












• Reduzir o índice de mortes no trânsito para 4,5 mortes por 100 mil 

habitantes 

• Implantar 10 projetos de  redesenho urbano para promoção da segurança 

viária; 

• Conduzir campanhas anuais de comunicação e ações de educação de 

trânsito; 

• Intervir em pontos críticos de mortes no trânsito em conjunto com as 

demais obras de intervenção no viário realizadas pela Prefeitura; 

• Garantir que 100% dos ônibus do sistema de transporte público municipal 

tenham adesivos indicando locais de pouca visibilidade (pontos cegos) 

para o condutor; 

• Intensificar a fiscalização eletrônica; 
 

 



• Reduzir o índice de mortes no trânsito para 4,5 mortes por 

100 mil habitantes 

• Implementar programa de renovação de semáforos em 16 

vias com alto índice de mortes no trânsito; 

• Ampliar o serviço DSV Digital, permitindo a solicitação de 

recursos de multas de trânsito em segunda instância 

(recursos à JARI), com vistas à redução do tempo 

transcorrido entre a prática da infração e a aplicação das 

penalidades de trânsito; 

• Regulamentar o uso de baú nos serviços de motofrete, 

com o objetivo de melhorar as condições de segurança 

desses motociclistas; 

• Implantar 100 minirrotatórias, com o objetivo de induzir o 

desenvolvimento de menores velocidades pelos veículos; 
 

 



• Reduzir o índice de mortes no trânsito 

para 4,5 mortes por 100 mil habitantes 

 

• Implantar 2.800 novas faixas de 

travessia para pedestres; 

• Enviar mensagens educativas quanto 

aos efeitos do excesso de velocidade 

aos motoristas que respeitam a 

velocidade regulamentada apenas nas 

proximidades dos equipamentos de 

fiscalização eletrônica; 

• Expandir o número de boxes para 

aumentar a segurança de motociclistas 

em semáforos; 

 

 



• Reduzir o índice de mortes no trânsito para 4,5 mortes por 100 mil 

habitantes 

 

• Implementar programa de segurança que envolva ações concomitantes 

de aumento do tempo de travessia para os pedestres nos semáforos 

e intensificação da fiscalização de trânsito em 32 vias; 

• Implementar mecanismo de fiscalização para excesso de peso de 

cargas transportadas em caminhões; 

• Reduzir a velocidade máxima regulamentada de 50 km/h para 40 km/h 

em 24 vias; 





• Implantar 300 km de estruturas cicloviárias; 

 

• Implantar 9 projetos de redesenho urbano para pedestres, com vistas à 

melhoria da caminhabilidade e proteção de todos, em especial dos mais 

vulneráveis como pessoas com deficiência, idosos e crianças:  

• Implantar 2 projetos de rotas escolares;  

• Implantar 2 projetos de ruas completas; 

• Implantar 5 projetos de rotas acessíveis para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida; 





• Aumentar em 420 km a extensão de vias atendidas pelo sistema de 

transporte público municipal por ônibus 

 

• Implantar 40 km de corredores de ônibus 

• Itaquera Líder; 

• Celso Garcia; 

• Itaim Paulista - São Mateus; 

• Miguel Yunes; 

• Nossa Sra. do Sabará.  

 

• Implantar o BRT (Bus Rapid Transit) da Zona Leste. 



 

• Implantar 50 km de faixas exclusivas de ônibus; 

 

• Implantar 4 terminais urbanos de ônibus: 

 

• Jardim Miriam; 

• Novo São Mateus; 

• Itaim Paulista; 

• Novo Itaquera.  



• Implantar o Aquático - Sistema de 

Transporte Público Hidroviário, na represa 

Billings. 

 
• Conduzir estudos econômico-financeiros de 

viabilidade; 

• Conduzir estudos técnicos de navegabilidade da 

represa e definir os modelos de embarcação mais 

adequados; 

• Obter as licenças ambientais; 

• Executar as compensações ambientais 

necessárias; 

• Construir viário de acesso e corredores de 

ônibus para conectividade do transporte hidroviário à 

rede de transporte público por ônibus da cidade; 

• Construir atracadouros integrados a terminais 

urbanos de ônibus para embarque e desembarque na 

rede de transporte público hidroviário. 

 



• Garantir que 100% dos ônibus da frota operacional estejam 

equipados com ar-condicionado, acesso à internet sem fio e tomadas 

USB para recarga de dispositivos móveis. 

