos e/ou
agentes financeiros nacionais e internacionais para
Transversal
obter recursos a fundo perdido e/ou linhas de
Geral
financiamento para aplicação nas ações de
mobilidade urbana.

1

Gestão,
Gestão do
Fiscalização e
PlanMob-BH
Operação

Permanente

Identificar outras possíveis fontes de
financiamento e as condições sob as quais se pode
obter os recursos.

1

Circulação
Calma

Segurança

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Gestão,
Gestão do
Fiscalização e
PlanMob-BH
Operação

Permanente

Gestão,
Informação da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Permanente

Gestão,
Informação da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Permanente

Gestão,
Informação da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Permanente

Gestão,
Informação da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Permanente

Curto Prazo

Plan

Desenvolver e/ou fomentar ações para que sejam
agilizados os Programas passíveis de
financiamento ou até mesmo criar programas
específicos para se adequar às linhas de
financiamento disponíveis.
Ampliar a informação sobre os serviços de
mobilidade com ênfase em novas tecnologias e
estimulando o uso do transporte coletivo e a
mobilidade ativa.
Tornar obrigatório que em todos os pontos de
ônibus haja painéis informativos e acessíveis
(sonoro e em libras) sobre o sistema de transporte
público coletivo.
Disponibilizar todos os dados do sistema de
transporte coletivo para que terceiros (públicos e
privados) possam desenvolver aplicativos
(incluindo as pessoas com alguma deficiência
física, como por exemplo os cegos).
Disponibilizar as informações (GPS) do Sistema
Suplementar para os usuários.

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

1

Transversal
Geral

1

Complementar

1

Transversal
Geral

1

Transversal
Geral

1
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2030

Eixo

Programa

Gestão,
Informação da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Prazo de
Implantação

Permanente

Logística
Urbana

Circulando e
Permanente
Entregando Melhor

Logística
Urbana

Circulando e
Permanente
Entregando Melhor

Logística
Urbana

Circulando e
Permanente
Entregando Melhor

Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Ativa

Medida

Classificação

Curto Prazo

Plan
2017

Estimular/apoiar as escolas e o sindicato dos
transportadores a divulgarem as rotas dos
operadores do serviço escolar, visando incremento
na utilização e redução do uso do transporte
individual.
Reforçar e adequar a sinalização nas áreas de
carga e descarga para reduzir o desrespeito.
Criar e manter um banco de dados para subsidiar o
planejamento da logística urbana (pesquisas, rede
de circulação, malha ferroviária).
Estabelecer estratégias de fiscalização para
melhorar o controle da circulação e operações de
logística.
Fazer a manutenção das calçadas da Rede de
caminhamento a pé prevista no Projeto de Lei.
Melhorar a infraestrutura para caminhar em
calçadas e travessias.
Melhorar as condições físicas e tempos
semafóricos de travessias.

BH a pé

Permanente

BH a pé

Permanente

BH a pé

Permanente

BH a pé

Permanente

Incentivar a caminhada.

BH a pé

Permanente

Implantar sinalização indicativa específica para os
pedestres.

Pedala BH

Permanente

Implantar gradativamente a Rede Cicloviária.

Pedala BH

Permanente

Pedala BH

Permanente

Pedala BH

Permanente

Pedala BH

Permanente

Pedala BH
Pedala BH

Implantar paraciclos (suporte para estacionar
bicicletas) nas vias e locais de grande demanda.
Implantar equipamentos de apoio e ações de
suporte.
Integrar a bicicleta aos demais modos de
transporte.

Transversal
Geral

1

Transversal
Geral

1

Transversal
Geral

1

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

1
Transversal

1

Transversal

1

Principal/
Partida
Transversal
Geral
Principal/
Partida
Principal/
Partida
Principal/
Partida

1
1
1
1
1

Complementar

1

Complementar

1

Implantação de bicicletários (local controlado para
estacionar bicicletas)

Principal/Partid
a

1

Permanente

Incentivar o Uso da Bicicleta.

Principal/
Partida

1

Permanente

Ampliar sistema de bicicletas públicas (Bike BH).

Principal

1
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2030

Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Mobilidade
Individual
Motorizada

Racionalização do
Uso do Transporte
Individual Privado

Permanente

Mobilidade
Coletiva

Rede
Complementar

Permanente

Mobilidade
Coletiva

Rede
Complementar

Permanente

Mobilidade
Coletiva

Rede
Complementar

Permanente

Mobilidade
Coletiva

Rede
Complementar

Permanente

Mobilidade
Coletiva

Rede
Complementar

Permanente

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Permanente

Medida

Classificação

2017

Estimular a implantação de planos de mobilidade
corporativa e a prática de carona solidária, com o
uso de aplicativos de carona.
Criar novas linhas no serviço seletivo interligando
regiões da cidade com potencial de atendimento
Principal
aos atuais usuários do transporte individual.
Melhorar o atendimento e a operação dos serviços
Complementar
de vilas e favelas.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

1
1

Complementar/
Partida

1

Estimular as escolas a viabilizarem a carona
solidária.
Exigir das escolas classificadas como
empreendimento de impacto a realização de
licenciamento urbanístico corretivo que
contemple planos de logística de
embarque/desembarque dos seus alunos.
Modernizar o sistema semafórico, incluindo a
possibilidade de priorização por meio de
acionamento pelos ônibus.

Transversal
Geral

1

Permanente

Criar Fundo Perene de Investimentos no
Transporte Coletivo.

Transversal
Geral

Pedala BH

Permanente

Melhorar a governança do Pedala BH.

Qualificação da
Mobilidade

Permanente

Acompanhar a política ambiental e garantir sua
articulação com as ações de mobilidade.

Cidade
Sustentável

Sistema Viário

Permanente

Acompanhamento do projeto e implantação de
vias destinadas ao transporte coletivo.

Cidade
Sustentável

TOD

Permanente

Apoiar Operação Urbana Consorciada Antônio
Carlos/Pedro I - Leste-Oeste - OUC-ACLO.

Principal/
Partida

Cidade
Sustentável

TOD

Permanente

Apoiar Operações Urbanas Consorciadas: Anel
Rodoviario, Via 220, Via 710 e Cristiano Machado.

Principal/
Partida

Cidade
Sustentável

TOD

Permanente

Fazer gestão para viabilizar a Operação Urbana
Consorciada do TOD Anel Rodoviário.

Cidade
Sustentável

TOD

Permanente

Apoiar o desenvolvimento de projetos de
mobilidade nas Centralidades.

Mobilidade
Ativa
Cidade
Sustentável

2018

Médio Prazo

1

Ampliar a rede de linhas noturnas e nos finais de
semana.

Gestão,
Gestão do
Fiscalização e
PlanMob-BH
Operação

Curto Prazo

Plan

1

1
2
2
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2030

Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Medida

Cidade
Sustentável

TOD

Permanente

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Permanente

Atender alunos do 1º ciclo da rede municipal e
estadual de ensino e da rede particular no
Programa Educativo Circo Transitando Legal.

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Permanente

Atender alunos do 3º ciclo da rede municipal e
estadual de ensino e da rede particular no
Programa Educativo Caravana da Cidadania.

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Permanente

Atender alunos do 2º ano do ensino médio no
Programa Educativo O Jovem e a Mobilidade.

Educação para a
Mobilidade

Permanente

Circulação
Calma

Human. do
Trânsito e Prom.
do Convívio no
Espaço Público

Permanente

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação
Gestão,
Gestão do
Fiscalização e
PlanMob-BH
Operação

Curto Prazo

Plan
2017

Fazer gestão para viabilizar medidas de incentivo
ao escalonamento de horários de entrada e saída
das atividades urbanas, trabalho remoto, semana
comprimida e outras.

Circulação
Calma

Classificação

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

Fazer gestão junto ao DETRAN-MG e CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito para introduzir
módulo específico para motociclistas com
informações de segurança no curso obrigatório
para habilitação e alterar a forma do exame de
habilitação de motociclistas, exigindo exame de
legislação específico e exame na rua.
Estimular a instalação de Varandas Urbanas
(Parklets) em vagas de estacionamento, conforme
Decreto Municipal Nº 15.895/2015, inclusive com
proposições de localização em projetos viários e
de Zona 30 elaborados pelo município.

Permanente

Fiscalizar o transporte coletivo que integra a rede
estruturante, a rede convencional e a rede
complementar.

Permanente

Envolver as demais áreas da PBH, direta ou
indiretamente, interligadas às ações intersetoriais
necessárias para obtenção dos recursos,
principalmente no tocante às questões do controle
contábil, financeiro e orçamentário dos recursos
obtidos.
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2030

Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Gestão,
Gestão do
Fiscalização e
PlanMob-BH
Operação

Permanente

Gestão,
Gestão do
Fiscalização e
PlanMob-BH
Operação

Permanente

Gestão,
Informação da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Permanente

Gestão,
Informação da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Permanente

Gestão,
Informação da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Permanente

Mobilidade
Individual
Motorizada

Transporte Público
Individual

Permanente

Acessibilidad
e Universal

Acess. no
Transporte Público
Coletivo

Curto

Acessibilidad
e Universal

Acess. no
Transporte Público
Coletivo

Curto

Acessibilidad
e Universal

Acess. no
Transporte Público
Coletivo

Curto

Medida

Classificação

Curto Prazo

Plan
2017

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

Promover a melhoria contínua das ações de
gerenciamento e/ou operação e fiscalização do
sistema de transporte e trânsito da cidade, através
da introdução de novas tecnologias e/ou
aprimoramento das que estão sendo atualmente
utilizadas.
Pesquisar, propor e, se possível, adotar exemplos
de boas práticas na introdução e/ou otimização
dos mecanismos de participação, das soluções
tecnológicas de gerenciamento, e/ou operação e
fiscalização do sistema de transporte e trânsito da
cidade.
Promover a divulgação das medidas de fiscalização
e operação, no intuito de mostrar à população que
ela também pode e deve colaborar para a
melhoria da mobilidade urbana em nossa cidade e
na construção de políticas públicas.
Divulgar para a sociedade a criação do “Agente
Pedala BH”, no intuito de mostrar que a
BHTRANS/PBH não somente está implantando um
sistema cicloviário, mas também agregando novas
ações para incentivar o uso da bicicleta.
Divulgar para a população a importância do
conceito da Política Pública de Mobilidade Urbana
Acessível, baseada no conceito de desenho
universal, e contribuir no aumento da diversidade
de pessoas utilizando o transporte coletivo.
Manter programas permanentes de melhoria e
qualificação dos serviços de táxi.
Capacitar equipe para auditoria de acessibilidade
universal em projetos e obras de transporte
urbano.
Capacitar equipes técnicas para desenvolver
projetos com o conceito de acessibilidade
universal, em atendimento à Legislação Vigente e
às melhores práticas.
Capacitar equipes de fiscalização e obras para
cobrar o cumprimento da aplicação de requisitos
legais vigentes aos projetos públicos.

1
Transversal
Geral

1

Transversal
Geral

1
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2030

Eixo

Circulação
Calma

Circulação
Calma

Circulação
Calma
Circulação
Calma

Programa

Educação para a
Mobilidade
Human. do
Trânsito e Prom.
do Convívio no
Espaço Público
Human. do
Trânsito e Prom.
do Convívio no
Espaço Público
Segurança

Prazo de
Implantação

Medida

Classificação

2017

Curto

Promover campanhas e ações de divulgação, no
intuito de mostrar à população que ela também
pode e deve colaborar para a melhoria da
mobilidade urbana em nossa cidade.

Curto

Implantar o Projeto Velocidade Segura, reduzindo
a velocidade nas vias arteriais, coletoras e
aproximações das estações do BRT/MOVE.

Principal/
Partida

1

Curto

Investir no tratamento de rotas de caminhamento
de pedestres nas centralidades definidas no Plano
Diretor.

Principal

1

Transversal
Geral

1

Transversal
Geral

1

Transversal
Geral

1

Transversal
Geral

1

Transversal

1

Transversal
Geral

1

Curto

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Curto

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Curto

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Curto

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Curto

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Curto

Curto Prazo

Plan

Efetivar o Comitê Intersetorial para o
acompanhamento da Política de Segurança no
Trânsito e o Projeto Vida no Trânsito.
Fazer gestão junto a todas as instâncias de
governo para que se possa programar e executar
ações conjuntas de fiscalização de trânsito em
toda a cidade.
Aumentar a quantidade de equipamentos de
fiscalização eletrônica (equipamentos de medição
e registro da velocidade; equipamentos de registro
de avanço do sinal vermelho dos semáforos;
equipamentos de detecção de parada sobre a faixa
de pedestres) expandindo-os para todos os
corredores de tráfego e o sistema arterial principal
da cidade, bem como para todas as interseções
semaforizadas.
Instrumentalizar os Agentes de Transporte e
Trânsito com mais recursos, para melhorar a
qualidade e a efetividade da fiscalização.
Alocar os recursos necessários para efetiva
atuação do “Agente Pedala BH”, tais como os
veículos (preferencialmente bicicletas),
equipamentos de proteção individual, etc.
Viabilizar fiscalização específica de velocidade de
motocicletas, utilizando radar móvel posicionado
em locais estratégicos dos corredores de tráfego
de maior índice de acidentes.

