




Implantações cicloviárias 
Grupo executor Obras Sinalização Entregue 

Contratos SMT - atas recape 361 0 60.440 

Polos geradores de tráfego 0 0 5.227 

PPP da Habitação 4.013 0 10.873 

SMSUB - Programa de recape 0 1.123 99.487 

TOTAL 4.374 1.123 176.027 101,5% 

Sinalização + Entregue (extensão / % em 

relação à meta) 
177.150 102,19% 

Obras + Sinalização + Entregue (extensão / 

% em relação à meta) 
181.524 104,72% 



Fotos de algumas implantações cicloviárias 



Diógenes R de Lima 



Diógenes R de Lima 



Passo da Pátria 



Semaneiros 



Pedro Bueno 



Inajar de Souza 



Gustavo Adolfo 



Baronesa de Muritiba 



Lacerda Franco 



Eusébio Stevaux Lacerda Franco 



Roberto Marinho 



Pe Pereira de Andrade 



Belini – Pça Beethoven 



Estado 



Dr. Miranda de Azevedo 



Custódio de Sá e Faria 



São João – trecho 2 



São João – trecho 2 



Maria Luiza Americano 



Melchert 



Requalificações cicloviárias 

Obras Sinalização Entregue 

Ciclofaixas 2.775 29.114 185.458 

Ciclovias 33.747 14.842 71.862 

TOTAL 36.522 43.956 257.320 82,8% 

Sinalização + Entregue (extensão / % em 

relação à meta) 
301.276 97% 

Obras + Sinalização + Entregue (extensão 

/ % em relação à meta) 
337.798 108,76% 



Fotos de algumas requalificações cicloviárias 



Jabaquara 



Jabaquara 



Antártica 



Antártica 



Itatiara 



Jangadeiros 



Jangadeiros 



Cerejeiras 



Norma Pieruccini Giannotti 



Teotônio Vilela 



Est do Imperador 



Manuel Antônio Gonçalves 



José Pinheiro Borges 













• 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. 








