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Consulta Pública em Bombinhas – 

Avaliação Geral 
 

 

 Nos dias 23 e 24 de abril de 2015 foram realizadas as Consultas 

Públicas para estruturação das propostas de elaboração do Plano de 

Mobilidade de Bombinhas. O objetivo destas consultas à população foi de 

entender, num primeiro momento, quais as principais preocupações com o 

futuro da cidade, em especial relacionadas com a percepção dos moradores 

sobre a mobilidade urbana em sua cidade. 

As consultas foram subdivididas em duas regiões homogêneas, ou seja, 

com perfil populacional e espacial semelhantes: 1) Morrinhos, Canto Grande, 

Mariscal, Sertãozinho e Zimbros e 2) Bombas, Bombinhas, José Amândio e 

Quatro Ilhas. 

As reuniões estavam estruturadas em duas etapas, sendo a primeira 

para contextualizar os participantes junto ao tema “Plano de Mobilidade”, 

abordando os aspectos legais, os objetivos gerais e específicos e, uma 

apresentação de eixos temáticos, este último visando despertar o cidadão para 

temas importantes do cotidiano e do planejamento da mobilidade urbana da 

cidade. Na segunda etapa foi realizada uma oficina para debates e coletas de 

propostas e sugestões, compostas por mesas e agrupamentos de 

aproximadamente 10 pessoas. Nas oficinas foram registradas as diversas 

proposições, registradas sob a responsabilidade de um secretário eleito pelos 

por cada grupo ou de forma individual. Ao final foram coletadas pelos 

coordenadores do evento para posterior sistematização. A consulta contou, ao 

todo, com a participação de 35 cidadãos (que assinaram as listas de presença), 

representando 0,24% dos habitantes e foram registradas 126 propostas nas 

oficinas. 

 Na sistematização das propostas dos participantes da sociedade civil, 

percebe-se que as vontades e anseios sobre a mobilidade urbana da cidade 

permeiam questões relacionadas principalmente à reorganização do sistema 
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viário, transporte coletivo, uma política específica para calçadas e 

acessibilidade e o reordenamento territorial da cidade. As sugestões da 

população revelaram uma urgência em repensar o atual sistema de transporte 

municipal, sugerindo inúmeras alternativas, como transporte marítimo e 

metrocable. Outro fator destaque das discussões foi a criação do segundo 

acesso para Bombinhas. 

  Em Anexo a este documento encontram-se o Edital de 

Chamamento publicado pela Prefeitura de Bombinhas (Anexo I), a lista de 

presença (Anexo II), cópia das fichas de propostas na íntegra (Anexo III) e 

cópia da apresentação de sensibilização (Anexo IV). 

 A sistematização das propostas será apresentada a seguir, subdividida 

em temas (Ambiente Natural, Calçadas e Acessibilidade, Desenvolvimento 

Social, Gestão da Mobilidade Urbana, Infraestrutura viária, reorganização do 

sistema viário, transporte cicloviário, transporte coletivo, transporte de cargas, 

transporte ferroviário, transporte alternativo, fiscalização do poder público e 

sinalização), para facilitar a compreensão das propostas confeccionadas pelos 

moradores presentes à Consulta Pública. 
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Extrato das Propostas 
 

 Reunião realizada nos bairros Bombas, Bombinhas, José Amândio e 
Quatro Ilhas. 
 
 

1. Ambiente natural 

Proposta Qtd 
% do 
eixo 

% do 
total 

Trabalhar com inovações preventivas, coibitivas que se 
enquadrem com realidade e normas ambientais; 

2 50,00 2,30 

Implantação de segundo acesso, seguindo as normas ambientais e 
minizando os impactos a natureza, proibir a ocupação nas 
margens; 

1 25,00 1,15 

Tomar posse dos bens naturais do município, organizar e ordenar 
sua visitação com utilização de guias ambientais. 

