
PLANO DIRETOR DE MONTES CLAROS

DIRETRIZES DA MOBILIDADE URBANA

PROPOSTAS DE DIRETRIZES

I-  Promover a união entre as políticas de uso e ocupação do solo e de mobilidade urbana, levando-se em conta a interdependência entre
ambas, minimizando os problemas do ponto de vista da qualidade de vida, da sustentabilidade ambiental, da equidade na apropriação da
cidade e dos custos sociais e econômicos.
II - Promover a integração das políticas públicas de transporte público, trânsito e uso e ocupação do solo, administradas de forma coordenada
pelos diversos órgãos que compõem a administração municipal.
III - Implementar instrumentos na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que evitem a segregação, principalmente da população de baixa renda, sem
obrigar de deslocamentos desnecessariamente extensos e dispendiosos.
IV -  Promover a atuação integrada dos órgãos executivos de trânsito com órgãos de planejamento, desenvolvimento urbano e de transporte
público.  
V - Estimular o adensamento nas regiões providas de infraestrutura de transporte e restringir a expansão horizontal da malha urbana.
VI  -  Estabelecer  critérios  na  Lei  de  Parcelamento  do  Solo  para  implantação  de  um  sistema viário  articulado  entre  todas  as  regiões  e
hierarquizado, contendo, vias arteriais, coletoras e locais. 
VII -  Estimular a mobilidade e a acessibilidade a todos os cidadãos, propiciando as condições necessárias para sua locomoção no espaço
público,  de forma a assegurar plenamente o direito constitucional de ir  e vir,  e possibilitando deslocamentos ágeis,  seguros, confortáveis,
confiáveis e econômicos. 
VIII - Priorizar, no conjunto de políticas de transporte e circulação, a mobilidade das pessoas e não dos veículos, o acesso amplo e democrático
ao espaço urbano e os meios de transporte coletivos bem como os não motorizados.
IX - Promover a qualificação contínua do órgão municipal de transportes e trânsito, aprimorando e avaliando a sua gestão.
X -  Implementar a melhoria do sistema de transporte coletivo,  mediante a criação de condições para a implantação de rede multimodal,
integrando os sistemas de capacidade baixa, média e alta.
XI - Organizar o sistema de transporte coletivo na forma de uma única rede, com os diversos modos de transporte integrados física, operacional
e tarifariamente, independente de quem os opera.
XII -  Implementar melhorias na infraestrutura e serviços (rodovias, estradas, sistemas de transporte coletivo público) nos deslocamentos intra
municipais como intermunicipais no âmbito do Município.
XIII - Melhorar as condições das viagens a pé, por meio de tratamento dos passeios e vias de pedestres, eliminação de barreiras arquitetônicas,
tratamento paisagístico adequado e tratamento das travessias do sistema viário.



XIV -  Promover a continuidade viária entre bairros ou regiões com a implantação de pontes, viadutos ou trincheiras para a transposição de
barreiras naturais ou artificiais de forma a garantir a articulação.
XV -  Efetivar a educação contínua para o trânsito,  de forma a orientar  cada cidadão e toda a comunidade, quanto a princípios,  valores,
conhecimentos, habilidades e atitudes favoráveis e adequadas à locomoção no espaço social,  para uma convivência no trânsito de modo
responsável e seguro.

Do Sistema de Transporte Público:

