
 

 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 

MOBILIDADE URBANA – CMTMU (GESTÃO 2017/2019). 

PAUTA: ATUALIZAÇÃO DA LEI DE TRANSPORTE – APRESENTADA NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NATAL. 

 

Aos 31 dias do mês de janeiro de 2019, às 09h00min, na Sala de Reuniões da STTU 

(Rua Almino Afonso, 44 – Ribeira - Natal/RN), reuniram-se ORDINARIAMENTE os 

membros do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana – CMTMU. Com 

a presença: 1) ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS; CLODOALDO CABRAL DA 

TRINDADE JÚNIOR (STTU); 2) NILSON SOARES DE QUEIROGA (SETURN); 3) 

ANDRÉ ROGÉRIO GOMES DE ARRUDA (CMI); 4) JOSÉ PEDRO DOS SANTOS 

NETO (SITOPARN); 5) WODEN COUTINHO MADRUGA JÚNIOR (SEL); 6) ANA 

CRISTINA SILVA XAVIER (SEMPLA); 7) TALES SANTOS DE MEDEIROS (DNIT); 8) 

ALDEMIR CALIXTO TORRES (SIND. TÁXIS); 9) LUIZ HENRIQUE DE SOUZA 

DANTAS (COOPTEN); 10) ROSICLEIDE ALMEIDA DA SILVA 

(TRANSCOOP/NATAL); 11) JOSÉ BARRETO DE MELO (SINDIMOTO); 12) EDIENE 

ALVES DO NASCIMENTO NUNES SOARES (CICLISTAS); 13) MAGNOS MOURA 

DE ASSIS (CPRE); 14) ANDRÉ LUIZ VERSIANI MOREIRA (CBTU); 15) IDALÉCIO 

FERREIRA MARANHÃO (FECNAT); 16) MISAEL GADELHA NETO (DETRAN); 17) 

ISSAC CEZAR MACIEL DE ARAÚJO NUNES (SEMTAS); 18) JOSÉ ANÍBAL 

MESQUITA BARBALHO (FECOMÉRCIO); 19) CARLOS SILVESTRE DA SILVA 

(SINTRO), conforme Lista de Assinaturas que fará parte integrante desta Ata em 

anexo. Os representantes da SMG e SINTROERN justificaram ausência. Estiveram 

presentes como OUVINTE: LÍVIA B. V. CORREIA e MIKAELA S. MEDEIROS 

(FECOMÉRCIO). Como CONVIDADO: NEWTON DE SOUZA PEREIRA FILHO 

(STTU). Após verificação do quórum, a reunião foi conduzida pela Presidente do 

CMTMU –Senhora ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS, a qual cumprimentou os 

Conselheiros e agradeceu a presença de todos, consequentemente consultou sobre 

aprovação da Ata da última Reunião Ordinária realizada no dia 27 de dezembro de 

2018 – enviada anteriormente por e-mail, a qual foi aprovada pelos Conselheiros 

presentes. Ato contínuo, informou que foi enviado Ofício à Câmara Municipal de Natal 



 

 
 

solicitando substituição dos representantes daquela Casa Legislativa no CMTMU, 

porém, até a presente data a CMN não respondeu. Prosseguindo, passou a condução 

da explanação do “BALANÇO DOS DADOS DE TRANSPORTES DE 2018 E METAS 

PARA 2019” para o Secretário Adjunto de Transportes da STTU e membro Suplente 

do CMTMU – CLODOALDO CABRAL DA TRINDADE JÚNIO, o qual informou sobre 

as AÇÕES EXECUTADAS NO ANO DE 2018, quais sejam: Abrigos; Sinalização de 

Pontos de Ônibus; Táxis; Ampliação de Linhas de Ônibus; Demanda de Passageiros, 

Pesquisa de Mobilidade e Pontos Críticos; Terminal de Integração de Soledade I 

(Zona Norte); Ônibus; Atendimento às Comunidades; Eventos Especiais e Demanda 

dos Cartões de Gratuidades e Cartões de Estacionamento para Pessoas Idosas e 

com Deficiências. Sobre os Abrigos, foram implantados 52 (cinquenta e dois) e 04 

(quatro) reformados. CLODOALDO CABRAL (STTU) ressaltou que, após debate na 

Câmara Municipal do Natal quando o Vereador Sandro Pimentel havia questionado a 

instalação desses equipamentos, por isso, enviou uma Assessora para acompanhar 

a implantação durante uma semana, quando foi comprovado que realmente foram 

instalados e o Vereador ficou muito satisfeito. Ato contínuo, CLODOALDO CABRAL 

(STTU) expôs sobre as AÇÕES/METAS PARA O ANO DE 2019: Revisão de todos 

os Abrigos e Pontos Parada de Ônibus; Colocação de aproximadamente 200 abrigos 

no município; Instalação das placas de Braille; Publicidade nos abrigos; Adequação 

dos pontos de embarque e desembarque à Política Nacional de Mobilidade Urbana; 