1 25,00 1,15 

TOTAL 4 100,00 4,60 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

2. Calçadas e acessibilidade 

Proposta Qtd 
% do 
eixo 

% do 
total 

Criação de rampas com desníveis; 2 15,38 2,30 

Implantação de calçadas mais largas e faixas de pedestre; 7 53,85 8,05 

Implantação de passeios com mais qualidade, mais 
iluminados, sem obstáculos e mais acessibilidade; 

2 15,38 2,30 

Pavimentação das calçadas nas vias de maior fluxo de 
pedestre; 

1 7,69 1,15 

Calçamento de todas as ruas do município e estímulo para se 
realizar o deslocamento a pé. 

1 7,69 1,15 

TOTAL 13 100,00 14,94 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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3. Desenvolvimento social 

Proposta 
Qt
d 

% do 
eixo 

% do 
total 

Estabelecer trabalho conjunto e integrar a comunidade com o poder 
público e empresários; 

1 20,00 1,15 

Ampliação dos sistemas essenciais do município como pronto-
socorro; 

1 20,00 1,15 

Melhorar iluminação pública; 1 20,00 1,15 

Treinamento de guias facilitadores; 1 20,00 1,15 

Criação de um hospital regional. 1 20,00 1,15 

TOTAL 5 100,00 5,75 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

4. Fiscalização do poder público 

Proposta Qtd % do eixo % do total 

Criação de uma guarda municipal. 1 100,00 1,15 

TOTAL 1 100,00 1,15 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

5. Gestão da mobilidade urbana 

Proposta Qtd 
% do 
eixo 

% do 
total 

Aumentar a fiscalização do trânsito; 1 16,67 1,15 

Criação de um departamento de trânsito; 1 16,67 1,15 

Implantação de uma empresa municipal para administrar o 
sistema de transporte coletivo; 

1 16,67 1,15 

Melhorar planejamento, e manter diálogo com a população 
antes de iniciar grandes obras; 

1 16,67 1,15 

Revisão do Plano diretor visando aumentar recuo das novas 
construções de forma que tivesse condição de alargar as ruas 
quando necessário; 

1 16,67 1,15 

Intensificar política pública de mobilidade urbana. 1 16,67 1,15 

TOTAL 6 100,00 6,90 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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6. Infraestrutura viária 

Proposta 
Qt
d 

% do 
eixo 

% do 
total 

Melhorias na iluminação pública em lugares mais afastados ou com 
pouca circulação de pessoas; 

1 33,33 1,15 

Pavimentação das ruas com maior movimento; 1 33,33 1,15 

Criação segundo acesso por túnel de forma a minimizar impactos 
ambientais. 

1 33,33 1,15 

TOTAL 3 100,00 3,45 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

7. Reorganização do sistema viário 

Proposta 
Qt
d 

% do 
eixo 

% do 
total 

Implantação de sistema de controle e restrição de veículos (rodízios) 
na alta temporada; 

2 22,22 2,30 

Implantação de sentido único e passeio mais generoso nas ruas 
secundárias; 

2 22,22 2,30 

Criação de segundo acesso e implantação de um binário, entrada por 
Bombas e saída por Zimbros; 

1 11,11 1,15 

Melhorar as ligações intermunicipais; 1 11,11 1,15 

Criação de vias exclusivas para determinado tipo de veículo; 1 11,11 1,15 

Urbanização da Avenida Fragata, canalização do córrego e 
implantação de estacionamento sobre ele; 

1 11,11 1,15 

Integração entre os modais. 1 11,11 1,15 

TOTAL 9 
100,0

0 
10,34 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

8. Sinalização 

Proposta Qtd % do eixo % do total 

Melhorar sinalização. 1 100,00 1,15 

TOTAL 1 100,00 1,15 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

9. Transporte alternativo 

Proposta 
Qt
d 

% do 
eixo 

% do 
total 

Implantação de transporte público com veículos elétricos; 1 6,25 1,15 

Implantação de sistema de transporte coletivo marítimo, 
interligando as praias; 