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

1
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2030

Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Medida

Classificação

2017

Capacitar o quadro de Agentes para atuar também
na fiscalização e operação do espaço viário
destinado à circulação de bicicletas (“Agente
Pedala BH”) e a questões ligadas à acessiblidade.
Fazer gestão para viabilizar aplicação de subsídios
e desonerações tributárias para formulação de
Política Tarifária que promova o desenvolvimento
social e a inclusão.
Implantar o Fundo Municipal de Melhoria da
Qualidade e Subsídio ao Transporte Coletivo FSTC, cujos recursos serão destinados a subsidiar o
serviço de transporte coletivo no Município, com
vistas à manutenção da infraestrutura operacional
e redução das tarifas cobradas pelo mesmo.
Incentivar entregas realizadas por veículos de
menor impacto (bicicletas, triciclos elétricos, entre
outras)
Articular a logística urbana no âmbito
metropolitano para implantação de centros de
consolidação e distribuição de carga, plataforma
logísticas entre outros.

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Curto

Gestão,
Gestão do
Fiscalização e
PlanMob-BH
Operação

Curto

Gestão,
Gestão do
Fiscalização e
PlanMob-BH
Operação

Curto

Logística
Urbana

Cooperando com o
Abast. da Cidade

Curto

Logística
Urbana

Cooperando com o
Abast. da Cidade

Curto

BH a pé

Curto

Rede Convencional

Curto

Mobilidade
Coletiva

Rede Convencional

Curto

Mobilidade
Coletiva

Rede Convencional

Curto

Melhorar a especificação dos veículos em relação
ao conforto (acústico e temperatura) e bem-estar,
em consonância com as tecnologias disponíveis.

Complementar

1

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Curto

Implantar a Estação de Integração São José (BRS
Pedro II).

Principal BRS

1

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Curto

Implantar o Boulevar Afonso Pena (BRS Afonso
Pena) com tratamento das calçadas.

Principal BRS

1

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Curto

Principal BRS

1

Mobilidade
Coletiva

Tarifário

Curto

Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Coletiva

Curto Prazo

Plan

Padronizar o tratamento para pedestres.

Transversal

1

Transversal

1

Transversal
Geral

1

Complementar/
Partida

1

Transversal
Geral

1

Transversal
Geral

1

Criar rede de linhas noturnas e nos finais de
semana.
Ampliar o controle da ocupação, pontualidade e
regularidade do transporte público, de acordo com Transversal
as regras dos contratos em vigor.

Implantar o BRS N Sra do Carmo e tratamento das
calçadas.
Implantar integração entre
bicicleta/metrô/ônibus, com bicicletários junto às
estações integração e de transferência.

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

1
1

1
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2030

Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Mobilidade
Coletiva

Tarifário

Curto

Mobilidade
Coletiva

Tarifário

Curto

Mobilidade
Individual
Motorizada

Estacionamento

Curto

Mobilidade
Individual
Motorizada

Estacionamento

Mobilidade
Individual
Motorizada

Medida

Classificação

Curto Prazo

Plan
2017

Reduzir tarifas nos horários de fora pico dos dias
úteis e nos sábados, domingos e feriados.
Implantar integração física e tarifária entre os
sistemas de transporte por ônibus municipal:
Convencional/ Suplementar, Suplementar/
Suplementar, Metrô/ Suplementar e MOVE/
Suplementar.

Complementar

1

Principal

1

Implantar estacionamentos rotativos com
cobrança de motocicletas.

Principal

1

Curto

Tornar efetiva o uso de vagas e a fiscalização do
estacionamento rotativo.

Principal

1

Transporte Público
Individual

Curto

Realizar pesquisa de opinião sobre o serviço de
táxi para alimentar propostas de modernização.

Transversal

1

Mobilidade
Individual
Motorizada

Transporte Público
Individual

Curto

Celebrar e manter convênios para a integração das
praças de táxis dos municípios conurbados da
RMBH - Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Mobilidade
Individual
Motorizada

Transporte Público
Individual

Curto

Fomentar o serviço de compartilhamento de
veículo individual motorizado (carsharing).

Mobilidade
Individual
Motorizada

Transporte Público
Individual

Curto

Ampliar o serviço de taxi lotação para
atendimento da demanda nos períodos noturnos e
em finais de semana.

1

1

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

1

Transversal

1

Mobilidade
Individual
Motorizada

Transporte Público
Individual

Curto

Estudar a criação de novos serviços de táxi
lotação, com a implantação de carros acessíveis,
de novos pontos ou aproveitando as estações de
integração existentes. As rotas do táxi lotação
serão predefinidas e poderão ser pagas através do
cartão de transporte coletivo.

Acessibilidad
e Universal

Acess. em Calçadas
e Travessias

Curto

Implantar tratamento especial para deficientes
visuais em travessias semaforizadas.

Transversal

2

Acessibilidad
e Universal

Acess. no
Transporte Público
Coletivo

Curto

Adequar a acessibilidade interna e externa das
estações de integração aos critérios de Desenho
Universal.

Transversal
Geral

2
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2030

Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Mobilidade
Individual
Motorizada

Estacionamento

Curto

Mobilidade
Individual
Motorizada

Estacionamento

Curto

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Curto

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Curto

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Curto

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Curto

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Curto

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Curto

Circulação
Calma

Educação para a
Mobilidade

Curto

Circulação
Calma

Human. do
Trânsito e Prom.
do Convívio no
Espaço Público

Curto

Circulação
Calma

Segurança

Curto

Medida

Classificação

Curto Prazo

Plan
2017

Restringir o número de vagas de estacionamento
nas vias da Área Central e sobretaxar e regular os
Principal
estacionamentos privados, que deverão ser objeto
de estudo de impacto de vizinhança.
Estabelecer coerência entre os preços cobrados
pelos serviços de mobilidade, estacionamentos em
vias públicas de veículos de passageiros e de carga
Principal
e eventuais cobranças por circulação, estimulando
modos não motorizados, coletivos e menos
poluentes. (medida principal).
Instituir como obrigatório nos empreendimentos
sujeitos ao EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança,
Plano Sobre Segurança Viária para a área
impactada pelo empreendimento.
Ampliar o Projeto Escola Segura para todas as
escolas municipais participantes do Programa
Saúde na Escola.
Fazer gestão junto ao Governo do estado de Minas
Gerais para implantar o Projeto Escola Segura em
escolas estaduais.
Criar um programa de conduta segura para
transportadores escolares.

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

2

4

Criar um programa de conduta segura para
motofretistas.
Apoiar a realização de ações educativas para
grupos de idosos.
Ampliar a realização de palestras e programas de
segurança no trânsito em parceria com empresas
privadas, como por exemplo nas SIPATS.
Estimular/ampliar o Programa Rua Nossa
(fechamento de ruas aos domingos), permitindo
que a própria comunidade proponha o
fechamento de ruas, e integrando às ciclorrotas de
lazer.
Implantar as correções indicadas na Inspeção de
Segurança e na Inspeção de Acessibilidade
elaboradas pela WRI nas avenidas Cristiano
Machado e Antônio Carlos/Pedro I.
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2030

Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Curto

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Curto

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Curto

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Curto

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Curto

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Curto

Gestão,
Gestão do
Fiscalização e
PlanMob-BH
Operação

Curto

Logística
Urbana

Circulando e
Curto
Entregando Melhor

Logística
Urbana

Circulando e
Curto
Entregando Melhor

Medida

Classificação

Curto Prazo

Plan
2017

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

Sensibilizar a Polícia Militar de Minas Gerais e a
Guarda Municipal para que estas possam alocar
Transversal
maior quantidade de Agentes para atuar no dia a
Geral
dia da fiscalização de trânsito.
Fazer gestão junto ao Governo do Estado para
intensificar as blitzen de motociclistas verificando
habilitação, equipamentos de segurança e focando
em ação que dispute tempo em contraposição a
excessos cometidos.
Fazer gestão junto ao Governo do Estado para a
ampliação das blitzen de álcool e direção e que
tenham foco também no motociclista.
Fazer gestão junto à PMMG e GMBH para que seja
priorizada a fiscalização de condutores que
desrespeitam a preferência dos pedestres nas
faixas de travessia ou param/estacionam sobre as
mesmas.
Fazer gestão junto à PMMG - Polícia Militar de
Minas Gerais e GMBH - Guarda Municipal de Belo
Horizonte, para fiscalizarem as vagas rotativas
destinadas aos motofretistas.
Fazer gestão junto à PBH/SMSU e à PMMG para
fiscalizar o uso das calçadas e passeios, tanto
quanto aos aspectos de posturas quanto de
trânsito.
Fazer gestão junto aos órgãos responsáveis pela
manutenção das vias, vegetação dos canteiros,
poços de visita para que estes não sejam
elementos causadores de acidentes.
Melhorar a efetividade das operações de carga e
descarga, por meio de estudos e implantação de
melhores práticas para esta atividade (manual de
melhores práticas, modernização de
equipamentos e veículos, selo verde, participação
em fóruns, treinamentos, padronização de
embalagens entre outras).
Compatibilizar os horários das operações de carga
e descarga com as demandas de mobilidade da
cidade.

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal
Geral

Transversal
Geral
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2030

Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Medida

Classificação

Curto Prazo

Plan
2017

Estudar a necessidade de implantar rotativo nas
áreas de carga e descarga na área central e
centralidades para otimização destas áreas.

Logística
Urbana

Circulando e
Curto
Entregando Melhor

Logística
Urbana

Circulando e
Curto
Entregando Melhor

Logística
Urbana

Cooperando com o
Abast. da Cidade

Curto

Logística
Urbana

Cooperando com o
Abast. da Cidade

Curto

Ampliar e modernizar as informações sobre
circulação e entrega de cargas (“Como vou de
carga”, Novos Aplicativos, PMVs etc.).

Mobilidade
Ativa

BH a pé

Curto

Estudar a viabilidade de manutenção das calçadas
com recursos do poder público.

Mobilidade
Ativa

BH a pé

Curto

Dar tratamento para pedestres aos corredores de
transporte coletivo já implantados.

Apoiar o planejamento e execução da pesquisa de
movimentação de carga, contemplando a RMBH.
Promover a interlocução (Fóruns de Discussão,
Câmara temática, Carta Compromisso e etc.) entre
o poder público e os agentes da cadeia de
abastecimento, objetivando a criação de um Pacto
pela Logística Urbana Sustentável.

Ampliar as intervenções de prioridade ao
transporte coletivo no sistema de circulação, por
meio da implantação de faixas exclusivas nas
principais vias por onde circulam os ônibus;
intervenções do VIURBS e tratamento das
calçadas.
Aumentar o uso do cartão BHBUS através da
redução do preço do casco e a ampliação da rede
de vendas.
Melhorar a utilização do cartão BHBUS através do
aumento do valor da recarga dentro dos ônibus.

Mobilidade
Coletiva

Rede Convencional

Curto

Mobilidade
Coletiva

Tarifário

Curto

Mobilidade
Coletiva

Tarifário

Curto

Mobilidade
Individual
Motorizada

Estacionamento

Curto

Realizar pesquisas sobre o impacto da redução de
vagas de estacionamento nos congestionamentos
e na economia.

Mobilidade
Individual
Motorizada

Estacionamento

Curto

Realizar pesquisas sobre a viabilidade de taxação
do estacionamento privado com reversão dos
valores em benefício da mobilidade urbana.

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

Transversal
Transversal
Geral

Principal

Principal/
Partida

129

2030

Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Medida

Racionalização do
Uso do Transporte
Individual Privado

Curto

Desenvolver projeto para implementação de taxas
sobre modos e serviços de transporte individual
privado pela utilização da infraestrutura urbana,
vinculando a receita à aplicação exclusiva no
transporte coletivo e não motorizado, inclusive
para subsidiar a tarifa do transporte público.

Mobilidade
Individual
Motorizada

Racionalização do
Uso do Transporte
Individual Privado

Curto

Estudar medidas de desestímulo ao uso de
motocicletas.

Mobilidade
Individual
Motorizada

Transporte Público
Individual

Curto

Modernizar o serviço de táxi para acompanhar as
tendências e novos serviços.

Mobilidade
Individual
Motorizada

Transporte Público
Individual

Curto

Estimular o uso do serviço de transporte individual
público.

Mobilidade
Individual
Motorizada

Transporte Público
Individual

Curto

Acompanhar a oferta de táxi em função da
demanda e de benchmark com cidades
semelhantes.

Mobilidade
Individual
Motorizada

Transporte Público
Individual

Curto

Promover treinamento para qualificação e
melhoria dos serviços de táxi.

Mobilidade
Individual
Motorizada

Transporte Público
Individual

Curto

Elaborar estudo de viabilidade do uso
compartilhado da faixa exclusiva de ônibus pelo
táxi com passageiro.

Médio

Retomar as ações institucionais e judiciais para
que os Agentes da BHTRANS possam voltar a ter o
poder de multar

Médio

Estimular a criação de uma comissão intersetorial
permanente de acessibilidade na mobilidade.

Acessibilidad
e Universal

Logística
Urbana

Acess. no
Transporte Público
Coletivo

Circulando e
Médio
Entregando Melhor

Curto Prazo

Plan
2017

Mobilidade
Individual
Motorizada

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Classificação

Estimular medidas de último quilômetro
(containers sobre rodas, pontos de entrega e
coleta, microcentros de distribuição nas
centralidades, OUC's e estacionamentos
subterrâneos).