Iluminação de abrigos; Construção de dois terminais de ônibus; Reforma do Terminal; 

Reparos nas Estações de Transferência; Elaboração de Relatório Estatístico Anual; 

Índice de Eficiência; Acompanhamento e análise dos dados Estatísticos e 

Operacionais; Programação e Reprogramação de Linhas; Atualização das Ordens de 

Serviço Operacional; DADOS INFORMATIVOS no aplicativo My Maps; Sistematizar as 

ocorrências que afetam a mobilidade urbana; Espelhamento das informações da 

bilhetagem/GPS diretamente do Departamento de Estudos; Criação de linhas turísticas 

(a ser licitada); Pesquisa de Mobilidade; Pesquisas nas linhas de transporte; Pesquisa de 

opinião junto aos operadores; Revitalização do Largo do Teatro (Praça Augusto Severo); 

Licitação do Táxi acessível; Projeto de Táxi acessível; Travessias de pedestres em corredores 

de ônibus (Mobilidade ativa) – Ação conjunta com o Departamento de Engenharia de Trânsito 

-DET; Agendamento do atendimento dos operadores dos opcionais e empresas de ônibus; 



 

 
 

Atualização de dados operacionais no site da STTU; Terceiro lançamento do Edital de 

Licitação do Transportes Público Coletivo; Sinalização com MVE em pontos de ônibus de 

forma a evitar a parada e estacionamento indevidos. Encerrada a exposição - 

CLODOALDO CABRAL (STTU) agradeceu a atenção de todos. DEBATE: 1) JOSÉ 

BARRETO (SINDIMOTO) sugeriu que seja inserida melhoria da passagem de nível 

do bairro de Cidade Nova, nas metas de 2019. ELEQUCINA SANTOS informou que 

a próxima reunião do CMTMU debaterá sobre trânsito e então será discutida a 

proposta de JOSÉ BARRETO (SINDIMOTO). 2) ROSICLEIDE ALMEIDA 

(TRANSCOOP-NATAL) observou que os veículos do Serviço Opcional quebram 

muito, por isso sugeriu que seja liberado carro reserva para suprir a deficiência em 

relação a quebra de veículo. ELEQUICINA SANTOS informou que será realizado 

estudo técnico acerca da possibilidade ou não de aceitação da proposta, entretanto, 

o problema será resolvido de fato, quando houver a licitação de transportes. Ato 

contínuo, ELEQUICINA SANTOS pediu para NEWTON DE SOUZA PEREIRA FILHO 

(Presidente da Comissão de Acompanhamento do Processo de Licitação de 

Transporte - STTU), explanar sobre os VETOS DA PREFEITURA DO NATAL, AO 

PROJETO DE LEI – PL DA LICITAÇÃO DE TRANSPORTES. NEWTON FILHO 

(STTU), lembrou que a minuta do Projeto de Lei em debate foi apresentada ao 

CMTMU na última reunião ordinária, ocorrida em 27 de dezembro de 2018, ato 

contínuo procedeu a leitura e explicação dos 04 (quatro) vetos feitos pela 

Prefeitura Municipal do Natal, ponto a ponto, do Projeto de Lei Complementar nº 

179 sancionado no dia 03 de janeiro de 2019 e ressaltou que os quais serão levados 

a apreciação da Câmara Municipal do Natal. Prosseguindo, ELEQUICINA SANTOS 

ressaltou que a demanda de passageiros tem caído consideravelmente no Sistema 

de Transportes, o que vem provocando o desequilíbrio econômico financeiro e 

elevação dos custos da tarifa. Ato contínuo, NEWTON FILHO (STTU) prosseguiu a 

explanação dos vetos. Encerrada a explanação. DEBATE: 1) JOSÉ PEDRO 

(SITOPARN) fez as seguintes considerações: Acredita que ainda não vai haver 

licitação - como todos às outras tentativas, pois foram retirados dos projetos tudo que 

tinha de bom e beneficiava a maioria do povo; Que todos os projetos foram enviados 

pelo executivo e eram bons, mas, no decorrer do tempo passaram a ser ruins. No 

tocante ao último projeto, JOSÉ PEDRO (SITOPARN) reclamou que não houve 



 