6 37,50 6,90 
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Implantação de Metrocable interligando Bombinhas e Porto Belo; 3 18,75 3,45 

Implantação de sistema de transporte coletivo não poluente, como 
por exemplo ônibus elétrico; 

1 6,25 1,15 

Implantação de heliponto para fazer o translado até os aeroportos 
mais próximos; 

1 6,25 1,15 

Construção de mais piers; 1 6,25 1,15 

Terminais integrando transporte marítimo com as rodovias; 1 6,25 1,15 

Criação de mototáxi; 1 6,25 1,15 

Implantação de um meio de transporte alternativo com abrangência 
intermunicipal. 

1 6,25 1,15 

TOTAL 16 100,00 18,39 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

10. Transporte Cicloviário 

Proposta Qtd 
% do 
eixo 

% do 
total 

Implantação de um sistema cicloviário, que atinja todos os bairros, 
que estimule a população a usar este meio de transporte; 

6 85,71 6,90 

Ciclovias integradas, com ponto estratégico de locação de bicicletas 
podendo retirar em um bairro e devolver em outro. 

1 14,29 1,15 

TOTAL 7 100,00 8,05 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

11. Transporte Coletivo 

Proposta Qtd 
% do 
eixo 

% do 
total 

Construção de um terminal rodoviário, em um bairro estratégico 
que facilite a locomoção; 

3 15,79 3,45 

Melhoria dos pontos de ônibus já existentes e criação de novos, por 
ex: cobertura maior para proteger da chuva e do sol, lixeiras 
acopladas, bancos confortáveis e utilização de material reciclável; 

1 5,26 1,15 

Aumento da frota de ônibus, que sejam novos e não poluam o meio 
ambiente; 

2 10,53 2,30 

Implantação de corredor exclusivo para ônibus e veículos de saúde e 
segurança pública; 

1 5,26 1,15 

Implantação de transporte público com van e ônibus interligando 
todos os bairros; 

1 5,26 1,15 

Informação de tarifas e itinerários nos pontos de ônibus; 1 5,26 1,15 

Implantação de sistema coletivo municipal flexível, fazendo rotas 
alternativas, por exemplo quando tiver algum evento; 

1 5,26 1,15 

Implantação de um sistema de transporte público regional; 1 5,26 1,15 

Implantação de novas linhas de transporte coletivo e horários fixos; 7 36,84 8,05 

Sistema de transporte coletivo que permita transportar a bicicleta. 1 5,26 1,15 

TOTAL 19 100,00 
21,8

4 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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12. Transporte de cargas 

Proposta Qtd % do eixo % do total 

Transporte de cargas por transporte marítimo. 1 100,00 1,15 

TOTAL 1 100,00 1,15 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 
 
 
 

 

13. Transporte ferroviário 

Proposta Qtd % do eixo 
% do 
total 

Implantação de sistema de transporte coletivo ferroviário 
integrado com outros modais, acompanhando a BR-101. 

2 100,00 2,30 

TOTAL 2 200,00 2,30 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

14. Propostas consolidadas 

Tema Qtd 

Ambiente natural 4 

Calçadas e acessibilidade 13 

Desenvolvimento social 5 

Gestão da mobilidade urbana 6 

Infraestrutura viária 3 

Reorganização do sistema viário 9 

Transporte Cicloviário 7 

Transporte coletivo 19 

Transporte de carga 1 

Transporte Ferroviário 2 

Transporte alternativo 16 

Fiscalização do poder público 1 

Sinalização 1 

TOTAL 87 
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Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos.
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%
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Propostas consideradas, na íntegra 
 

 

 Preservação da natureza e bem estar da população; 

 

 Trabalhar com inovações preventivas, coibitivas que se enquadrem com 
realidade e normas ambientais;  
 

 Implantação de segundo acesso, seguindo as normas ambientais e  
minizando os impactos a natureza, proibir a ocupação nas margens; 
 

 Tomar posse dos bens naturais do município, organizar e ordenar sua 
visitação com utilização de guias ambientais;   
 