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

Complementar

Transversal

Transversal

1
1

Transversal
Geral

1
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2030

Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Logística
Urbana

Circulando e
Médio
Entregando Melhor

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Médio

Acessibilidad
e Universal

Acess. em Calçadas
e Travessias

Médio

Logística
Urbana

Circulando e
Médio
Entregando Melhor

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Médio

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Médio

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Longo

Mobilidade
Coletiva

Médio

Rede Estruturante

Medida

Classificação

Curto Prazo

Plan
2017

Prever incentivos financeiros ou isenção de
impostos para promover a adesão dos envolvidos,
tanto dos transportadores quanto dos varejistas,
as medidas de logística urbanas propostas
(entrega noturna, utilização de centros de
distribuição de carga, estímulo ao transporte não
motorizados para entrega de mercadorias, uso dos
pontos de pontos de entrega e coleta de pequenas
mercadorias, entre outras).
Complementar o BRT Cristiano Machado (Av.
Cristiano Machado, trecho Estação São
Gabriel/Estação Vilarinho; Av. Risoleta Neves e Via
540; implantar as estações de integração
Principal BRT
Providência, Isidoro e estações de transferência;
intervenções do VIURBS; tratamento das
calçadas).

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

1

1

Implantar projetos com desenho universal nas
calçadas, passeios, travessias, acessos às estações
de metrô, equipamentos e espaços públicos.
Estudar o papel do transporte por tração animal
na distribuição urbana de mercadorias.
Apoiar a implantação do trecho da Linha 1 do
Metrô – Eldorado/Novo Eldorado e da Estação de
Integração Novo Eldorado.
Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô –
Barreiro/Nova Suíça.
Criar medidas de incentivo para que os cidadãos
mantenham as calçadas em frente aos seus
imóveis bem cuidadas e em efetivas condições de
uso para todos os pedestres, inclusive para as
pessoas com dificuldade de locomoção.
Implantar o Corredor Amazonas (Av. Amazonas,
Av. Tereza Cristina, Av. Olinto Meireles, Av. Waldir
Soeiro, Via 210, Av. Olegário Maciel, Av. N Sra. de
Fátima; implantar estações de transferência e
estações de integração Nova Cintra, Gameleira,
Felipe Caldas e Silva Lobo; intervenções do
VIURBS; tratamento das calçadas).

Principal Metrô
Principal Metrô

Transversal

1

Principal BRT

1
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Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Medida

Classificação

2017

Mobilidade
Coletiva

Rede Convencional

Médio

Criar novas linhas, interligando as centralidades
entre si e ao seu entorno.

Complementar

1

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Médio

Implantar o BRS Contorno/Andradas/Assis
Chateaubriand e tratamento das calçadas.

Principal BRS

1

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Médio

Principal BRS

1

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Médio

Principal BRS

1

Principal BRT

1

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Médio

Implantar o BRS Raja Gabaglia; intervenções do
VIURBS; tratamento das calçadas.
Implantar o BRS Estoril/Salgado Filho (Arterial
Secundária 681); intervenções do VIURBS e
tratamento das calçadas
Complementar o BRT Antônio Carlos (Av.
Vilarinho, Av. Civilização; intervenção do VIURBS;
estações de transferência e tratamento das
calçadas).

Implantar o BRT Anel Rodoviário - trecho Estação
São Gabriel/BH Shopping, implantação de estações
Principal BRT
de transferência; intervenções do VIURBS e
tratamento das calçadas.
Implantar bilhete único de transporte, integrando
Principal
todos os modos de transporte público coletivo.

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Médio

Mobilidade
Coletiva

Tarifário

Médio

Mobilidade
Individual
Motorizada

Estacionamento

Médio

Tornar requisito no projeto de estações de alta
capacidade o estudo de viabilidade para a
implantação de estacionamentos dissuasórios.

Principal

1

Mobilidade
Individual
Motorizada

Racionalização do
Uso do Transporte
Individual Privado

Médio

Estipular padrões de emissões de poluentes para
acessar e circular em locais e horários
determinados.

Alternativa

1

Principal

2

Principal

5

Alternativa

5

Mobilidade
Coletiva

Tarifário

Médio

Mobilidade
Individual
Motorizada

Estacionamento

Médio

Mobilidade
Individual
Motorizada

Racionalização do
Uso do Transporte
Individual Privado

Médio

Curto Prazo

Plan

Implantar integração tarifária entre os sistemas
municipal, metropolitano e dos municípios
conurbados, com tarifação por zonas ou por
trechos.
Evitar o aumento de vagas de estacionamento
associando a criação de vagas de estacionamento
privado de acesso público à redução de vagas de
estacionamento na via pública.
Criar taxas sobre modos e serviços de transporte
individual privado pela utilização da infraestrutura
urbana, vinculando a receita à aplicação exclusiva

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

1
1
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Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Medida

Classificação

Curto Prazo

Plan
2017

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

no transporte coletivo e não motorizado, inclusive
para subsidiar a tarifa do transporte público.
Mobilidade
Individual
Motorizada

Racionalização do
Uso do Transporte
Individual Privado

Médio

Restringir e controlar o acesso e circulação,
permanente ou temporário, de veículos individuais Alternativa
privados em locais e horários determinados.

Acessibilidad
e Universal

Acess. no
Transporte Público
Coletivo

Médio

Implantar projetos com desenho universal para o
sistema de transporte e trânsito urbanos.

Acessibilidad
e Universal

Acess. no
Transporte Público
Coletivo

Médio

Desenvolver tecnologias de informação e
comunicação que atendam às necessidades de
todos os usuários do sistema de transporte
coletivo, incluindo os idosos e as pessoas com
deficiências.
Identificar, a partir dos dados dos veículos de
transporte escolar cadastrados na BHTRANS, a
informação de quais escolas e horários eles
atendem, estabelecendo cronograma e estratégias
de fiscalização, com foco na avaliação das
condições de segurança dos usuários deste
transporte.
Implantar opção de compra de passagem diária,
semanal e mensal, com desconto.

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Médio

Mobilidade
Coletiva

Tarifário

Médio

Mobilidade
Individual
Motorizada

Racionalização do
Uso do Transporte
Individual Privado

Médio

Desestimular o uso de motocicletas,
especialmente nas áreas e horários mais
congestionados, aumentando a segurança.

Acessibilidad
e Universal

Acess. em Calçadas
e Travessias

Longo

Implantar projetos com desenho universal nas
calçadas, passeios, travessias, acessos de estações
de metrô, equipamentos e espaços públicos.

Gestão,
Fiscalização da
Fiscalização e
Mobilidade
Operação

Longo

Mobilidade
Coletiva

Longo

Rede Estruturante

Promover o efetivo envolvimento dos órgãos
competentes para a fiscalização e exigência de
tratamento/adequação das calçadas quando de
sua danificação pelas concessionárias de serviços
públicos e por particulares, visando garantir
melhores condições de conforto e segurança nos
caminhamentos dos pedestres.
Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô –
Lagoinha/Savassi.

5

Transversal
Geral

Transversal
Geral

Transversal

Complementar

Transversal

Principal Metrô
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2030

Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Medida

Classificação

Curto Prazo

Plan
2017

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Longo

Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô –
Savassi/Morro do Papagaio.

Principal Metrô

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Longo

Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô – Praça
Raul Soares/Santa Tereza.

Principal Metrô

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Longo

Mobilidade
Coletiva

Rede Estruturante

Longo

Implantar o BRS Anel Intermediário; intervenções
do VIURBS e tratamento das calçadas.
Implantar o BRS Venda Nova/Barreiro (Vias 210,
220 e 590); intervenções do VIURBS e tratamento
das calçadas.

Principal BRS

2

Principal BRS

2

2018

2019

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

2024

Longo Prazo
2025

2026

2027

2028

2029

Planejamento
Execução de projetos e implantação
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Eixo

Circulação
Calma

Programa
Human. do Trânsito
e Prom. do Convívio
no Espaço Público

Prazo de
Implantação

Permanente

Curto Prazo
Medida

Classificação

2017

Implantar Zonas 30 em bolsões ambientais,
hipercentro e centralidades regionais,
especialmente onde haja concentração de
atropelamentos.
Melhorar as condições físicas e tempos
semafóricos de travessias.

Principal/
Partida

1

Principal/
Partida

1

Mobilidade
BH a pé
Ativa

Permanente

Mobilidade
BH a pé
Ativa

Permanente

Implantar sinalização indicativa específica para os
pedestres.

Principal/
Partida

1

Mobilidade
Pedala BH
Ativa

Permanente

Implantar gradativamente a Rede Cicloviária.

Principal/
Partida

1

Mobilidade
Pedala BH
Ativa

Permanente

Principal/
Partida

1

Mobilidade
Pedala BH
Ativa

Permanente

Principal/
Partida

1

Mobilidade
Pedala BH
Ativa
Mobilidade
Pedala BH
Ativa
Mobilidade
Rede Complementar
Coletiva
Gestão,
Fiscalizaçã
oe
Operação
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Ativa
Mobilidade
Coletiva

Implantar paraciclos (suporte para estacionar
bicicletas) nas vias e locais de grande demanda.
Implantação de bicicletários (local controlado
para estacionar bicicletas) (medida principal/
partida)

Permanente

Incentivar o Uso da Bicicleta.

Principal/
Partida

1

Permanente

Ampliar sistema de bicicletas públicas (Bike BH).

Principal

1

Principal

1

Complementar

1

Complementar

1

Complementar

1

Complementar

1
1

Permanente

Criar novas linhas no serviço seletivo interligando
regiões da cidade com potencial de atendimento
aos atuais usuários do transporte individual.
Tornar obrigatório que em todos os pontos de
ônibus haja painéis informativos e acessíveis
(sonoro e em libras) sobre o sistema de
transporte público coletivo.
Implantar equipamentos de apoio e ações de
suporte.
Integrar a bicicleta aos demais modos de
transporte.
Melhorar o atendimento e a operação dos
serviços de vilas e favelas.

Informação da
Mobilidade

Permanente

Pedala BH

Permanente

Pedala BH

Permanente

Rede Complementar

Permanente

Mobilidade
Rede Complementar
Coletiva

Permanente

Ampliar a rede de linhas noturnas e nos finais de
semana.

Complementar/
Partida

Cidade
TOD
Sustentável

Permanente

Apoiar Operação Urbana Consorciada Antônio
Carlos/Pedro I - Leste-Oeste - OUC-ACLO.

Principal/
Partida

Cidade
TOD
Sustentável

Permanente

Apoiar Operações Urbanas Consorciadas: Anel
Rodoviario, Via 220, Via 710 e Cristiano Machado.

Principal/
Partida

Médio Prazo

Longo Prazo

Plan
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029
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Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Curto Prazo
Medida

Classificação

2017

Circulação
Calma

Human. do Trânsito
e Prom. do Convívio
no Espaço Público

Curto

Implantar o Projeto Velocidade Segura, reduzindo
a velocidade nas vias arteriais, coletoras e
aproximações das estações do BRT/MOVE.

Circulação
Calma

Human. do Trânsito
e Prom. do Convívio
no Espaço Público

Curto

Investir no tratamento de rotas de caminhamento
de pedestres nas centralidades definidas no Plano Principal
Diretor.

1

Mobilidade
Tarifário
Coletiva

Curto

Implantar integração física e tarifária entre os
sistemas de transporte por ônibus municipal:
Convencional/ Suplementar, Suplementar/
Suplementar, Metrô/ Suplementar e MOVE/
Suplementar.

Principal

1

Mobilidade
Individual
Estacionamento
Motorizada

Curto

Implantar estacionamentos rotativos de
motocicletas.

Principal

1

Mobilidade
Individual
Estacionamento
Motorizada

Curto

Tornar efetiva o uso de vagas e a fiscalização do
estacionamento rotativo.

Principal

1

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Curto

Implantar a Estação de Integração São José (BRS
Pedro II).

Principal BRS

1

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Curto

Implantar o Boulevar Afonso Pena (BRS Afonso
Pena) com tratamento das calçadas.

Principal BRS

1

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Curto

Principal BRS

1

Logística
Urbana

Cooperando com o
Abast. da Cidade

Curto

Complementar/
Partida

1

Mobilidade
Rede Convencional
Coletiva

Curto

Complementar

1

Mobilidade
Tarifário
Coletiva

Curto

Complementar

1

Mobilidade
Individual
Estacionamento
Motorizada

Curto

Principal

2

Implantar o BRS N Sra do Carmo e tratamento das
calçadas.
Incentivar entregas realizadas por veículos de
menor impacto (bicicletas, triciclos elétricos,
entre outras)
Melhorar a especificação dos veículos em relação
ao conforto (acústico e temperatura) e bem-estar,
em consonância com as tecnologias disponíveis.
Reduzir tarifas nos horários de fora pico dos dias
úteis e nos sábados, domingos e feriados.
Restringir o número de vagas de estacionamento
nas vias da Área Central e sobretaxar e regular os
estacionamentos privados, que deverão ser
objeto de estudo de impacto de vizinhança.