 
 

debate adequado junto ao CMTMU e que, quinze dias antes da votação desse Projeto 

de Lei que mexia bruscamente com o Serviço de Transporte Opcional, inclusive da 

sua existência, soube na Câmara Municipal, por acaso, que haveria reunião, 

entretanto, o CMTMU não foi convidado. Enfatizou que os Alternativos estão na 

situação que está, porque o Poder Público não controla o Sistema de Transporte 

Público de Natal. Prosseguindo, questionou: Que estudo é esse de Licitação, que 

ainda não se sabe qual é a perspectiva de quantos transportes vão ter em Natal? Se 

já se pagou a Empresa que fez o estudo de três a quatro vezes e ainda não se sabe. 

Enfatizou que nessa disputa o pequeno é quem vai perder, porque vai ser de acordo 

com a demanda do grande. Ressaltou que o SITOPARN vai abrir um debate mais 

transparente junto à Sociedade e a Câmara Municipal para que se mantenha o 

percentual de Opcionais. Criticou que, o que acontece na redução do número de 

Opcionais na Lei é porque ainda não chegou no que o grande empresariado quer. 

ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS, ressaltou que a STTU sabe perfeitamente o que 

é da responsabilidade do município, bem como a parte técnica que deve ser feita. Ato 

contínuo, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 

10h26min. Nada mais havendo a ser tratado, eu Severina Soares Neta Carneiro 

____________________secretariei e lavrei a presente ata, a qual depois de lida e 

aprovada, será assinada por mim e a lista de presença fará parte integrante da 

mesma. A presente reunião foi transmitida em tempo real pela Rádio 156Natal. 

 

Natal, 31 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
PELO DEP - 2018



 
- Objetivo: proporcionar maior conforto e segurança aos 
usuários do Transporte Público de Passageiros por ônibus.

- Beneficiados: usuários do Transporte Público em geral.

ATIVIDADE: PROJETO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 
PONTOS DE PARADAS E ABRIGOS DE 
PASSAGEIROS
 



 Abrigos retirados devido a degradação do 
equipamento

 
 Foram retirados 8 (oito) abrigos de passageiros. 

Detalhamento no anexo 1(Relatório) 
 

ATIVIDADE: PROJETO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 
PONTOS DE PARADAS E ABRIGOS DE 
PASSAGEIROS 



 Abrigos novos implantados
 

 Implantados 50 abrigos nas quatro zonas 
administrativas de Natal, sendo:

 

ATIVIDADE: PROJETO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 
PONTOS DE PARADAS E ABRIGOS DE 
PASSAGEIROS 



 Abrigos reformados / implantados / relocados
 

 Foram implantados 02 (dois) abrigos de passageiros;
 Reformados 02 (dois) abrigos de concreto e;
 Relocados 02 (dois) abrigos.
 Detalhamento no anexo 2 (Relatório)

ATIVIDADE: PROJETO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 
PONTOS DE PARADAS E ABRIGOS DE 
PASSAGEIROS 



 Placas de ponto de ônibus instaladas 
 

 Instaladas 28 placas nos seguintes bairros :

ATIVIDADE: PROJETO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 
PONTOS DE PARADAS E ABRIGOS DE 
PASSAGEIROS 



 

– Objetivo: proporcionar maior conforto e agilidade nos 
deslocamentos mediante oferta de serviço de transporte 
individual.
–  Beneficiados: população usuária do transporte público 
individual.