XVI - Planejar o transporte coletivo público integrado ao sistema viário e o uso e ocupação do solo.
XVII -  Priorizar os investimentos e o uso do sistema viário urbano para o pedestre e os meios de transporte coletivo, principalmente, nas
situações de conflito com o transporte individual e de carga.
XVIII - Promover a criação de redes de transportes coletivos públicos multimodais integradas.
XIX - Ampliar a intermodalidade nos deslocamentos urbanos, estimulando a integração do transporte público com o transporte individual e os
meios não motorizados.
XX - Ampliar a oferta de infraestrutura viária, com privilégio para o transporte coletivo, buscando o estabelecimento de corredores prioritários.
XXI - Incrementar o transporte coletivo público com a criação de linhas circulares e inter bairros, como forma de diminuir o percurso realizado
pela população nas regiões da cidade.
XXII  -  Incrementar  o transporte coletivo público,  sempre que  possível com a criação das linhas troncais  e alimentadoras (sistema tronco
alimentador), como forma de racionalizar o sistema na área central.
XXIII - Garantir o acesso do transporte coletivo e de veículos de serviço às áreas ocupadas por população de baixa renda.
XXIV - Identificar os locais e implantar terminais ou estações de integração ou de conexão da rede de serviços de transporte coletivo, em bairros
e/ou na área central.
XXV -  Implantar e melhorar os abrigos, junto aos pontos de paradas de embarque e desembarque do transporte coletivo urbano, buscando
proporcionar aos usuários mais conforto e segurança e informação
XXVI - Implantar ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e paraciclos, estimulando o uso de bicicletas como meio de transporte;
XXVII - Promover a construção de locais adequados para estacionamento de veículos e de bicicletas, próximos à estações, terminais e outros
pontos de acesso ao sistema de transporte coletivo;
XXVIII - Promover o aproveitamento da linha ferroviária existente na malha do Município, realizando estudos para as alternativas:

1. Urbanizar a área utilizada pela linha férrea com a implantação de uma via compartilhada pelos modos ferroviário (Veículo Leve sobre
Trilho – VLT ou equivalente) e rodoviário (automóveis, motocicletas e bicicletas);

2. Urbanizar a  área  utilizada  pela  linha  férrea,  remanejando-a,  e  implantando  no  seu  leito  uma  via  composta  por  calçadas,
ciclovias/ciclofaixas, pistas de rolamento com faixas de circulação, estacionamentos e canteiros;

XXIX – Analisar, regulamentar e fiscalizar o transporte de cargas, especialmente em relação à circulação de caminhões com peso bruto elevado
e de cargas perigosas.



XXX - Estruturar um sistema principal de transporte de carga que articule as áreas geradoras de carga, as zonas industriais e as atacadistas de
relevância, por meio das seguintes ações:

1. implantar medidas para melhorar o desempenho das áreas de geração, armazenagem e transbordo de carga;
2. estimular a implantação de terminais de carga em locais de fácil acesso às rodovias e compatíveis com o uso do solo e com o sistema

de transporte.
XXXI - Propor soluções quanto à regulamentação de serviços de transporte coletivo envolvendo o transporte intra municipal;
XXXII - Promover ações que visem a inclusão dos diferentes grupos sociais e econômicos nos sistemas de transportes;
XXXIII - Promover a análise do modelo tarifário do transporte coletivo urbano e dos custos de deslocamentos da população;
XXXIV -  Reavaliar  o modelo de integração existente no serviço de transporte coletivo urbano e implementar novas propostas porventura
necessárias.
XXXV -  Promover estudos de alternativas para a realização de operações urbanas, parcerias público-privadas e outros instrumentos para a
realização de investimentos no sistema de  transporte.
XXXVI - Promover a capacitação e o aperfeiçoamento técnico dos profissionais que atuam no sistema de transportes do Município.
XXXVII - Promover a criação de indicadores que permitam avaliar a qualidade dos transportes.
XXXVIII - Estabelecer sistema de informação aos usuários do transporte coletivo urbano nos pontos de embarque e desembarque.
XXXIX - Estimular a fiscalização para coibir o transporte ilegal de passageiros e regulamentar o transporte de moto táxi.