Principal/
Partida

Médio Prazo

Longo Prazo

Plan
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1
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Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Mobilidade
Individual
Estacionamento
Motorizada

Curto

Mobilidade
BH a pé
Ativa

Curto

Mobilidade
Rede Convencional
Coletiva

Curto

Mobilidade
Transporte Público
Individual
Individual
Motorizada

Curto

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Médio

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Médio

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Médio

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Médio

Mobilidade
Tarifário
Coletiva

Médio

Curto Prazo
Medida

Classificação

2017

Dar coerência entre os preços cobrados pelos
serviços de mobilidade, estacionamentos em vias
públicas de veículos de passageiros e de carga e
eventuais cobranças por circulação, estimulando
modos não motorizados, coletivos e menos
poluentes.
Tratamento de melhoria para pedestres nas vias
com corredores de transporte coletivo já
implantados.
Ampliar as intervenções de prioridade ao
transporte coletivo no sistema de circulação, por
meio da implantação de faixas exclusivas nas
principais vias por onde circulam os ônibus;
intervenções do VIURBS e tratamento das
calçadas.
Modernizar o serviço de táxi para acompanhar as
tendências e novos serviços.
Complementar o BRT Cristiano Machado (Av.
Cristiano Machado, trecho Estação São
Gabriel/Estação Vilarinho; Av. Risoleta Neves e
Via 540; implantar as estações de integração
Providência, Isidoro e estações de transferência;
intervenções do VIURBS; tratamento das
calçadas).
Apoiar a implantação do trecho da Linha 1 do
Metrô – Eldorado/Novo Eldorado e da Estação de
Integração Novo Eldorado.
Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô –
Barreiro/Nova Suíça.
Implantar o Corredor Amazonas (Av. Amazonas,
Av. Tereza Cristina, Av. Olinto Meireles, Av. Waldir
Soeiro, Via 210, Av. Olegário Maciel, Av. N Sra.
Fátima; implantar estações de transferência e
estações de integração Nova Cintra, Gameleira,
Felipe Caldas e Silva Lobo; intervenções do
VIURBS; tratamento das calçadas).
Implantar bilhete único de transporte, integrando
todos os modos de transporte público coletivo.

Principal

Médio Prazo

Longo Prazo

Plan
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

4

Principal

Principal/
Partida

Complementar

Principal BRT

1

Principal Metrô
Principal Metrô

Principal BRT

1

Principal

1
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Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Curto Prazo
Medida

Classificação

2017

Mobilidade
Individual
Estacionamento
Motorizada

Médio

Tornar requisito no projeto de estações de alta
capacidade o estudo de viabilidade para a
implantação de estacionamentos dissuasórios.

Principal

1

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Médio

Implantar o BRS Contorno/Andradas/Assis
Chateaubriand e tratamento das calçadas.

Principal BRS

1

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Médio

Principal BRS

1

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Médio

Principal BRS

1

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Médio

Principal BRT

1

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Médio

Principal BRT

1

Mobilidade
Rede Convencional
Coletiva

Médio

Complementar

1

Mobilidade Racionalização do
Individual
Uso do Transporte
Motorizada Individual Privado

Médio

Alternativa

1

Principal

2

Principal

5

Alternativa

5

Alternativa

5

Mobilidade
Tarifário
Coletiva

Médio

Mobilidade
Individual
Estacionamento
Motorizada

Médio

Mobilidade Racionalização do
Individual
Uso do Transporte
Motorizada Individual Privado

Médio

Mobilidade Racionalização do
Individual
Uso do Transporte
Motorizada Individual Privado

Médio

Implantar o BRS Raja Gabaglia; intervenções do
VIURBS; tratamento das calçadas.
Implantar o BRS Estoril/Salgado Filho (Arterial
Secundária 681); intervenções do VIURBS e
tratamento das calçadas
Complementar o BRT Antônio Carlos (Av.
Vilarinho, Av. Civilização; intervenção do VIURBS;
estações de transferência e tratamento das
calçadas).
Implantar o BRT Anel Rodoviário - trecho Estação
São Gabriel/BH Shopping, implantação de
estações de transferência; intervenções do
VIURBS e tratamento das calçadas.
Criar novas linhas, interligando as centralidades
entre si e ao seu entorno.
Estipular padrões de emissões de poluentes para
acessar e circular em locais e horários
determinados.
Implantar integração tarifária entre os sistemas
municipal, metropolitano e dos municípios
conurbados, com tarifação por zonas ou por
trechos.
Evitar o aumento de vagas de estacionamento
associando a criação de vagas de estacionamento
privado de acesso público à redução de vagas de
estacionamento na via pública.
Criar taxas sobre modos e serviços de transporte
individual privado pela utilização da infraestrutura
urbana, vinculando a receita à aplicação exclusiva
no transporte coletivo e não motorizado, inclusive
para subsidiar a tarifa do transporte público.
Restringir e controlar o acesso e circulação,
permanente ou temporário, de veículos
individuais privados em locais e horários
determinados.

Médio Prazo

Longo Prazo

Plan
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029
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Eixo

Programa

Prazo de
Implantação

Curto Prazo
Medida

Classificação

2017

Mobilidade
Tarifário
Coletiva

Médio

Implantar opção de compra de passagem diária,
semanal e mensal, com desconto.

Complementar

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Longo

Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô –
Lagoinha/Savassi.

Principal Metrô

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Longo

Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô –
Savassi/Morro do Papagaio.

Principal Metrô

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Longo

Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô – Praça
Raul Soares/Santa Tereza.

Principal Metrô

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Longo

Mobilidade
Rede Estruturante
Coletiva

Longo

Implantar o BRS Anel Intermediário; intervenções
do VIURBS e tratamento das calçadas.
Implantar o BRS Venda Nova/Barreiro (Vias 210,
220 e 590); intervenções do VIURBS e tratamento
das calçadas.

Médio Prazo

Longo Prazo

Plan

Principal BRS

2

Principal BRS

2

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029
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Apêndice IV – Cronograma Financeiro das Medidas Principais, Complementares e
Alternativas
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Medida
Implantar Zonas 30 em bolsões
ambientais, hipercentro e centralidades
regionais, especialmente onde haja
concentração de atropelamentos.
Melhorar as condições físicas e tempos
semafóricos de travessias
Implantar sinalização indicativa específica
para os pedestres
Implantar gradativamente a Rede
Cicloviária.
Implantar paraciclos (suporte para
estacionar bicicletas) nas vias e locais de
grande demanda.
Implantação de bicicletários (local
controlado para estacionar bicicletas)
(medida principal/ partida)
Incentivar o Uso da Bicicleta.
Ampliar sistema de bicicletas públicas
(Bike BH)
Criar novas linhas no serviço seletivo
interligando regiões da cidade com
potencial de atendimento aos atuais
usuários do transporte individual.
Tornar obrigatório que em todos os pontos
de ônibus haja painéis informativos e
acessíveis (sonoro e em libras) sobre o
sistema de transporte público coletivo.
Implantar equipamentos de apoio e ações
de suporte.
Integrar a bicicleta aos demais modos de
transporte
Melhorar o atendimento e a operação dos
serviços de vilas e favelas.
Melhorar o atendimento e a operação dos
serviços de vilas e favelas.
Apoiar Operação Urbana Consorciada
Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste OUC-ACLO
Apoiar Operações Urbanas Consorciadas:
Anel Rodoviario, Via 220, Via 710 e
Cristiano Machado
Implantar o Projeto Velocidade Segura,
reduzindo a velocidade nas vias arteriais,
coletoras e aproximações das estações do
BRT/MOVE.

Classificação

Principal/
Partida
Principal/
Partida
Principal/
Partida
Principal/
Partida

Curto Prazo
2017

2018

Médio Prazo

2019

2020

2021

2022

2023

Longo Prazo
2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

----

670.000

680.000

----

700.000

----

720.000

730.000

740.000

750.000

760.000

770.000

780.000

790.000

4.781.120

9.243.520

6.253.520

5.383.520

4.750.000

----

5.065.000

5.070.000

5.075.000

9.780.000

9.780.000

9.780.000

9.780.000

9.780.000

400.000

1.800.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

----

1.700.000

1.700.000

1.700.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

11.449.500

24.982.000

33.053.000

22.900.000

19.048.000

----

19.998.000

20.473.000

20.877.000

17.167.000

17.607.000

18.047.000

18.487.000

17.707.000

Principal/
Partida

56.595

280.009

415.297

300.640

264.977

----

295.041

310.073

310.073

325.105

340.137

355.169

370.201

400.265

Principal/
Partida

----

1.260.000

2.054.400

3.000.000

4.571.200

4.220.800

6.060.400

4.639.800

7.249.600

6.139.600

6.139.600

6.139.600

6.139.600

6.139.600

Principal/
Partida

200.000

200.000

200.000

----

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Principal

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Principal

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Complementar

----

6.695.385

6.852.308

----

7.166.154

----

7.480.000

7.636.923

7.793.846

7.950.769

8.107.692

8.264.615

8.421.539

8.578.462

Complementar

20.000

220.000

220.000

----

220.000

20.000

220.000

420.000

420.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Complementar

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Complementar

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Complementar/
Partida

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Principal/
Partida

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Principal/
Partida

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Principal/
Partida

1

90.000

90.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Medida
Investir no tratamento de rotas de
caminhamento de pedestres nas
centralidades definidas no Plano Diretor;
Implantar integração física e tarifária entre
os sistemas de transporte por ônibus
municipal: Convencional/ Suplementar,
Suplementar/ Suplementar, Metrô/
Suplementar e MOVE/ Suplementar.
Implantar estacionamentos rotativos com
cobrança de motocicletas.
Tornar efetiva o uso de vagas e a
fiscalização do estacionamento rotativo
Implantar a Estação de Integração São José
(BRS Pedro II).
Implantar o Boulevar Afonso Pena (BRS
Afonso Pena) com tratamento das
calçadas.
Implantar o BRS N Sra do Carmo e
tratamento das calçadas.
Incentivar entregas realizadas por veículos
de menor impacto (bicicletas, triciclos
elétricos, entre outras)
Melhorar a especificação dos veículos em
relação ao conforto (acústico e
temperatura) e bem-estar, em
consonância com as tecnologias
disponíveis.
Reduzir tarifas nos horários de fora pico
dos dias úteis e nos sábados, domingos e
feriados.
Restringir o número de vagas de
estacionamento nas vias da Área Central e
sobretaxar e regular os estacionamentos
privados, que deverão ser objeto de
estudo de impacto de vizinhança;
Dar coerência entre os preços cobrados
pelos serviços de mobilidade,
estacionamentos em vias públicas de
veículos de passageiros e de carga e
eventuais cobranças por circulação,
estimulando modos não motorizados,
coletivos e menos poluentes;
Tratamento de melhoria para pedestres
nas vias com corredores de transporte
coletivo já implantados.

Classificação

Curto Prazo
2017

Médio Prazo

2018

2019

2020

2021

2022

Longo Prazo

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Principal

1

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

1

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

434.750.000

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

887.507

887.507

887.507

1

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

887.507

Principal

2.181.514

2.206.514

2.181.514

1

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

2.181.514

Principal_BRS

3.000

35.000

37.931.000

25.200.000

3.000

1

309.000

1.227.000

1.533.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

Principal_BRS

33.870

328.410

4.582.620

2.992.200

25.881

0

0

0

1

25.881

0

0

0

0

Principal_BRS

66.461

631.871

12.171.488

8.024.400

30.175

1

30.175

30.175

30.175

30.175

30.175

30.175

30.175

30.175

Complementar/
Partida

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Medida
Ampliar as intervenções de prioridade ao
transporte coletivo no sistema de
circulação, por meio da implantação de
faixas exclusivas nas principais vias por
onde circulam os ônibus; intervenções do
VIURBS e tratamento das calçadas.
Modernizar o serviço de táxi para
acompanhar as tendências e novos
serviços;
Complementar o BRT Cristiano Machado
(Av. Cristiano Machado, trecho Estação
São Gabriel/Estação Vilarinho; Av. Risoleta
Neves e Via 540; implantar as estações de
integração Providência, Isidoro e estações
de transferência; intervenções do VIURBS;
tratamento das calçadas).
Apoiar a implantação do trecho da Linha 1
do Metrô – Eldorado/Novo Eldorado e da
Estação de Integração Novo Eldorado.
Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô
– Barreiro/Nova Suíça: 11,100 km.
Implantar o Corredor Amazonas (Av.
Amazonas, Av. Tereza Cristina, Av. Olinto
Meireles, Av. Waldir Soeiro, Via 210, Av.
Olegário Maciel, Av. N Sra. Fátima;
implantar estações de transferência e
estações de integração Nova Cintra,
Gameleira, Felipe Caldas e Silva Lobo;
intervenções do VIURBS; tratamento das
calçadas).
Implantar bilhete único de transporte,
integrando todos os modos de transporte
público coletivo.
Tornar requisito no projeto de estações de
alta capacidade o estudo de viabilidade
para a implantação de estacionamentos
dissuasórios
Implantar o BRS Contorno/Andradas/Assis
Chateaubriand e tratamento das calçadas.
Implantar o BRS Raja Gabaglia;
intervenções do VIURBS; tratamento das
calçadas.
Implantar o BRS Estoril/Salgado Filho
(Arterial Secundária 681); intervenções do
VIURBS e tratamento das calçadas
Complementar o BRT Antônio Carlos (Av.
Vilarinho, Av. Civilização; intervenção do
VIURBS; estações de transferência e
tratamento das calçadas).