ATIVIDADE: GESTÃO DO SERVIÇO DE TÁXI



 Substituição de placa de sinalização para táxi 

 Foram feitas 04 substituições de sinalização de 
placas de táxi nas vias descritas abaixo:

 

 

ATIVIDADE: GESTÃO DO SERVIÇO DE TÁXI



 Readequação de praça de táxi 

 Foram feitas 02 readequações de praças de táxi, 
sendo elas:

 

 

ATIVIDADE: GESTÃO DO SERVIÇO DE TÁXI



 Implantação de praça de táxi 

 Foram implantadas 03 novas praças de táxi, nas 
seguintes vias:

 

 

ATIVIDADE: GESTÃO DO SERVIÇO DE TÁXI



 Georreferenciamento das praças de táxi 

 Foi realizado o georreferenciamento totalizando 
108 praças. Essa atividade requer atualização 
periódica desenvolvida pelo Departamento. Segue 
detalhamento por zona: 

 

 

ATIVIDADE: GESTÃO DO SERVIÇO DE TÁXI



 Georreferenciamento das praças de táxi 

 Foi realizado o georreferenciamento totalizando 
108 praças. Essa atividade requer atualização 
periódica desenvolvida pelo Departamento. Segue 
detalhamento por zona: 

 

 

ATIVIDADE: GESTÃO DO SERVIÇO DE TÁXI



 Projeto para implantação de táxi acessível 

 Projeto em atenção à Lei federal que assegura o 
direito a mobilidade da pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, através da oferta de 
10% da frota de táxi existente adaptado com 
equipamento adequado para receber o cadeirante. 

 O detalhamento das atividades desenvolvidas visando 
a implantação do projeto constam no anexo 4. 

 

 

ATIVIDADE: GESTÃO DO SERVIÇO DE TÁXI



- Objetivo: ampliar a acessibilidade à rede de transporte 
urbano, ofertando mais ações de deslocamentos e mais 
rapidez nas voagens aos destinos.
- Beneficiados: comunidades dos conjuntos Flamboyants, 
Jardim Progresso, Leningrado e demais usuários do 
transporte público, de acordo com tabela abaixo:

ATIVIDADE: EXTENSÃO DE LINHAS
 



- Objetivo: otimizar o atendimento da população usuária do 
transporte opcional mediante adequação da oferta à 
demanda.
- Beneficiados: população usuária do transporte público de 
passageiros.

ATIVIDADE: REMANEJAMENTO DE PERMISSÕES E 
SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE 
OPCIONAL
 



ATIVIDADE: REMANEJAMENTO DE PERMISSÕES E 
SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE 
OPCIONAL
 

 Quantitativo de remanejamento de linhas opcionais

 Foram remanejadas 21 linhas.

 O detalhamento encontra-se no anexo 5 (Relatório)



 

 
 

 

ATIVIDADE: LEVANTAMENTO, TABULAÇÃO E 
ANÁLISE DOS DADOS ESTATÍSTICOS DO 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS

- Objetivo: otimizar o atendimento da população usuária 
do transporte opcional mediante adequação da oferta à 
demanda.
- Beneficiados: população usuária do transporte público 
de passageiros.



 

 
 

 

ATIVIDADE: LEVANTAMENTO, TABULAÇÃO E 
ANÁLISE DOS DADOS ESTATÍSTICOS DO 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS

 Atividades desenvolvidas



 

 
 

 

ATIVIDADE: PESQUISA DE MOBILIDADE



 

 
 

 

ATIVIDADE: PESQUISA DE MOBILIDADE

 Pesquisas realizadas

Foram realizadas análises e pesquisas em duas 

interseções críticas do município, envolvendo 

deslocamento da equipe para avaliação exploratória, 

realização de pesquisas de campo e, por fim, análises 

de resultados e implantação de mudanças de acordo 

com estudos. 

Resumo das pesquisas nas tabelas seguintes.



 

 
 

 

ATIVIDADE: PESQUISA DE MOBILIDADE



 

 
 

 

ATIVIDADE: PESQUISA DE MOBILIDADE



 

 
 

 

ATIVIDADE: PESQUISA DE MOBILIDADE



 

 
 

 

ATIVIDADE: PESQUISA DE MOBILIDADE



 

 
 

 

ATIVIDADE: PESQUISA DE MOBILIDADE



 

 
 

 

ATIVIDADE: PESQUISA DE MOBILIDADE



 

 
 

 

ATIVIDADE: PESQUISA DE MOBILIDADE
Figura 1 - Pontos críticos com formação de fila no bairro Planalto, compreendido 
entre as ruas Engenheiro João Hélio com Antônio Freire de Lemos e passagem de 
nível na altura da Rua Oeste.