 

• Entregar 4.000 novos ônibus para a frota do transporte público municipal. 









AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
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Troca de Pavimento 

Flexível por Pavimento 

Rígido em 100 Paradas 

fora dos Corredores 



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB 

O Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB, de 

natureza contábil e vinculado à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano – SMDU, tem por finalidade 

apoiar ou realizar investimentos destinados a 

concretizar os objetivos, diretrizes, planos, programas e 

projetos urbanísticos e ambientais integrantes ou 

decorrentes do Plano Diretor Estratégico.  





OBJETO DO GASTO CUSTO ESTIMADO (R$) 

PROJETOS DE REDESENHO URBANO PARA 
SEGURANÇA VIÁRIA R$ 18.150.000,00 

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS R$ 30.550.000,00 

REQUALIFICAÇÃO DE LOCAIS DE PARADA 
DE ÔNIBUS R$ 11.300.000,00 

TOTAL R$ 60.000.000,00 

Plano de Aplicação 2021 da SMT- Fundurb 



VIA ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO (R$) 

Av. Alcântara Machado R$729.032,26 

Av. Brig. Luis Antonio R$583.225,81 

Av. Celso Garcia R$2.624.516,13 

Av. Eng. Caetano Álvares R$1.239.354,84 

Av. Guido Caloi R$145.806,45 

Av. Itaberaba R$72.903,23 

Av. Nazaré R$291.612,90 

Av. Parada Pinto R$145.806,45 

Av. Prof. Luiz Inacio de Anhaia Melo R$291.612,90 

Av. Rangel Pestana R$291.612,90 

Av. São Miguel R$1.239.354,84 

Estr. de Itapecerica R$145.806,45 

Estr. M'Boi Mirim R$145.806,45 

Estr.de Mogi da Cruzes R$291.612,90 

Estrada do Imperador R$437.419,35 

R. Cardeal Arcoverde R$1.020.645,16 

R. Teodoro Sampaio R$1.603.870,97 

TOTAL R$ 11.300.000,00 



Troca de Pavimento 

Flexível por Pavimento 

Rígido em 100 Paradas 

fora dos Corredores 



Serão realizadas as trocas de pavimento flexível por pavimento rígido 

em 100 paradas de ônibus fora dos corredores. 

 
Sempre que possível, as plataformas (passeios) serão elevadas para 0,28 m 

para facilitar o embarque e desembarque dos usuários. 

 

 

Critério de escolha das paradas: 

 

- Maior quantidade de linhas que trafegam pelo local (ônibus/hora); 

 

- Vias que não foram recapeadas recentemente; 

 

- Paradas com pavimentos com maior desgaste e anomalias. 

 

- Priorização das regiões com menor números de corredores 

 



2020 

 
40 Paradas executadas 

 

19 Alteadas 

 

21 Reforma do passeio 

 

2021 

 
60 Paradas a executar 

 

33 Previstas para altear 

 

27 Reforma de passeio 

 

Em 2021 foram executadas até o momento 19 paradas, sendo 10 alteadas 



Locais de intervenção 

Zona Norte 

 

Av. Engº Caetano Alvares  - 11 Paradas 

Rua Parada Pinto               - 02 Paradas 

Av. Itaberaba                      - 01 Parada 

 

                                              14 Paradas 

Zona Leste 

 

Av. Rangel Pestana                             - 02 Paradas 

Av. São Miguel                                     - 17 Paradas 

Av. Alcântara Machado                        - 12 Paradas 

Av. Celso Garcia                                  - 21 Paradas 

Estr. do Imperador                               - 03 Paradas 

Estr. de Mogi das Cruzes                     - 01 Parada 

Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Melo - 02 Paradas 

 

                                                                58 Paradas 
Zona Sul 

 

Estrada de Itapecerica  - 02 Paradas 

Av. Nazaré                    - 02 Paradas 

Av. Guido Caloi             - 01 Parada 

Estrada do M’Boi Mirim - 01 Parada 

 

                                         06 Paradas 

Zona Oeste 

 

Rua Cardeal Arcoverde       - 07 Paradas 

Rua Teodoro Sampaio        - 11 Paradas 

Av. Brigadeiro Luis Antonio - 04 Paradas 

 

                                            22 Paradas 













Av. Eng. Caetano Alvares, 4912 