Classificação

Curto Prazo

Médio Prazo
2020

2021

2022

2023

Longo Prazo

2018

2019

15.522.435

40.626.620

38.327.000

0

0

1

574.905

766.540

958.175

1.916.350

1.916.350

1.916.350

1.916.350

0

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal_BRT

0

0

0

1

643.667

1

56.330.327

114.390.346

115.255.193

17.394.792

6.151.786

6.151.786

6.151.786

6.151.786

Principal_Metro

1

2.040.000

7.140.000

0

0

1

119.000.000

240.975.000

187.425.000

35.700.000

32.725.000

32.725.000

32.725.000

32.725.000

Principal_Metro

1

9.990.000

34.965.000

0

0

1

393.000.000

795.825.000

618.975.000

117.900.000

108.075.000

108.075.000

108.075.000

108.075.000

Principal_BRT

0

0

0

1

1.791.613

1

40.586.543

137.047.367

110.925.115

14.425.629

5.129.030

5.129.030

5.129.030

5.129.030

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

1

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal_BRS

43.584

392.256

4.903.200

3.268.800

43.584

1

16.344

65.376

81.720

43.584

43.584

43.584

43.584

43.584

Principal_BRS

139.312

1.253.808

0

0

0

1

52.242

15.881.568

10.709.610

17.008

17.008

17.008

17.008

17.008

Principal_BRS

3.000

35.000

37.931.000

25.200.000

3.000

1

309.000

1.227.000

1.533.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

2.145.000

Principal_BRT

0

0

0

1

120.210

1

12.021

15.414.384

10.304.305

260.455

104.182

104.182

104.182

104.182

Principal/
Partida

2017

2024

2025

2026

2027

2028

2029
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2030

Medida

Classificação

Implantar o BRT Anel Rodoviário - trecho
Estação São Gabriel/BH Shopping,
implantação de estações de transferência;
intervenções do VIURBS e tratamento das
calçadas.
Criar novas linhas, interligando as
centralidades entre si e ao seu entorno.
Estipular padrões de emissões de
poluentes para acessar e circular em locais
e horários determinados.
Implantar integração tarifária entre os
sistemas municipal, metropolitano e dos
municípios conurbados, com tarifação por
zonas ou por trechos.
Evitar o aumento de vagas de
estacionamento associando a criação de
vagas de estacionamento privado de
acesso público à redução de vagas de
estacionamento na via pública.
Criar taxas sobre modos e serviços de
transporte individual privado pela
utilização da infraestrutura urbana,
vinculando a receita à aplicação exclusiva
no transporte coletivo e não motorizado,
inclusive para subsidiar a tarifa do
transporte público;
Restringir e controlar o acesso e
circulação, permanente ou temporário, de
veículos individuais privados em locais e
horários determinados;
Implantar opção de compra de passagem
diária, semanal e mensal, com desconto.
Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô
– Lagoinha/Savassi.
Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô
– Savassi/Morro do Papagaio.
Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô
– Praça Raul Soares/Santa Tereza.
Implantar o BRS Anel Intermediário;
intervenções do VIURBS e tratamento das
calçadas.
Implantar o BRS Venda Nova/Barreiro
(Vias 210, 220 e 590); intervenções do
VIURBS e tratamento das calçadas.

Total

Curto Prazo
2017

2018

Médio Prazo

2019

2020

2021

2022

Longo Prazo

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Principal_BRT

0

0

0

1

1.449.900

1

61.238.230

122.533.918

122.562.648

201.107

201.107

201.107

201.107

201.107

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alternativa

0

0

0

1

700.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alternativa

0

0

0

1

60.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alternativa

0

0

0

1

60.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Complementar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Principal_Metro

0

0

0

1

6.750.000

1

16.875.000

60.000.000

90.000.000

337.500.000

562.500.000

787.500.000

585.000.000

112.500.000

Principal_Metro

0

0

0

1

3.855.000

1

9.637.500

100.000.000

150.000.000

192.750.000

321.250.000

449.750.000

334.100.000

64.250.000

Principal_Metro

0

0

0

1

5.940.000

1

14.850.000

60.000.000

90.000.000

297.000.000

495.000.000

693.000.000

514.800.000

99.000.000

Principal_BRS

0

0

0

0

0

0

0

0

1

32.976

54.960

4.075.566

20.188.428

16.293.810

Principal_BRS

0

0

0

0

0

0

0

1

193.140

450.660

1

2.978.250

14.891.250

11.913.000

1.774.454.228

5.834.907.080

9.148.422.474
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Tabela 26: Eixo Mobilidade Ativa – Medidas com Interfaces
Prazo

NH

Interfaces
municipais

Permanente

T

SUDECAP

Permanente
Permanente

T
T

SUDECAP
SUDECAP

Incentivar a caminhada.

Permanente

T

SMSA, SMED

Implantar sinalização indicativa específica para os pedestres.
Estudar a viabilidade de manutenção das calçadas com recursos do
poder público.
Dar tratamento para pedestres aos corredores de transporte coletivo
já implantados.
Padronizar o tratamento para pedestres.
Implantar gradativamente a Rede Cicloviária.
Implantar paraciclos (suporte para estacionar bicicletas) nas vias e
locais de grande demanda.

Permanente

T

BELOTUR

Curto Prazo

T

SUDECAP

Curto Prazo

T

SUDECAP

Curto Prazo
Permanente

O
T

Permanente

T

Implantar equipamentos de apoio e ações de suporte.

Permanente

T

SMAPU
SUDECAP
Comissão de
Mobiliário Urbano
Comissão de
Mobiliário Urbano

Integrar a bicicleta aos demais modos de transporte.

Permanente

E

Programa

Medida
Fazer a manutenção das calçadas da Rede de caminhamento a pé
prevista no Projeto de Lei.
Melhorar a infraestrutura para caminhar em calçadas e travessias.
Melhorar as condições físicas e tempos semafóricos de travessias.

Interfaces
estaduais

Interfaces
federais

Proprietários de imóveis

Segmentos da sociedade
que possam potencializar
as campanhas

BH a Pé

Pedala BH

SETOP

Implantar bicicletários (local controlado estacionar bicicletas).

Permanente

T

Comissão de
Mobiliário Urbano

Incentivar o uso da bicicleta.

Permanente

T

SMSA, SMED

Ampliar sistema de bicicletas públicas (Bike BH).

Permanente

T

Melhorar a governança do Pedala BH.

Permanente

T

Interfaces outros

CBTU

GT Pedala BH e possíveis
patrocinadores
GT Pedala BH e possíveis
patrocinadores
SetraBH, SINTRAM
GT Pedala BH e possíveis
patrocinadores
Segmentos da sociedade
que possam potencializar
as campanhas
Possíveis patrocinadores
GT Pedala BH e possíveis
patrocinadores

NH: Nível hierárquico E: Estratégico T: Tático O: Operacional
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Tabela 27: Eixo Mobilidade Coletiva – Medidas com Interfaces
Programa

Medida
Modernizar o sistema semafórico, incluindo a possibilidade de
priorização por meio de acionamento pelos ônibus.

Prazo

NH

Interfaces
municipais

Permanente

T

CCG

Interfaces
estaduais

Implantar a Estação de Integração São José (BRS Pedro II).

Curto Prazo

E

CCG, SUDECAP,
SARMUPampulha,
COMAM.

Implantar o Boulevar Afonso Pena (BRS Afonso Pena) com tratamento
das calçadas.

Curto Prazo

E

CCG, SUDECAP,
SARMU-Centro
Sul, SMAPU.

SETOP

Implantar o BRS N Sra do Carmo e tratamento das calçadas.

Curto Prazo

E

CCG, SUDECAP,
SARMU-Centro
Sul.

SETOP

Complementar o BRT Antônio Carlos (Av. Vilarinho, Av. Civilização;
intervenção do VIURBS; estações de transferência e tratamento das
calçadas).

Médio Prazo

E

CCG, SUDECAP,
SARMU-Venda
Nova.

SETOP

CCG, SUDECAP,
SARMU-Centro
Sul, Barreiro e
Oeste, SMMA,
COMAM.

SETOP

Interfaces
federais

Interfaces outros

SetraBH, Transfácil,
SINTRAM

SetraBH, Transfácil,
SINTRAM

DNIT

SetraBH, Transfácil,
SINTRAM

Rede Estruturante

Implantar o Corredor Amazonas (Av. Amazonas, Av. Tereza Cristina,
Av. Olinto Meireles, Av. Waldir Soeiro, Via 210, Av. Olegário Maciel,
Av. N Sra. Fátima; implantar estações de transferência e estações de
integração Nova Cintra, Gameleira, Felipe Caldas e Silva Lobo;
intervenções do VIURBS; tratamento das calçadas).

Médio Prazo

E

Implantar o BRS Contorno/Andradas/Assis Chateaubriand e
tratamento das calçadas.

Médio Prazo

E

Implantar o BRS Raja Gabaglia; intervenções do VIURBS; tratamento
das calçadas.

Médio Prazo

E

CCG, SUDECAP,
SARMU-Centro
Sul.
CCG, SUDECAP,
SARMU-Centro Sul
e Oeste.

SetraBH, SINTRAM

CBTU

SetraBH, Transfácil,

SetraBH, Transfácil

SetraBH, Transfácil
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Programa

Medida

Prazo

NH

Interfaces
municipais

Interfaces
estaduais

Interfaces
federais

Interfaces outros

Implantar o BRT Anel Rodoviário - trecho Estação São Gabriel/BH
Shopping; implantação de estações de transferência; intervenções do
VIURBS e tratamento das calçadas.

Médio Prazo

E

CCG, SUDECAP,
SARMU, SMAPU.

SETOP

DNIT

SetraBH, Transfácil,
SINTRAM

Médio Prazo

E

CCG, SUDECAP,
SARMU-Oeste.

Médio Prazo

E

Prefeito

CBTU

Médio Prazo

E

CBTU

Implantar o BRS Anel Intermediário; intervenções do VIURBS e
tratamento das calçadas.

Longo Prazo

E

Implantar o BRS Venda Nova/Barreiro (Vias 210, 220 e 590);
intervenções do VIURBS e tratamento das calçadas.

Longo Prazo

E

Prefeito
CCG, SUDECAP,
SARMU, SMMA,
SMAPU
CCG, SUDECAP,
SARMU, SMMA,
SMAPU

Longo Prazo

E

Prefeito

CBTU

Longo Prazo

E

Prefeito

CBTU

Longo Prazo

E

Prefeito

CBTU

Curto Prazo

O

CCG, SUDECAP,
Secretarias de
Administração
Regional

Curto Prazo

O

SetraBH, Transfácil

Curto Prazo

O

SetraBH, Transfácil

Implantar o BRS Estoril/Salgado Filho (Arterial Secundária 681);
intervenções do VIURBS e tratamento das calçadas
Apoiar a implantação do trecho da Linha 1 do Metrô – Eldorado/Novo
Eldorado e implantação de Estação de Integração Novo Eldorado.
Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô – Barreiro/Nova Suíça.

Apoiar a implantação da Linha 2 do Metrô – Praça Raul Soares/Santa
Tereza.
Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô – Lagoinha/Savassi.
Apoiar a implantação da Linha 3 do Metrô – Savassi/Morro do
Papagaio.
Ampliar as intervenções de prioridade ao transporte coletivo no
sistema de circulação, por meio da implantação de faixas exclusivas
nas principais vias por onde circulam os ônibus; intervenções do
VIURBS e tratamento das calçadas.
Ampliar o controle da ocupação, pontualidade e regularidade do
transporte público, de acordo com as regras dos contratos em vigor.

Criar rede de linhas noturnas e nos finais de semana. (Rede
Convencional)

SetraBH, Transfácil
Prefeitos da RMBH

SetraBH, Transfácil

SetraBH, Transfácil

SETOP

SetraBH, Transfácil,
SINTRAM
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Programa

Medida

Rede
Complementar

Criar novas linhas, interligando as centralidades entre si e ao seu
entorno. (esta medida está vinculada ao Eixo Acessibilidade Universal
- Programa Inclusão Social).
Ampliar a rede de linhas noturnas e nos finais de semana. (Rede
Complementar)
Criar novas linhas no serviço seletivo interligando regiões da cidade
com potencial de atendimento aos atuais usuários do transporte
individual.
Melhorar o atendimento e a operação dos serviços de vilas e favelas
(esta medida está vinculada ao Eixo Acessibilidade Universal Programa Inclusão Social).

Interfaces
estaduais

Interfaces
federais

NH

Médio Prazo

O

Permanente

O

Permanente

O

Permanente

T

URBEL

SetraBH, Transfácil

Permanente

T

SMED

Segmentos da sociedade
que possam potencializar
as campanhas

Permanente

O

SMAPU, SMMA

Curto Prazo

E

SetraBH, Transfácil

Curto Prazo

E

SetraBH, Transfácil

Curto Prazo

E

SetraBH, Transfácil

Curto Prazo

E

CBTU

SetraBH, Transfácil,
SINDPAUTRAS

Curto Prazo

T

CBTU

SetraBH, Transfácil,
SINDPAUTRAS

Implantar bilhete único de transporte, integrando todos os modos de
transporte público coletivo.

Médio Prazo

E

SETOP

CBTU

SetraBH, Transfácil,
SINTRAM, SINDPAUTRAS

Implantar opção de compra de passagem diária, semanal e mensal,
com desconto.

Médio Prazo

E

SETOP

CBTU

SetraBH, Transfácil,
SINTRAM, SINDPAUTRAS

Estimular as escolas a viabilizarem a carona solidária.