 

 
 

 

ATIVIDADE: GESTÃO DO TERMINAL DE SOLEDADE

- Objetivo: disponibilizar um espaço acessível com maior 
conforto para os usuários do transporte, promovendo 
integração de linhas que circulam pelos conjuntos 
habitacionais adjacentes; estocagem de veículos; e 
disponibilizar o espaço para eventos culturais quando 
solicitado pela população.
- Beneficiados: população usuária do transporte público.



 

 
 

 

ATIVIDADE: GESTÃO DO TERMINAL DE SOLEDADE

 Implantação e manutenção de ações, tais como:

 Atividades desenvolvidas pela administração do 
Terminal.



 

 
 

 

ATIVIDADE: GESTÃO DO TERMINAL DE SOLEDADE

Foi concluído o projeto arquitetônico e o mesmo encontra-se em trâmite 
licitatório com processo nº 032199/2018-84 e chamada TP 21. O terminal 
será contemplado com os serviços que estão descritos no anexo 8.

 

 Reforma do Terminal 



 

 
 

 

ATIVIDADE: INTERVENÇÕES VIÁRIAS

- Objetivo: oferecer uma melhor opção de deslocamento 
ao passageiro e aos motoristas dos veículos em geral, com 
os desvios de itinerários das linhas do sistema de transporte 
público e minimizar os efeitos causados pelas intervenções e 
obras de infraestrutura nas vias.
- Beneficiados: população do município.



 

 
 

 

ATIVIDADE: INTERVENÇÕES VIÁRIAS

Foram realizadas Intervenções Viárias como corridas, 

passeios ciclísticos, e eventos sazonais (eventos religiosos, 

comemoração natalina, carnaval, etc.). 

Resumo dessas intervenções seguem elencadas e maiores 

detalhamentos encontra-se no anexo 9.

 Ações realizadas na promoção da mobilidade 
referente às Intervenções Viárias.



 

 
 

 

ATIVIDADE: INTERVENÇÕES VIÁRIAS



 

 
 

 

ATIVIDADE: ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES

- Objetivo: ouvir os anseios das comunidades mediante 
reuniões periódicas no intuito de promover a  melhoria da 
mobilidade urbana e da oferta de transporte. 
- Benefícios: Melhor atendimento de transporte sem 
prejuízo aos usuários, promovendo uma gestão participativa 
com maior transparência às ações da STTU. 



 

 
 

 

ATIVIDADE: ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES

 Reuniões realizadas com as comunidades 

Foram feitas 08 (oito) reuniões com as comunidades 

descritas abaixo: 



 

 
 

 

ATIVIDADES: DIVERSAS / OUTRAS ATIVIDADES

– Benefícios: implantação das diretrizes da Lei de 

Mobilidade e melhoria na qualidade do serviço de 

transporte público do município; operações especiais; 

 



 

 
 

 

ATIVIDADES: DIVERSAS / OUTRAS ATIVIDADES

atualização da base de dados que amparam estudos e 

projetos diversos; regularização dos contratos de 

permissão e concessão com os operadores de 

transporte; esclarecimentos / respostas às demandas 

da Câmara Municipal de Natal e Ministério Público, 

dentre outros.

 



 

 
 

 

ATIVIDADES: DIVERSAS / OUTRAS ATIVIDADES

 Atividades diversas realizadas: 



 

 
 

 

- ATIVIDADES: DIVERSAS / OUTRAS ATIVIDADES



 

 
 

 

OBRIGADO 



METAS DA STTU POR MEIO DA 
SADTP PARA 2019

2019

DEP  || DOP



• Revisão de todos os Abrigos e Pontos Parada 
de Ônibus 

 Identfiação das iarêniias e promoção das 
melhorias neiessárias ao ionforto e segurança 
dos usuários. 

 ABRIGOS, PONTOS DE PARADA E TERMINAIS

2019



• Colocação de aproximadamente 200 abrigos 
no município 

 Identfiação dos pontos para aloiação de 
aproximadamente 200 abrigos atendendo aos 
iritérios de aiessibilidade.

 ABRIGOS, PONTOS DE PARADA E TERMINAIS

2019



• Instalação das placas de Braille

 Instalação de plaias iom insirição em Braille 
em pelo menos 150 pontos de ônibus de 
Natal.

 ABRIGOS, PONTOS DE PARADA E TERMINAIS

2019



• Publicidade nos abrigos 

Levantamento (registro fotográfio e relatório 
desiritio) do número de abrigos que 
possuem publiiidade.