Do Sistema Viário
 
XL - Priorizar a mobilidade e acessibilidade das pessoas considerando os usuários mais frágeis do trânsito, como: crianças, idosos, pessoas
com deficiências.
XLI - Promover estudos quanto à classificação e hierarquização do sistema viário urbano.
XLII - Implantar obras e adequações viárias para a viabilidade dos modos de transporte não motorizados.
XLIII - Promover a melhoria nas condições físicas e de sinalização do sistema viário, considerando calçadas e passeios.
XLIV - Promover análise pormenorizada da situação da área central e de corredores viários comerciais, principalmente, em relação ao uso das
calçadas, aos níveis de saturação e às condições de estacionamento.
XLV - Implantar modificações físicas em vias públicas em processo de saturação ou com níveis insatisfatórios de segurança, aumentando sua
capacidade ou especializando sua função, através da construção de faixas exclusivas para ônibus, bicicletas e calçadões.
XLVI - Desestimular a circulação de veículos particulares priorizando o transporte coletivo e os pedestres na área central;
XLVII - Proceder análises de reorganização viária para a separação de fluxos de passagem e de acesso local à área central.
XLVIII -  Garantir o uso do espaço público priorizando o pedestre, solucionando ou minimizando conflitos existentes entre a circulação à pé e
trânsito  de  veículos  e  oferecendo  qualidade  na  orientação,  sinalização  e  no  tratamento  urbanístico  de  áreas  preferenciais  para  o  seu
deslocamento.
XLIX - Alargar as calçadas da área central com a retirada dos estacionamentos de veículos.



L - Promover o tratamento adequado das calçadas com a eliminação de barreiras arquitetônicas e implantação de rebaixamento de guias para
garantir segurança nas caminhadas e acessibilidade.
LI – Garantir o atendimento da legislação municipal de mecanismos que exijam a construção, manutenção e melhoria de calçadas e passeios. 
LII - Fomentar a construção de vias exclusivas para pedestres e ciclistas.
LIII - Eliminar a circulação de veículos de tração animal na área central e regiões adjacentes.
LIV - Disciplinar a circulação de veículos de propulsão humana e de tração animal.
LV -  Ampliar  e adequar a sinalização  estratigráfica horizontal,  estratigráfica vertical e semafórica das vias públicas,  permitindo um trânsito
seguro.
LVI - Desestimular, através da Lei de Uso e Ocupação do Solo, o estabelecimento de empreendimentos que mediante a concentração da oferta
de  bens  e/ou  serviços,  geram elevado  número  de  viagens,  com  substanciais  interferências  no  trânsito  (garagens  particulares,  escolas,
supermercados, etc.), na área central da cidade.
LVII - Promover nos projetos de empreendimentos, em especial naqueles considerados polos geradores de tráfego, a inclusão de medidas que
minimizem os efeitos negativos decorrentes, inclusive com ônus do empreendedor.
LVIII - Controlar a implantação de novos empreendimentos públicos e privados condicionando-os a internalizar e minimizar os impactos sobre o
ambiente urbano, trânsito e transporte.
LIX - Restringir o acesso dos veículos de carga na área central, com a proibição de carga e descarga no período diurno.
LX -  Melhorar as ligações viárias com os Distritos e Municípios vizinhos, com a pavimentação, sinalização e incentivo ao uso do transporte
coletivo.
LXI - Otimizar o nível de fluidez e segurança das vias da cidade com a melhoria da pavimentação.
LXII - Disciplinar a circulação e o estacionamento dos veículos pesados nas vias inseridas na área urbana da cidade.
LXIII - Desviar o trânsito de passagem dos veículos pesados na área urbana da cidade, através da complementação dos anéis rodoviários de
contorno.
LXIV - Aumentar a capacidade de oferta de infraestrutura viária para atender, adequadamente, à demanda de deslocamentos atual e futura.
LXV- Fomentar a divulgação das ações de planejamento, projeto, operação, fiscalização e administração do trânsito.
LXVI - Divulgar e disponibilizar à sociedade estudos técnicos, estatísticas, normas e legislação.
LXVII - Promover a adoção de conteúdos curriculares relativos à educação para o trânsito, nos termos do CTB nas escolas municipais. 