Tarifário

Interfaces
municipais

Prazo

Exigir das escolas classificadas como empreendimento de impacto a
realização de licenciamento urbanístico corretivo que contemple
planos de logística de embarque/desembarque dos seus alunos.
Aumentar o uso do cartão BHBUS através da redução do preço do
casco e a ampliação da rede de vendas.
Melhorar a utilização do cartão BHBUS através do aumento do valor
da recarga dentro dos ônibus.
Reduzir tarifas nos horários de fora pico dos dias úteis e nos sábados,
domingos e feriados.
Implantar integração física e tarifária entre os sistemas de transporte
por ônibus municipal: Convencional/ Suplementar, Suplementar/
Suplementar, Metrô/ Suplementar e MOVE/ Suplementar.
Implantar integração entre bicicleta/metrô/ônibus, com bicicletários
junto às estações integração e de transferência.

Interfaces outros
SetraBH, Transfácil

SetraBH, Transfácil
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Programa

Medida

Prazo

NH

Implantar integração tarifária entre os sistemas municipal,
metropolitano e dos municípios conurbados, com tarifação por zonas
ou por trechos.

Médio Prazo

E

Interfaces
municipais

Interfaces
estaduais

Interfaces
federais

Interfaces outros

SETOP

CBTU

SetraBH, Transfácil,
SINTRAM, SINDPAUTRAS,
prefeitos da RMBH

NH: Nível hierárquico E: Estratégico T: Tático O: Operacional
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Tabela 28: Eixo Circulação Calma – Medidas com Interfaces
Programa

Segurança

Medida
Implantar auditoria de segurança viária nos projetos de médio porte
e de grande porte a serem implantados pela BHTRANS e inspeção
posterior à implantação para verificar o atendimento aos itens de
segurança.
Efetivar o Comitê Intersetorial para o acompanhamento da Política
de Segurança no Trânsito e o Projeto Vida no Trânsito.
Implantar as correções indicadas na Inspeção de Segurança e na
Inspeção de Acessibilidade elaboradas pela WRI nas avenidas
Cristiano Machado e Antônio Carlos/Pedro I (esta medida está
vinculada ao Eixo Mobilidade Ativa - Programa BH a Pé).
Implantar Zonas 30 em bolsões ambientais, especialmente no
hipercentro e centralidades regionais, onde há concentração de
atropelamentos.
Estimular a instalação de Varandas Urbanas (parklets) em vagas de
estacionamento, conforme Decreto Municipal Nº 15.895/2015,
inclusive com proposições de localização em projetos viários e de
Zona 30.

Humanização do
Trânsito e
Promoção do
Convívio no Espaço Investir no tratamento de rotas de caminhamento de pedestres nas
centralidades definidas no Plano Diretor.
Público

Educação para a
Mobilidade

Estimular/ampliar o Programa Rua Nossa (fechamento de ruas aos
domingos), permitindo que a própria comunidade proponha o
fechamento de ruas, e integrando às ciclorrotas de lazer.
Implantar o Projeto Velocidade Segura, reduzindo a velocidade nas
vias arteriais, coletoras e aproximações das estações do BRT/MOVE.
Promover treinamento contínuo dos operadores do transporte
público e escolar, abordando os conteúdos de segurança de trânsito,
acessibilidade, atendimento ao usuário, procedimentos operacionais
e condução inadequada, medida também integrante do Eixo
Mobilidade Coletiva.
Atender alunos do 1º ciclo da rede municipal e estadual de ensino e
da rede particular no Programa Educativo Circo Transitando Legal,
Atender alunos do 3º ciclo da rede municipal e estadual de ensino e
da rede particular no Programa Educativo Caravana da Cidadania.

Interfaces
municipais

Interfaces
estaduais

Prazo

NH

Permanente

T

Curto Prazo

E

SMGO

Curto Prazo

T

SUDECAP

Permanente

O

Secretarias de
Administração
Regional

Permanente

O

SMAPU

Curto Prazo

O

SUDECAP e
Secretarias de
Administração
Regional

Curto Prazo

T

SMEL

Curto Prazo

T

GMBH

Permanente

O

Permanente

O

SMED

SEE

Permanente

O

SMED

SEE

Interfaces
federais

Interfaces outros
Entidades detenroras
de conhecimento na
área

PMMG

SetraBH, SINTRAM
SetraBH,
SINDPAUTRAS,
STTRBH, SINTESC
Sindicato escolas
particulares
Sindicato escolas
particulares
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Programa

Medida

Prazo

NH

Atender alunos do 2º ano do ensino médio no Programa Educativo O
Jovem e a Mobilidade.

Permanente

O

Realizar campanhas de respeito ao pedestre e ao ciclista e de
comportamento seguro de pedestres e ciclistas. (esta medida está
vinculada ao Eixo Mobilidade Ativa).

Permanente

O

Permanente

O

Permanente

T

Desenvolver ações intersetoriais e implementar Plano de
Comunicação sobre Segurança no Trânsito para pautar e subsidiar os
meios de comunicação em suas matérias sobre o assunto, utilizando
todos os tipos de mídia disponíveis.
Fazer gestão junto ao DETRAN-MG e CONTRAN - Conselho Nacional
de Trânsito para introduzir módulo específico para motociclistas com
informações de segurança no curso obrigatório para habilitação e
alterar a forma do exame de habilitação de motociclistas, exigindo
exame de legislação específico e exame na rua.

Interfaces
municipais

Interfaces
estaduais

Interfaces
federais

Sindicato escolas
particulares
Segmentos da
sociedade que
possam potencializar
as campanhas
Segmentos da
sociedade que
possam potencializar
as campanhas

SEE

GMBH

PMMG

DETRAN-MG

Realizar campanhas educativas para conscientização da importância
da logística urbana para a economia da cidade (respeito do uso da
carga e descarga, circulação da carga e etc.). Esta medida integra o
Eixo Logística Urbana.

Permanente

O

ASCOM

Realizar campanha de comportamento seguro para motociclistas.

Permanente

O

ASCOM,
GMBH

Promover campanhas e ações de divulgação, no intuito de mostrar à
população que ela também pode e deve colaborar para a melhoria da
mobilidade urbana em nossa cidade.

Curto Prazo

O

ASCOM

Implantar o Projeto Escola Segura para escolas estaduais.

Curto Prazo

T

Implantar o Projeto Escola Segura para escolas particulares.

Curto Prazo

O

Criar um programa de conduta segura para transportadores
escolares.

Curto Prazo

O

Criar um programa de conduta segura para motofretistas.

Curto Prazo

O

SEDS, PMMG

Interfaces outros

CONTRAN,
DENATRAN
SINDITAC MG,
SETCEMG, CDL,
ACMINAS,
universidades e
outros sindicatos
patronais
Segmentos da
sociedade que
possam potencializar
as campanhas
Segmentos da
sociedade que
possam potencializar
as campanhas

SEE
Sindicato escolas
particulares
SINTESC e escolas
participantes do
projeto
GMBH

PMMG

Sindicato dos
motofretistas
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Programa

Medida

Prazo

NH

Interfaces
municipais

Realizar ações educativas para grupos de idosos.

Curto Prazo

O

Ampliar a realização de palestras e programas de segurança no
trânsito em parceria com empresas privadas, como, por exemplo, nas
SIPATS.

Curto Prazo

O

Curto

O

SMAPU

Curto

O

SMSA, SMED

Instituir como obrigatório nos empreendimentos sujeitos ao EIV
Plano de Comunicação Sobre Segurança Viária para a área impactada
pelo empreendimento.
Ampliar o Projeto Escola Segura para todas as escolas municipais
participantes do Programa Saúde na Escola.
NH: Nível hierárquico E: Estratégico T: Tático O: Operacional

SMSA

Interfaces
estaduais

Interfaces
federais

Interfaces outros
Segmentos da
sociedade que
possam potencializar
as campanhas
Empresas
interessadas,
segmentos da
sociedade que
possam potencializar
as campanhas
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Tabela 29: Eixo Mobilidade Individual Motorizada – Medidas com Interfaces
Programa

Prazo

NH

Interfaces
municipais

Estimular a implantação de planos de mobilidade corporativa e a
prática de carona solidária, com o uso de aplicativos digitais.

Permanente

O

ASCOM

Desenvolver projeto para implementação de taxas sobre modos e
serviços de transporte individual privado pela utilização da
infraestrutura urbana, vinculando a receita à aplicação exclusiva no
transporte coletivo e não motorizado, inclusive para subsidiar a tarifa
do transporte público.

Curto Prazo

O

PRODABEL,
PGM, GMBH

PMMG,
DETRAN-MG

Fomentar o serviço de compartilhamento de veículo individual
motorizado (carsharing).

Curto Prazo

E

PBH ATIVOS

CEMIG

Medida

Interfaces
federais

Interfaces outros

Curto Prazo

T

Sindicato dos
Trabalhadores
Motociclistas e
Ciclistas de MG

Curto Prazo

O

SINCAVIR

Curto Prazo

T

SETOP, SINCAVIR,
SINTRAM, SetraBH

Criar taxas sobre modos e serviços de transporte individual privado
pela utilização da infraestrutura urbana, vinculando a receita à
aplicação exclusiva no transporte coletivo e não motorizado, inclusive
para subsidiar a tarifa do transporte público.

Médio Prazo

E

PRODABEL,
PGM

PMMG,
DETRAN-MG

Restringir e controlar o acesso e circulação, permanente ou
temporário, de veículos individuais privados em locais e horários
determinados.

Médio Prazo

E

PRODABEL,
PGM

PMMG,
DETRAN-MG

Estudar medidas de desestímulo ao uso de motocicletas.
Racionalização do
uso do transporte
individual privado

Interfaces
estaduais

Acompanhar a oferta de taxi em função da demanda e de benchmark
com cidades semelhantes.
Elaborar estudo de viabilidade do uso compartilhado da faixa
exclusiva de ônibus pelo táxi com passageiro.
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Programa

Prazo

NH

Interfaces
municipais

Interfaces
estaduais

Desestimular o uso de motocicletas, especialmente nas áreas e
horários mais congestionados, aumentando a segurança.

Médio Prazo

E

PRODABEL,
PGM

PMMG,
DETRAN-MG

Estipular padrões de emissões de poluentes para acessar e circular
em locais e horários determinados.

Médio Prazo

T

PRODABEL,
PGM

PMMG,
DETRAN-MG

Permanente

O

SEST, SENAT

Curto Prazo

O

SEST, SENAT,
SINCAVIR-MG

Curto Prazo

O

Curto Prazo

E

Curto Prazo

O

SINCAVIR-MG

Curto Prazo

O

ANTP

Médio Prazo

O

SINCAVIR-MG

Curto Prazo

O

SEST, SENAT

Médio Prazo

O

SINCAVIR-MG

Medida

Manter programas permanentes de melhoria e qualificação dos
serviços de táxi.
Promover treinamento para qualificação e melhoria dos serviços de
táxi.
Estimular o uso do serviço de transporte individual público.
Celebrar e manter convênios para a integração das praças de táxis
dos municípios conurbados da RMBH - Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
Transporte Público Realizar pesquisa de opinião sobre o serviço de táxi para alimentar
Individual
propostas de modernização.
Acompanhar a oferta de táxi em função da demanda e de benchmark
com cidades semelhantes.
Modernizar o serviço de táxi para acompanhar as tendências e novos
serviços.
Promover treinamento para qualificação e melhoria dos serviços de
táxi.
Ampliar o serviço de táxi lotação para atendimento da demanda nos
períodos noturnos e em finais de semana.

Interfaces
federais

Interfaces outros

ASCOM
Agência
RMBH,

Prefeitos da RMBH
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Programa

Medida

Interfaces
municipais

Interfaces
estaduais

Interfaces
federais

Prazo

NH

Médio Prazo

O

SetraBH, SINCAVIRMG

Curto Prazo

O

CDL/BH, ACMINAS

Tornar efetivo o uso de vagas e a fiscalização do estacionamento
rotativo.

Curto Prazo

T

GMBH

Restringir o número de vagas de estacionamento nas vias da Área
Central e sobretaxar e regular os estacionamentos privados, que
deverão ser objeto de estudo de impacto de vizinhança.

Curto Prazo

E

CMBH, SMGO

Curto Prazo

O

GMBH

Curto Prazo

E

CMBH, SMGO

Médio Prazo

E

CMBH, SMGO

Médio Prazo

T

SMOBI

Estudar a criação de novos serviços de táxi lotação, com a
implantação de carros acessíveis, de novos pontos ou aproveitando
as estações de integração existentes. As rotas do táxi lotação serão
predefinidas e poderão ser pagas através do cartão de transporte
coletivo.
Realizar pesquisas sobre o impacto da redução de vagas de
estacionamento nos congestionamentos e na economia.

PMMG

Interfaces outros

DENATRAN,
CONTRAN

Estacionamento
Implantar estacionamentos rotativos com cobrança de motocicletas.
Dar coerência entre os preços cobrados pelos serviços de mobilidade,
estacionamentos em vias públicas de veículos de passageiros e de
carga e eventuais cobranças por circulação, estimulando modos não
motorizados, coletivos e menos poluentes.
Evitar o aumento de vagas de estacionamento associando a criação
de vagas de estacionamento privado de acesso público à redução de
vagas de estacionamento na via pública.
Implantar estacionamentos dissuasórios para integrar os modos
individuais motorizados ao sistema de transporte público.
NH: Nível hierárquico E: Estratégico T: Tático O: Operacional

PMMG

Tabela 30: Eixo Cidade Sustentável – Medidas com Interfaces
Programa

Medida

Prazo

NH

Interfaces
municipais

Interfaces
estaduais

Interfaces
federais

Interfaces outros
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Desenvolvimento
Orientado para o
Transporte

Apoiar o desenvolvimento de projetos de mobilidade decorrentes da
Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste-Oeste
– OUC-ACLO.
Fazer gestão para viabilizar a Operação Urbana Consorciada do TOD
Anel Rodoviário.
Apoiar o desenvolvimento de projetos de mobilidade nas
Centralidades.
Fazer gestão para viabilizar medidas de incentivo ao escalonamento
de horários de entrada e saída das atividades urbanas, trabalho
remoto, semana comprimida e outras.
Aprimorar os procedimentos para exigência de investimentos em
mobilidade ativa e coletiva decorrentes da implantação de
Empreendimentos de Impacto.
Apoiar Operações Urbanas Consorciadas: Anel Rodoviario, Via 220,
Via 710 e Cristiano Machado.
Fiscalizar as emissões da frota circulante de veículos movidos a
diesel.