 ABRIGOS, PONTOS DE PARADA E TERMINAIS

2019



• Adequação dos pontos de embarque e 
desembarque à Polítca Nacional de 
Mobilidade Urbana. 

• Desenioliimento de projeto iom as 
disposições de placas e totens, 
informando aos usuários os itnerários 
(origem e destno), horários e tarifa das 
linhas que passam pelos pontos.

 ABRIGOS, PONTOS DE PARADA E TERMINAIS

2019



•  Iluminação de abrigos
Identicação das necessidades de 

iluminação nos abrigos existentes, 
elaboração de relatório desiritio para 
soliiitação do seriiço de iluminação à 
SEMSUR.

 ABRIGOS, PONTOS DE PARADA E TERMINAIS

2019



• Construção de dois terminais de ônibus
• Identicação das necessidades de bairro para 

ionstrução de terminais proporiionando 
ionforto aos operadores e usuários. 

 ABRIGOS, PONTOS DE PARADA E TERMINAIS

2019



• Reforma do Terminal

Melhorias: ionstrução de muro iom alambrado e 
ioniertna; tratamento de infltrações nas paredes; piso, 
paiimentação, aierto geométriio dos ianteiros e 
ialçadas; instalação de esquadrias; substtuição de 
lâmpadas; pintura de portas, grades, guarda-iorpo; 
instalação de barras de apoio e iorrimão; substtuição de 
iáliulas de desiarga dos banheiros; reestruturação 
elétriia; manutenção da esiadaria e iorrimão; noios 
portões de aiesso; sinalização de extntores de iniêndio; 
aquisição de banios em madeira e limpeza geral da obra.

 TERMINAL DE SOLEDADE

2019



•  Reparos nas Estações de Transferência

 Identfiação das iarêniias e promoção das 
melhorias neiessárias ao ionforto e 
segurança dos usuários. 

 ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

2019



 DADOS OPERACIONAIS

• Elaboração de RELATÓRIO ESTATÍSTICO  ANUAL 

 Tabulação e análise dos dados operaiionais para 
produção de Relatório Estatstio anual iom 
dados eiolutios mensais do STPP/Natal para 
ampla diiulgação (site prefeitura...).

2019



 DADOS OPERACIONAIS

• Índice de Eiciência 
 Aferição, aiompanhamento e elaboração de 

relatório mensal do índiie de efiiêniia das 
empresas que operam o STPP para embasar 
análises téiniias e disponibilizar no Relatório 
anual.

2019



 DADOS OPERACIONAIS

• Acompanhamento e análise dos dados 
Estatstcos e Operacionais 
 Atiidade rotneira de aiompanhamento    dos 

dados produzidos pela Bilhetagem Eletrônica, 
GPS e dados estatstcos mensais eniaminhados 
pelas empresas operadoras. Produção de 
Relatórios mensais e anual.

2019



 DADOS OPERACIONAIS

• Programação e Reprogramação de Linhas

Baseado nos dados de operação 
(bilhetagem, GPS, fsialização...) e 
pesquisas, promover a adequação da 
oferta à demanda de transportes. 

2019



 DADOS OPERACIONAIS

• Atualização das Ordens de Serviço Operacional 
Atualização das ordens de serviço das linhas do 
sistema regular airesiidas das linhas do sistema 
opiional (Reiisão das extensões, itnerários, 
frota...).

2019



 NOVAS TECNOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

• Sistematzar as ocorrências que afetam a 
mobilidade urbana
Desenioliimento de programa iom logístia para 
atualização diária das ocorrências na dinâmiia do 
Muniiípio que possam afetar a mobilidade urbana. 
Esses dados serão disponibilizados para todos os 
setores auxiliando as análises, estatstias, JARI e 
JARIT, dentre outros.

2019



 NOVAS TECNOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

• DADOS INFORMATIVOS no aplicatvo My Maps
Mapeamento na ferramenta Google My Maps, dos 
endereços da STTU, dos itnerários de todas as 
linhas de ônibus e opiionais, pontos de paradas, e 
plotagem do mapa iiiloiiário do muniiípio, para 
uso da Seiretaria, e ionsultas iia internet à 
população.

