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0015 - Mobilidade Urbana Integrada
Detalhe do Programa

Informações Básicas
Secretaria:
Data Início:
Horizonte Temporal:
Objetivo:

Publico Alvo:
Situação Atual:
Justificativa:

Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana
01/01/2018

Natureza:
Data Final:
31/12/2021
Prazo:
4 anos
Implantar a ações e projetos de melhoria e adequação da infraestrutura das vias da cidade, de forma a priorizar
pessoas em detrimento de automóveis. Desenvolvendo ações de sinalização horizontal, vertical e semafórica de
forma a contribuir para segurança e fluidez no trânsito; ampliando a rede de ciclovias e ciclofaixas, implantando
bicicletários, paraciclos e sistema de bicicletas compartilhadas. Inovar e modernizar os serviços de transportes,
viabilizando o permissionário de táxi e monitoramento da frota de transporte público. Contribuir para melhorar a
mobilidade nas áreas elevadas da cidade e nos bairros, o gerenciamento das áreas de estacionamento de
automóveis e por fim articular a integração do sistema de transporte coletivo em Vitória e na Região Metropolitana,
atuando de forma concomitante com as intervenções viárias de implantação do Programa de Mobilidade Urbana do
Governo do ES.
A sociedade em geral, usuária dos serviços públicos de Transporte, Trânsito e infraestrutura Urbana, sem seleção
de beneficiários.
Concluído
O programa justifica-se pela necessidade de revisão da mobilidade urbana no município dadas suas limitações
geográficas, uma vez que Vitória tem sua capacidade de crescimento horizontal restrito, além de seu status de
capital atrair demandas de outros municípios, inundando o trânsito. Outra característica determinada pelo
posicionamento geográfico centralizado na região metropolitana, faz com que o município se torne trajeto de
translado intermunicipal, o que também contribui para os problemas de fluidez identificados no trânsito. Daí o
imperativo em priorizar pessoas em detrimento de automóveis, estimulando o uso do transporte coletivo,
suplementar, alternativo e acessível.

Previsão Financeira (R$)
Fonte

2018

2019

2020

2021

Total

R$ 2.012,00

R$ 2.209,00

R$ 2.265,00

R$ 2.321,00

R$ 8.807,00

Recursos Vinculados

R$ 32.567.341,00

R$ 35.858.063,00

R$ 38.004.755,00

R$ 37.432.144,00

R$ 143.862.303,00

Total

R$ 32.569.353,00

R$ 35.860.272,00

R$ 38.007.020,00

R$ 37.434.465,00

R$ 143.871.110,00

Recursos Próprios

Ações do Programa
1168 - Ampliar e Melhorar a Infraestrutura Cicloviária.( Projeto )
2057 - Capeamento, Recapeamento, Manutenção e Recuperação / Fresagem da Pavimentação Asfáltica( Atividade )
1240 - Mobilidade nos Bairros( Projeto )
1267 - Elaborar Plano de Mobilidade Urbana( Projeto )
1306 - Recuperação Asfáltica de Vias Urbanas( Projeto )
2320 - Remoção e Guarda de Veículos( Atividade )
2365 - Trânsito Seguro e Eficiente( Atividade )
1172 - Integração Metropolitana - Transporte Público, Acessível e Individualizado.( Projeto )
1263 - Planejar, Implantar e Manter os Abrigos de Ônibus( Projeto )
1166 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transporte( Projeto )
2043 - Bairro Iluminado( Atividade )
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