Qualificação
Ambiental da
Mobilidade

Sistema Viário

Permanente

O

SMAPU

Permanente

E

SMAPU

Permanente

O

SMAPU

Permanente

E

SMDE

Permanente

O

SMAPU,
SMMA,
SMARU, GEAL

Permanente

T

SMAPU

Permanente

O

SMMA,
SMAFIS,
CMMCE

Prospectar e promover a substituição gradativa da frota de
transporte público por veículos com menor potencial de emissão de
gases de efeito estufa.

Permanente

T

SMMA

Acompanhar a política ambiental e garantir sua articulação com as
ações de mobilidade.

Permanente

O

SMMA,
CMMCE

Permanente

O

SUDECAP

Acompanhamento do projeto e implantação de vias destinadas ao
transporte coletivo.
NH: Nível hierárquico E: Estratégico T: Tático O: Operacional

DNIT
DER/MG,
SETOP

DNIT

ACMINAS, CDL/BH,
FIEMG

SEMAD,
DETRAN/MG

CNT, FETRAN,
SetraBH
CNT, FETRAN,
SetraBH, ANFAVEA,
fornecedores de
veículos e
componentes

SEMAD

Ministério
do Meio
Ambiente

Tabela 31: Eixo Logística Urbana – Medidas com Interfaces
Programa

Medida
Reforçar e adequar a sinalização nas áreas de carga e descarga para
reduzir o desrespeito.

Prazo

NH

Permanente

O

Interfaces
municipais

Interfaces
estaduais

Interfaces
federais

Interfaces outros
ACMINAS, CDL/BH, FIEMG
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Programa

Circulando e
Entregando
Melhor

Medida

Prazo

NH

Interfaces
municipais

Interfaces
estaduais
PRODEMGE,
Agência
RMBH, FJP,
SETOP, SEF
Agência
RMBH,
SETOP,
PMMG,
DER/MG

Interfaces
federais

Interfaces outros

CBTU, DNIT,
INFRAERO

SINDITAC MG, SETCEMG,
CDL/BH, ACMINAS,
universidades e outros
sindicatos patronais

Criar e manter um banco de dados para subsidiar o planejamento da
logística urbana (pesquisas, rede de circulação, malha ferroviária).

Permanente

T

SMAPU,
PRODABEL,
SMARU, SMF

Estabelecer estratégias de fiscalização para melhorar o controle da
circulação e operações de logística.

Permanente

T

COP-BH,
SMAFIS, GMBH

Curto Prazo

O

COMURB,
COMPUR

O

SMAPU,
SMARU,
SMAFIS

Agência
RMBH,
SETOP,
DER/MG

CBTU, DNIT,
INFRAERO,
PRF

SINDITAC MG, SETCEMG,
CDL/BH, ACMINAS,
universidades e outros
sindicatos patronais

O

SMAPU,
SMARU, SMF,
PRODABEL

PRODEMGE,
Agência
RMBH, FJP,
SETOP, SEF

CBTU, DNIT,
INFRAERO,
PRF

SINDITAC MG, SETCEMG,
CDL/BH, ACMINAS,
Prefeitos da RMBH,
universidades e outros
sindicatos patronais

O

SMAPU,
SMARU,
COMURB,
COMAM
Agência
RMBH

CBTU, DNIT,
INFRAERO,
PRF

Agência
RMBH, SEF

Estudar a necessidade de implantar rotativo nas áreas de carga e
descarga na área central e centralidades para otimização destas
áreas.
Melhorar a efetividade das operações de carga e descarga por meio
da criação de um manual de melhores práticas, modernização de
equipamentos e veículos, selo verde (uma certificação para empresas
e autônomos), participação em fóruns (que possuam como tema a
Logística Urbana), treinamentos, padronização de embalagens entre
outras.

Apoiar o planejamento e execução da pesquisa movimentação de
carga, contemplando a região metropolitana.

Compatibilizar os horários das operações de carga e descarga com as
demandas de mobilidade da cidade.

Curto Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Estimular medidas de último quilômetro (containers sobre rodas,
pontos de entrega e coleta, microcentros de distribuição nas
centralidades, OUC's e estacionamentos subterrâneos).

Médio Prazo

E

PRODABEL,
COMURB,
COMAM

Prever incentivos financeiros ou isenção de impostos para promover
a adesão dos envolvidos, tanto dos transportadores quanto dos

Médio Prazo

E

SMAPU,
SMARU, SMF,

DNIT, PRF

CDL/BH, SETCEMG,
SINDITAC, universidades e
outros sindicatos patronais

SINDITAC MG, SETCEMG,
CDL/BH, ACMINAS,
universidades e outros
sindicatos patronais
SINDITAC MG, SETCEMG,
CDL/BH, ACMINAS,
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Programa

Medida

Prazo

NH

varejistas, as medidas de logística urbanas propostas (entrega
noturna, utilização de centros de distribuição de carga, estímulo ao
transporte não motorizado para entrega de mercadorias, uso dos
pontos de pontos de entrega e coleta de pequenas mercadorias,
entre outras).
Estudar o papel do transporte por tração animal na distribuição
urbana de mercadorias.

Ampliar e modernizar as informações sobre circulação e entrega de
cargas (“Como vou de carga”, Novos Aplicativos, PMVs etc.).

Promover a interlocução (Fóruns de Discussão, Câmara temática,
Carta Compromisso e etc.) entre o poder público e os agentes da
cadeia de abastecimento objetivando a criação de um Pacto pela
Logística Urbana Sustentável.

Articular a logística urbana no âmbito metropolitano para
implantação de centros de consolidação e distribuição de carga,
plataformas logísticas e etc.

Incentivar entregas realizadas por veículos de menor impacto
(bicicletas, triciclos elétricos, entre outras)

Médio Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

O

O

E

Interfaces
municipais
Comurb,
COMPUR

Secretarias de
Administração
Regional, SLU,
COMAM
SMAPU,
SMARU,
PRODABEL,
COMURB
SMAPU,
SMARU, SMF,
PRODABEL,
COMAM,
COMURB,
COMPUR

E

SMAPU, SMF,
PRODABEL,
COMURB

E

CMMCE,
SMMA,
SMAPU,
SMARU,
COMURB

Interfaces
estaduais

Interfaces
federais

Interfaces outros
universidades e outros
sindicatos patronais

Universidades

Agência
RMBH,
PRODEMGE

SINDITAC MG, SETCEMG,
CDL/BH, ACMINAS,
universidades e outros
sindicatos patronais

PRODEMGE,
Agência
RMBH, FJP,
SETOP, SEF

SINDITAC MG, SETCEMG,
CDL/BH, ACMINAS,
Observatório de BH e da
Metrópole, Instituto
Horizontes

CBTU, DNIT,
INFRAERO

Agência
CBTU, DNIT,
RMBH, SETOP INFRAERO

SINDITAC MG, SETCEMG,
CDL/BH, ACMINAS,
prefeitos da RMBH,
Observatório de BH e da
Metrópole, Instituto
Horizontes, universidades e
outros sindicatos patronais
SINDITAC MG, SETCEMG,
CDL/BH, ACMINAS,
universidades, outros
sindicatos patronais e
empresas privadas.

NH: Nível hierárquico E: Estratégico T: Tático O: Operacional
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Tabela 32: Eixo Acessibilidade Universal – Medidas com Interfaces
Programa

Medida

Promover a renovação da frota do transporte público com veículos
com acessibilidade universal.
Estimular o serviço de vans acessíveis para o transporte escolar da
pessoa com deficiência.
Capacitar equipes técnicas para desenvolver projetos que
contemplem o conceito de acessibilidade universal, em atendimento
à legislação vigente e às melhores práticas.
Capacitar equipes de fiscalização e obras para cobrar o cumprimento
Acessibilidade no da aplicação de requisitos legais vigentes aos projetos públicos.
Transporte Público
Capacitar equipe para auditoria de acessibilidade universal em
Coletivo
projetos e obras de transporte urbano.
Adequar e fiscalizar a acessibilidade interna e externa das estações
de integração aos critérios de Desenho Universal.
Implantar projetos com desenho universal para o sistema de
transporte e trânsito urbanos.

Acessibilidade em
Calçadas e
Travessias

Desenvolver tecnologias de informação e comunicação que atendam
às necessidades de todos os usuários do sistema de transporte
coletivo, incluindo os idosos e as pessoas com deficiência.
Estimular a criação de uma comissão intersetorial permanente de
acessibilidade na mobilidade.
Implantar tratamento especial para deficientes visuais em travessias
semaforizadas.
Implantar projetos com desenho universal nas calçadas, passeios,
travessias, acessos às estações de metrô, equipamentos e espaços
públicos.
Implantar projetos com desenho universal nas calçadas, passeios,
travessias, acessos de estações de metrô, equipamentos e espaços
públicos.
NH: Nível hierárquico E: Estratégico T: Tático O: Operacional

Prazo

NH

Interfaces
municipais

Permanente

O

SMPS

Permanente

O

SMED

Curto Prazo

O

Curto Prazo

O

Curto Prazo

O

Curto Prazo

O

SMPS,
SUDECAP,
SMOBI
SMPS,
SUDECAP,
SMOBI
SMPS,
SUDECAP
SMPS,
SUDECAP

Médio Prazo

O

SMPS,
SUDECAP

Médio Prazo

O

PRODABEL,
SMPS

Médio Prazo

E

SMPS

Curto Prazo

O

SMOBI,
SUDECAP

Médio Prazo

O

SMOBI,
SUDECAP

Longo Prazo

O

SMOBI,
SUDECAP

Interfaces
estaduais
Agência
RMBH

Interfaces
federais

Interfaces outros

DENATRAN,
CONTRAN

NTU, ANTP, SetraBH,
ANFAVEA,
fornecedores de
ônibus e
componentes

Agência
RMBH

ANTP

Agência
RMBH

ANTP

Agência
RMBH
Agência
RMBH
Agência
RMBH

ANTP

ANFAVEA, SetraBH,
fornecedores de
ônibus e
componentes

Instituto São Rafael
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Tabela 33: Eixo Gestão, Fiscalização e Operação – Medidas com Interfaces
Programa

Medida
Criar Fundo Perene de Investimentos no Transporte Coletivo.
Atuar objetivamente junto a organismos e/ou agentes financeiros
nacionais e internacionais para obter recursos a fundo perdido e/ou
linhas de financiamento para aplicação nas ações de mobilidade
urbana.
Identificar outras possíveis fontes de financiamento e as condições
sob as quais se pode obter os recursos.
Desenvolver e/ou fomentar ações para que sejam agilizados os
Programas passíveis de financiamento ou até mesmo criar programas
específicos para se adequar às linhas de financiamento disponíveis.

Gestão do
PlanMob-BH

Promover a melhoria contínua das ações de gerenciamento e/ou
operação e fiscalização do sistema de transporte e trânsito da cidade,
através da introdução de novas tecnologias e/ou aprimoramento das
que estão sendo atualmente utilizadas.
Pesquisar, propor e, se possível, adotar exemplos de boas práticas na
introdução e/ou otimização dos mecanismos de participação, das
soluções tecnológicas de gerenciamento, e/ou operação e
fiscalização do sistema de transporte e trânsito da cidade.
Envolver as demais áreas da PBH, direta ou indiretamente,
interligadas às ações intersetoriais necessárias para obtenção dos
recursos, principalmente no tocante às questões do controle
contábil, financeiro e orçamentário dos recursos obtidos.
Fazer gestão junto aos órgãos responsáveis pela manutenção das
vias, vegetação dos canteiros, poços de visita de drenagem para que
estes não sejam elementos causadores de acidentes.

Prazo

NH

Permanente

E

Permanente

E

Permanente

T

Interfaces
municipais
SMF

Interfaces
estaduais

BDMG

Interfaces
federais

Interfaces outros

BNDES,
BID, BIRD, JBIC, KFW,
Ministério
AFD, AID, BEI, CAF,
das Cidades, GEF, outros agentes
COFIEX
internacionais
ITDP, WRI, IEMA

Permanente

T

SMF, SMDE

BDMG

Permanente

O

GMBH

SEDS, PMMG

Permanente

O

Permanente

T

SMF

Curto

T

SMOBI,
SUDECAP,
SMMA

BNDES,
Ministério
das Cidades,
COFIEX

Fornecedores de
soluções
tecnológicas

Fazer gestão para viabilizar aplicação de subsídios e desonerações
tributárias para formulação de Política Tarifária que promova a
inclusão social.

Curto

E

SMF

Implantar o Fundo Municipal de Melhoria da Qualidade e Subsídio ao
Transporte Coletivo - FSTC, cujos recursos serão destinados a
subsidiar o serviço de transporte coletivo no Município, com vistas à
manutenção da infraestrutura operacional e redução das tarifas
cobradas pelo mesmo.