2019



 NOVAS TECNOLOGIAS/ PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

• Espelhamento das informações da bilhetagem / 
GPS diretamente do Departamento de Estudos. 
Proiedimento neiessário para subsidiar as ações 
dos técnicos, assim iomo amparar debate téiniio 
junto à iomunidade, operadores e públiio em geral. 
Para tanto é neiessária a aquisição de monitores de 
maior porte (a partr de 60’).

2019



 PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS

• Criação de linhas turístcas (a ser licitada)
Linha especial iom itnerário e tarifa 

difereniiada para atender à demanda 
turístia.

2019



 PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS

• Pesquisa de Mobilidade
 Contnuidade e ampliação da Pesquisa de 

Mobilidade atuando de forma ionjunta iom a 
Engenharia de Tráfego em pontos irítios. 

Objetio: Visa a promoção de melhorias na Mobilidade de 
ônibus, automóieis, biiiiletas e pedestres. 
Pontos irítios a serem pesquisados: COMPAL (Zona Norte), 
Felizardo Moura (sentdo C/B, próximo à Ponte), Prudente de 
Morais (prolongamento), dentre outros.

2019



 PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS

•  Pesquisas nas linhas de transporte
 Programação de pesquisas nas linhas do sistema 

de transporte para iomplementar e dar suporte 
ao planejamento de iurto prazo atendendo às 
demandas do Departamento (Pesquisa de 
oiupação no treiho irítio, oiupação iisual, 
iáliulo de índiie de renoiação...)

2019



 PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS

• Pesquisa de opinião junto aos operadores
 Pesquisa a ser realizada iom motoristas de 

ônibus, opiionais, esiolares e taxistas sobre 
percepções de operação (cumprimento de 
tabelas, tempos semafóricos...) e atuação dos 
agentes de mobilidade. 

2019



 PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS

• Revitalização do Largo do Teatro (Praça Augusto Seiero)
 

 Leiantamento das neiessidades e 
desenioliimento de projeto de revitalização. 

2019



 TÁXI

• Licitação do Táxi acessível;
• Projeto de Táxi acessível;
 em fase de elaboração iom preiisão de Liiitar 

ainda esse ano.
• Implantação de Pontos de Táxi com cobertura;
• Levantamento dos locais e implantação de 10 

pontos;

2019



 OUTROS

•  Travessias de pedestres em corredores de 
ônibus (Mobilidade atva) – Ação conjunta com 
o DET.

Levantamento das traiessias de pedestres irítias em 
iorredores de ônibus, promoiendo a aiessibilidade e 
segurança dos pedestres mediante as seguintes ações:

 Eliminação de barreiras fsicas (em atenção as normas 
de aiessibilidade);

 Instalação de foco semafórico repetdor para 
pedestres;

Melhoria na pintura e Iluminação de faixas de 
pedestres em corredores.

2019



 OUTROS

• Agendamento do atendimento dos operadores 
dos opcionais e empresas de ônibus 

Agendamento neiessário para melhorar o desempenho dos 
téiniios no ambiente de trabalho. 
 Proposta:
 Operadores do Opiional – atendimento agendados em 

dois dias: segunda e terça-feira;
 Operadores e téiniios das empresas de ônibus – 

atendimento agendado em dois dias: quarta e quinta-
feira.

2019



 OUTROS

• Atualização de dados operacionais no site da STTU.

Disponibilizar o máximo de informações operaiionais no Site da STTU.
Proposta para 2019:

Ordem de seriiço;
Estatstia de demanda;
 Índiie de efiiêniia.

 

2019



 OUTROS

• Terceiro lançamento do Edital de Licitação do 
Transportes Público Coletvo

 Projeto já foi amplamente disiutdo na Câmara 
muniiipal

• Biométria Facial.
 Cadastramento de todos os estudantes iom       

direito a iarteira estudantl da meia passagem.      

2019



• Sinalização com MVE em pontos de ônibus de 
forma a evitar a parada e estacionamento 
indevidos 

•  Meta de sinalização de 50 pontos iom MVE

2019 OUTROS



 AGRADECIMENTOS

     Obrigado aos Diretores, Chefes, equipe técnica e 
auxiliares do Departamento de Estudos e Projetos, 
Departamento de Operações e Permissões pelo 
empenho e determinação em buscar o melhor para 
a população, fazendo de cada Departamento a 
ofcina de grandes melhorias para a Mobilidade 
Urbana.

2019



Obrigado!

2019

CLODOALDO CABRAL DA TRINDADE Jr.
Secretário Adjunto de Transportes 
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