 Implantação de calçadas mais largas; 
 

 Criação de rampas com desníveis; 
 

 Implantação de calçadas mais largas e faixas de pedestre; 
 

 Mais acessibilidade nas calçadas; 
 

 Melhorar iluminação e acessibilidade das calçadas; 
 

 Aumentar largura das calçadas e vias de automóvel; 
 

 Pavimentação das calçadas nas vias de maior fluxo de pedestre; 
 

 Implantação de passeios mais largos, ciclovia e sentido único nas vias 
de maior fluxo; 
 

 Calçamento de todas as ruas do município e estímulo para se realizar o 
deslocamento a pé; 
 

 Implantação de passeios com mais qualidade, mais iluminados, sem 
obstáculos e mais acessibilidade; 
 

 Implantação de passeios mais largos que permitam arborização 

 Implantação de calçadas padronizadas e acessíveis; 
 

 Implantação de calçadão na orla das praias; 
 

 Estabelecer trabalho conjunto e integrar a comunidade com o poder 
público e empresários; 
 

 Ampliação dos sistemas essenciais do município como pronto-socorro; 
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 Melhorar iluminação pública; 
 

 Treinamento de guias facilitadores;  
 

 Criação de um hospital regional;  
 

 Criação de uma guarda municipal; 
 

 Aumentar a fiscalização do trânsito; 
 

 Criação de um departamento de trânsito; 
 

 Implantação de uma empresa municipal para administrar o sistema de 
transporte coletivo; 
 

 Melhorar planejamento, e manter dialogo com a população antes de 
iniciar grandes obras; 
 

 Revisão do Plano diretor visando aumentar recuo das novas 
construções de forma que tivesse condição de alargar as ruas quando 
necessário; 
 

 Intensificar política pública de mobilidade urbana; 
 

 Melhorias na iluminação pública em lugares mais afastados ou com 
pouca circulação de pessoas; 
 

 Pavimentação das ruas com maior movimento; 
 

 Criação segundo acesso por túnel de forma a minimizar impactos 
ambientais; 
 

 Melhorar sinalização;  
 

 Construção de um terminal rodoviário, em um bairro estratégico que 
facilite a locomoção; 
 

 Rodízio de automóveis em circulação na alta temporada; 
 

 Implantação de sistema de controle e restrição de veículos (rodízios) na 
alta temporada; 
 

 Implantação de sentido único e passeio mais generoso nas ruas 
secundárias; 
 

 Criação de segundo acesso e implantação de um binário, entrada por 
Bombas e saída por Zimbros;  

 Melhorar as ligações intermunicipais; 
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 Implantação de binários, aumentando espaço para alargar calçadas e 
implantar ciclovia; 
 

 Criação de vias exclusivas para determinado tipo de veículo; 
 

 Urbanização da Avenida Fragata, canalização do córrego e implantação 
de estacionamento sobre ele; 
 

 Integração entre os modais; 
 

 Criação de um transporte coletivo marítimo; 
 

 Implantação de transporte público com veículos elétricos; 
 

 Implantação de sistema de transporte coletivo marítimo, interligando as 
praias; 
 

 Buscar soluções alternativas para a mobilidade, como por exemplo: 
Metrocable, ciclovia e a pé; 
 

 Implantação de transporte marítimo interligando as praias; 
 

 Implantação de Metrocable interligando Bombinhas e Porto Belo; 
 

 Implantação de sistema de transporte coletivo não poluente, como por 
exemplo ônibus elétrico; 
 

 Implantação de heliponto para fazer o translado até os aeroportos mais 
próximos; 
 

 Implantação de catamarã para fazer o transporte coletivo entre as 
principais praias;  
 

 Implantação de Metrocable interligando Bombinhas e Porto Belo; 
 

 Construção de mais piers; 
 

 Terminais integrando transporte marítimo com as rodovias;  
 

 Implantação de sistema de transporte coletivo marítimo; 
 

 Criação de mototáxi; 
 

