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Regulamentação e  
Padronização das 

Calçadas

01

AÇÃO

Atualizar o código de obras 
municipal, tornando obrigatório 
a construção de calçadas 
seguindo as normas  da NBR-
-9050/2015.

A1

Regulamentar o padrão construtivo 
das calçadas

AÇÃO

Elaborar e distribuir uma car�-
lha educa�va para profissionais 
e contribuintes, a fim de guiar a 
construção de calçadas seguin-
do o código de obras municipal.

A2

Elaborar material educativo

AÇÃO

Criar e implementar ações 
para monitorar e fiscalização 
u�lizando-se de aplica�vos 
para celulares, onde a popula-
ção envia fotos para informar 
o fiscal sobre calçadas irregu-
lares ou em más condições.

A3

Implementar instrumentos de moni-
toramento e fiscalização

AÇÃO

Implantar uma fábrica de reves-
�mento padronizado, onde o 
munícipe irá pagar o valor para 
custear a produção da quan�da-
de necessária para reves�r a sua 
calçada. 

A4

Padronizar o tipo de revestimento

AÇÃO

Capacitar técnicos para a produ-
ção de reves�mento e constru-
ção de calçadas, a fim de gerar 
emprego e elevar o padrão das 
calçadas do município.

A5

Capacitar técnicos calceteiros

Qualificação 
da

Acessibilidade

02

AÇÃO

Realizar um levantamento de 
todo o sistema pedonal no 
município, para criar uma base 
de dados a fim de facilitar a qua-
lificação da acessibilidade. 

A1

Realizar inventário do sistema de 
circulação pedonal

AÇÃO

Criar um plano a par�r dos 
dados ob�dos para requalificar 
os passeios de reponsabilidade 
do município, priorizando locais 
com maior fluxo de pedestres.

A2

Criar um plano de requalificação 
dos passeios

AÇÃO

No�ficar os munícipes respon-
sáveis por pesseios fora da 
norma ou com problemas de 
acessibilidade para requalifica-
ção da mesma.

A3

Notificar o responsável para a 
requalificação dos passeios

AÇÃO

Criar instrumento onde o valor 
gasto na requalificação possa 
ser aba�do no IPTU- Imposto 
predial e territorial urbano.

A4

Criar instrumentos para auxílio 
financeiro da requalificação

AÇÃO

A requalificação só poderá ser 
realizada por técnicos calcetei-
ros treinados pelo município.

A5

Utilizar técnicos calceteiros para a 
requalificação

Qualificação
da 

Iluminação

04

AÇÃO

Criar e implantar um plano 
voltado para a iluminação 
urbana para o pedestre e ciclis-
tas.

A1

Realizar um plano de iluminação 
voltada aos pedestres e ciclistas

AÇÃO

Requalificar a iluminação exis-
tente, subs�tuindo e melhoran-
do para melhor atender.

A2

Requalificar a iluminação pública 
existente

AÇÃO

Ins�tuir os parâmetros de insta-
lação da iluminação em novos 
locais, dando prioridade a ilumi-
nação publíca voltada aos 
pedestres e ciclista.

A3

Determinar os parâmetros de ilumi-
nação pública

Promover o 
Conceito de

Mobilidade Sus-
tentavel

05

AÇÃO

Elaborar uma car�lha educa�va 
para es�mular o uso de meios 
de locomoção sustentaveis.

A1

Elaborar cartilha educativa sobre 
mobilidade sustentável

AÇÃO

Realizar campanhas educa�vas 
em escolas, faculdades, além de 
blitz educa�vas.  

A2

Realizar campanhas educativas

AÇÃO

Elaborar um programa para 
incen�var  o uso de desloca-
mentos não motorizados.

A3

Elaborar programa de promoção a 
mobilidade urbana sustentável 

Desestimular 
o Uso de Auto-

móveis 

06

AÇÃO

Implementar um sistema de 
estaciomento rota�vo a fim de 
es�mular os munícipes a esta-
cionar em locais mais distantes 
e caminhar até o local desejado.

A1

Implementar sistema de estaciona-
mento rotativo

AÇÃO

Es�mular os funcionários de 
lojas em polos geradores de 
trafêgo a u�lizar o sistema de 
carona solidária, a fim de reduzir 
a quan�dade de veiculos esta-
cionados nesses locais.

A2

Estimular a carona solidária

AÇÃO

Es�pular o fechamento de vias 
para veículos motorizados 
durante dias da semana, es�mu-
lando os munícipes a caminhar.

A3

Criar vias exclusivas para pedestres 
e ciclistas

Diretrizes e
Ações

04

Qualificação
da 

Arborização

03

AÇÃO

Criar um manual com as espé-
cies permi�das para plan�o.

A1

Regular as espécies para plantio

AÇÃO

Elaborar um plano de arboriza-
ção para tornar a cidade verde.

A2

Elaborar e implementar um plano de 
arborização

AÇÃO

Proibir o corte por razões esté�-
cas de fachada, permi�ndo 
apenas em casos de risco aos 
pedestres ou infraestrutura.

A3

Proibir o corte sem devida autori-
zação do município

AÇÃO

Ins�tuir a obrigatoriedade do 
plan�o de árvores na abertura 
de novas vias.

A4

Determinar o plantio obrigatório 
em novos projetos viários

Desenvolver 
Plano Diretor

Cicloviário

01

AÇÃO

Criar um plano diretor especifi-
co para o modal cicloviário, 
visando tornar a bicicleta, o 
principal meio de deslocamento 
no município.

A1

Criar um plano diretor especifico 
ao modal cicloviário;

AÇÃO

Elaborar projetos para a execu-
ção de ciclovias e ciclofaixas, 
conectando o município entre 
seus polos geradores de trafêgo. 

A2

Criar projetos executivos de ciclovias 
e ciclofaixas para o municipio

AÇÃO

Planejar a expansão do sistema 
cicloviário com base na deman-
da e crescimento municipal.

A3

Planejar a expansão do sistema 
cicloviário

Implantar
uma rede

intermunicipal

03

AÇÃO

Criar uma rede cicloviária que 
interligue o município e seus 
vizinhos a fim de tornar seguro o 
deslocamento intermunicipal de 
ciclistas amadores e profissio-
nais.

A1

Criar uma rede cicloviária intermu-
nicipal

AÇÃO

Instalar pontos de apoio nas 
redes intermunicipais para dar 
segurança e suporte aos usuá-
rios

A2

Instalar pontos de apoio para 
ciclistas entre os municípios

AÇÃO

Criar programas que incen�vem 
o desenvolvimento e patrocínio 
para os usuários que u�lizam as 
redes intermunicipais como 
locais de treino.

A3

Criar programa de incentivo para 
ciclistas amadores e profissionais

Estimular 
o uso da
Bicicleta

04

AÇÃO

Criar programas educa�vos para 
incen�var e educar sobre o uso 
da bicicleta para os municípes.

A1

Criar um programa de educativo 
social

AÇÃO

Criar programas que incen�vem 
o uso da bicicleta no meio priva-
do.

A2

Criar um programa de incentivo 
privado

Implantar 
rede 

Cicloviária

02

Planejar e implantar uma rede 
cicloviária municipal com base 
nos polos geradores de tráfego 
de ciclistas.

Planejar e implantar rede cicloviá-
ria

Instalar paraciclos em pontos de 
ônibus e comércios, visando um 
local seguro para o ciclista esta-
cionar sua bicicleta.

Instalar paraciclos em pontos de 
ônibus e comércios

A1 A2
AÇÃO AÇÃO
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