Curto

E

SMF

COPASA,
CEMIG

SEF

Ministério
da Fazenda,
Receita
Federal
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Programa

Medida
Fiscalizar o transporte fretado nos corredores de transporte, visando
garantir a operação do transporte regular nos pontos de
embarque/desembarque sem interferências (esta medida está
vinculada ao Eixo Mobilidade Coletiva - Programa Rede
Complementar).
Fiscalizar o transporte coletivo que integra a rede estruturante, a
rede convencional e a rede complementar.
Fazer gestão junto a todas as instâncias de governo para que se possa
programar e executar ações conjuntas de fiscalização de trânsito em
toda a cidade.

Fiscalização da
Mobilidade

Aumentar a quantidade de equipamentos de fiscalização eletrônica
(equipamentos de medição e registro da velocidade; equipamentos
de registro de avanço do sinal vermelho dos semáforos;
equipamentos de detecção de parada sobre a faixa de pedestres)
expandindo-os para todos os corredores de tráfego e o sistema
arterial principal da cidade, bem como para todas as interseções
semaforizadas.
Instrumentalizar os Agentes de Transporte e Trânsito com mais
recursos, para melhorar a qualidade e a efetividade da fiscalização.
Alocar os recursos necessários para efetiva atuação do “Agente
Pedala BH”, tais como os veículos (preferencialmente bicicletas),
equipamentos de proteção individual, etc.
Viabilizar fiscalização específica de velocidade de motocicletas,
utilizando radar móvel posicionado em locais estratégicos dos
corredores de tráfego de maior índice de acidentes;
Capacitar o quadro de Agentes para atuar também na fiscalização e
operação do espaço viário destinado à circulação de bicicletas
(“Agente Pedala BH”) e a questões ligadas à acessiblidade.
Sensibilizar a Polícia Militar de Minas Gerais e a Guarda Municipal
para que estas possam alocar maior quantidade de Agentes para
atuar no dia a dia da fiscalização de trânsito.
Fazer gestão junto ao Governo do Estado para intensificar as blitzen
de motociclistas verificando habilitação, equipamentos de segurança
e focando em ação que dispute tempo em contraposição a excessos
cometidos;

Prazo

NH

Interfaces
municipais

Permanente

O

GMBH

Permanente

O

GMBH

Curto

T

GMBH

Curto

T

Curto

O

GMBH

Curto

T

GMBH

Curto

O

GMBH

Curto

O

GMBH

Curto

E

GMBH

Curto

T

Interfaces
estaduais

Interfaces
federais

Interfaces outros

SEDS, PMMG

Fornecedores de
soluções
tecnológicas

SEDS, PMMG

SEDS, PMMG

SEDS, PMMG
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Programa

Informação da
Mobilidade

Medida
Fazer gestão junto ao Governo do Estado para a ampliação das
blitzen de álcool e direção e que tenham foco também no
motociclista;
Fazer gestão junto à PMMG e GMBH para que seja priorizada a
fiscalização de condutores que desrespeitam a preferência dos
pedestres nas faixas de travessia ou param/estacionam sobre as
mesmas.
Fazer gestão junto à PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais e GMBH
- Guarda Municipal de Belo Horizonte, para fiscalizarem as vagas
rotativas destinadas aos motofretistas;
Fazer gestão junto à PBH/SMSU e à PMMG para fiscalizar o uso das
calçadas e passeios, tanto quanto aos aspectos de posturas quanto
de trânsito;
Retomar as ações institucionais e judiciais para que os Agentes da
BHTRANS possam voltar a ter o poder de multar
Identificar, a partir dos dados dos veículos de transporte escolar
cadastrados na BHTRANS, a informação de quais escolas e horários
eles atendem, estabelecendo cronograma e estratégias de
fiscalização, com foco na avaliação das condições de segurança dos
usuários deste transporte.
Promover o efetivo envolvimento dos órgãos competentes para a
fiscalização e exigência de tratamento/adequação das calçadas
quando de sua danificação pelas concessionárias de serviços públicos
e por particulares, visando garantir melhores condições de conforto e
segurança nos caminhamentos dos pedestres.
Ampliar a informação sobre os serviços de mobilidade com ênfase
em novas tecnologias e estimulando o uso do transporte coletivo e a
mobilidade ativa.
Tornar obrigatório que em todos os pontos de ônibus haja painéis
informativos e acessíveis (sonoro e em libras) sobre o sistema de
transporte público coletivo.
Disponibilizar todos os dados do sistema de transporte coletivo para
que terceiros (públicos e privados) possam desenvolver aplicativos
(incluindo as pessoas com alguma deficiência física, como por
exemplo os cegos).
Disponibilizar as informações (GPS) do Sistema Suplementar para os
usuários.

Interfaces
municipais

Interfaces
estaduais

Prazo

NH

Curto

T

Curto

T

GMBH

SEDS, PMMG

Curto

T

GMBH

SEDS, PMMG

Curto

T

GMBH,
SMAPU,
SMAFIS

SEDS, PMMG

Médio

E

PGM

Médio

O

SMED

Interfaces
federais

Interfaces outros

SEDS, PMMG

SMARU,
SMAFIS

Longo

T

Permanente

O

Permanente

O

Permanente

O

PRODABEL

Permanente

O

PRODABEL

SEE

COPASA,
CEMIG

Demais
concessionárias de
redes de
comunicação e de
dados
Fornecedores de
soluções
tecnológicas
CMPPDBH, Instituto
São Rafael
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Programa

Medida
Estimular/apoiar as escolas e o sindicato dos transportadores a
divulgarem as rotas dos operadores do serviço escolar, visando
incremento na utilização e redução do uso do transporte individual.
Promover a divulgação das medidas de fiscalização e operação, no
intuito de mostrar à população que ela também pode e deve
colaborar para a melhoria da mobilidade urbana em nossa cidade e
na construção de políticas públicas.
Divulgar para a sociedade a criação do “Agente Pedala BH”, no intuito
de mostrar que a BHTRANS/PBH não somente está implantando um
sistema cicloviário, mas também agregando novas ações para
incentivar o uso da bicicleta.
Divulgar para a população a importância do conceito da Política
Pública de Mobilidade Urbana Acessível, baseada no conceito de
desenho universal, e contribuir no aumento da diversidade de
pessoas utilizando o transporte coletivo.
NH: Nível hierárquico E: Estratégico T: Tático O: Operacional

Prazo

NH

Interfaces
municipais

Interfaces
estaduais

Permanente

O

SMED

SEE

Permanente

O

ASCOM

Permanente

O

ASCOM

Permanente

O

ASCOM

Interfaces
federais

Interfaces outros
SINTESC
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Apêndice VI – Acompanhamento do Cumprimento das Metas
A metodologia de gerenciamento dos indicadores do PlanMob-BH regulamenta a gestão
dos seus indicadores, estabelecendo procedimentos para inclusão, atualização,
acompanhamento, alteração e exclusão destes. Esta metodologia foi estabelecida de acordo com
as diretrizes previstas no decreto nº 15.317, de 02 de setembro de 2013, que institui o Plano
Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte e estabelece as diretrizes para o
acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica. Nesse
sentido, cabe ressaltar o artigo 17 e o inciso I do artigo 18:
(...) Art. 17. Fica instituído o Observatório da Mobilidade Urbana de Belo
Horizonte – ObsMob-BH, cujo objetivo é realizar, com base em indicadores de
desempenho estabelecidos em conformidade com este Decreto, o monitoramento da
implementação do PlanMob-BH, no que toca à operacionalização das estratégias nele
previstas e aos seus resultados em relação às metas de curto, médio e longo prazo.
Parágrafo único – Os indicadores deverão ser apurados anualmente e
divulgados no Balanço Anual da Mobilidade Urbana, a ser disponibilizado na página
eletrônica da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS.
Art. 18. O ObsMob-BH possui as seguintes atribuições:
I – definir e rever os indicadores de desempenho a serem tomados como
referência para o monitoramento e avaliação do PlanMob-BH; ”

1.

Conceitos
a) Indicadores-chave

Os indicadores-chave do PlanMob-BH permitem o monitoramento do cumprimento dos
objetivos fundamentais do plano e são acompanhados pela Diretoria Executiva da BHTRANS,
no intuito de medir a efetividade das ações que foram definidas para o alcance desses objetivos.
Os indicadores-chave possuem metas para curto (2020), médio (2025) e longo (2030) prazos.
b) Indicadores dos Eixos
Os indicadores dos eixos do PlanMob-BH permitem o monitoramento do cumprimento
dos objetivos dos eixos do plano e são acompanhados pela Diretoria Executiva da BHTRANS
e responsáveis pelos eixos, no intuito de medir a efetividade das ações que foram definidas para
o alcance dos eixos. Os eixos do PlanMob-BH são: Acessibilidade Universal; Cidade
Sustentável; Circulação Calma; Gestão, Fiscalização e Operação; Logística Urbana;
Mobilidade Ativa; Mobilidade Coletiva e Mobilidade Individual Motorizada. Os indicadores
de eixos possuem metas para curto (2020), médio (2025) e longo (2030) prazos.
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c) Indicadores dos Programas
Os indicadores dos programas do PlanMob-BH permitem o monitoramento do
cumprimento das ações e objetivos dos programas de cada eixo do plano e são acompanhados
pelos responsáveis pelos programas e eixos, no intuito de medir a efetividade das ações que
foram definidas para o alcance das metas dos programas. Os indicadores dos programas
possuem metas para curto (2020), médio (2025) e longo (2030) prazos.
d) Responsável pelo indicador
O responsável pelo indicador será um empregado da BHTRANS, que deverá participar
das reuniões gerenciais e do Observatório da Mobilidade, apresentando justificativas para o
desempenho dos indicadores e propondo ativamente planos de ação preventivos e corretivos
em caso de resultados desfavoráveis.
e) Responsável pela atualização de indicadores
O responsável pela atualização do indicador será um empregado da BHTRANS, que
deverá cadastrar o resultado do indicador no Portal da Gestão e, eventualmente, inserir a
justificativa para um resultado cujo desempenho seja desfavorável.
f)

Reunião gerencial de acompanhamento de indicadores

A reunião gerencial para acompanhamento dos indicadores será realizada
quadrimestralmente. Nessa reunião, serão apresentados e discutidos os indicadores-chave e
indicadores dos eixos, bem como os principais indicadores dos programas do plano.
g) Observatório da Mobilidade
A primeira reunião anual do Observatório da Mobilidade terá a finalidade de apresentar
os resultados dos indicadores do PlanMob-BH referentes ao ano anterior e eventuais planos de
ação propostos nas reuniões gerenciais.

2.

Gestão dos Indicadores
a) Inclusão de indicadores

A solicitação de inclusão de indicadores no PlanMob-BH pode ser realizada durante a
revisão quadrienal do plano ou nas reuniões do Observatório da Mobilidade. A equipe técnica
responsável pela revisão do PlanMob-BH deverá avaliar a proposta de solicitação de inclusão
de indicador, emitir um parecer sobre a proposta e divulgá-lo aos observadores.
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b) Atualização dos indicadores
A atualização dos indicadores do PlanMob-BH será realizada pelos devidos
responsáveis, conforme periodicidade e prazo de atualização definidos nas fichas de cadastro
dos indicadores. Caso o indicador esteja atualizado e com desempenho desfavorável, o
responsável pelo indicador deverá justificar seu resultado no Portal da Gestão e elaborar
proposta de plano de ação para apresentação e discussão nas reuniões gerenciais e na primeira
reunião do Observatório da Mobilidade, do ano subsequente, visando reverter o resultado.
c) Acompanhamento dos indicadores
Anualmente, a Superintendência do Escritório de Projetos (SESP) da BHTRANS
acompanhará a atualização dos indicadores por meio dos relatórios disponíveis no Portal da
Gestão. Todos os indicadores pendentes de atualização ou de justificativa e/ou elaboração de
plano de ação serão informados pela SESP ao responsável pelo indicador, para os devidos
ajustes. A SESP será responsável por organizar as reuniões gerenciais, na qual deverão ser
tratados os seguintes assuntos:
●

Análise dos indicadores selecionados, priorizando os indicadores com desempenho
desfavorável.
● Apresentação pela SESP das pendências referentes à atualização e justificativa de
indicadores com desempenho desfavorável, além de pendências de planos de ação.
● Apresentação, pelos responsáveis por indicadores, de propostas de planos de ação para
indicadores com desempenho desfavorável.
● Apresentação de resultados de indicadores que representem casos de sucesso.

As propostas de planos de ação validadas pelas diretorias serão apresentadas no
Observatório da Mobilidade.
d) Exclusão de Indicadores
A solicitação de exclusão de indicadores no PlanMob-BH pode ser realizada, durante a
revisão quadrienal do plano ou nas reuniões do Observatório da Mobilidade. A equipe técnica
responsável pela revisão do PlanMob-BH deverá avaliar a proposta de solicitação de exclusão
de indicador, emitir um parecer sobre a proposta e divulga-los aos observadores.
3.

Alteração de Indicadores

A solicitação de alteração de indicadores pode ser realizada durante a revisão quadrienal
do plano ou nas reuniões do Observatório da Mobilidade. A equipe técnica responsável pela
revisão do PlanMob-BH deverá avaliar a proposta de solicitação de alteração do indicador,
emitir um parecer sobre a proposta e divulga-lo aos observadores.
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