 Implantação de um meio de transporte alternativo com abrangência 
intermunicipal; 
 

 Implantação de um sistema de transporte marítimo com conexão com 
Governador Celso Ramos; 
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 Implantação de um sistema cicloviário, que atinja todos os bairros, que 
estimule a população a usar este meio de transporte; 
 

 Implantação de ciclovias;  
 

 Implantação de ciclovias;  
 

 Implantação de circuito cicloviário interligando todos os bairros; 
 

 Ciclovia interligando bairros e Porto Belo, com separação física nas vias 
de fluxo intenso; 
 

 Ciclovias integradas, com ponto estratégicos de locação de bicicletas 
podendo retirar em um bairro e devolver em outro; 
 

 Implantação de sistema cicloviário; 
 

 Melhoria dos pontos de ônibus já existentes, por ex: cobertura maio para 
proteger da chuva e do sol, lixeiras acopladas, bancos confortáveis e 
utilização de material reciclável; 
 

 Aumento da frota de ônibus, que sejam novos e não poluam o meio 
ambiente; 
 

 Criação de novos pontos de ônibus; 
 

 Novas rotas de ônibus, que suprem a necessidade do bairro, em 
especifico os menos favorecidos; 
 

 Implantação de corredor exclusivo para ônibus e veículos de saúde e 
segurança pública; 
 

 Implantação de linha de ônibus de Bombas para ultimo bairro de 
Bombinhas; 
 

 Melhorar sistema de transporte coletivos, mais linhas e horários fixos; 
 

 Ampliação das linhas de ônibus para todos os bairros; 
 

 Implantação de paradas de ônibus trazendo mais conforto e segurança 
ao usuário; 
 

 Implantação de transporte público com van e ônibus interligando todos 
os bairros; 
 

 Construção de uma rodoviária municipal; 

 Implantação de linhas de ônibus circular e pontos de integração entre os 
bairros; 
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 Informação de tarifas e itinerários nos pontos de ônibus; 
 

 Implantação de sistema coletivo municipal flexível, fazendo rotas 
alternativas, por exemplo quando tiver algum evento;  
 

 Transporte coletivo intermunicipal com itinerário mais variados; 
 

 Implantação de um sistema de transporte público regional; 
 

 Implantação de novas linhas de transporte coletivo; 
 

 Sistema de transporte coletivo que permita transportar a bicicleta; 
 

 Transporte de cargas por transporte marítimo; 
 

 Implantação de sistema de transporte coletivo ferroviário acompanhando 
a BR-101 e ligando os municípios;  
 

 Implantação de sistema de transporte coletivo ferroviário integrado com 
outros modais, acompanhando a BR-101. 
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Extrato das Propostas 
 

 Reunião realizada em Canto Grande, Mariscal, Morrinhos, Sertãozinho e 

Zimbros. 

 

 

1. Ambiente natural 

Proposta Qtd % do eixo % do total 

Implantação de parques lineares. 1 100,00 2,56 

TOTAL 1 100,00 2,56 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

2. Calçadas e acessibilidade 

Proposta Qtd % do eixo % do total 

Implantação de calçadas e passarelas mais acessíveis. 3 100,00 7,69 

TOTAL 3 100,00 7,69 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

3. Fiscalização do poder público 

Proposta 
Qt
d 

% do 
eixo 

% do 
total 

Aumentar restrições e fiscalização quanto ao excesso de 
velocidade; 

1 50,00 2,56 

Monitoramento e fiscalização dos principais pontos turísticos do 
município. 

1 50,00 2,56 

TOTAL 2 100,00 5,13 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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4. Gestão da mobilidade urbana 

Proposta Qtd 
% do 
eixo 

% do 
total 

Elaborar planejamento de longo prazo, pensando no futuro da 
cidade; 

1 25,00 2,56 

Planejar Avenida Girassol para o fluxo que ela terá daqui a cinco 
anos; 

1 25,00 2,56 

Permitir construção de ponto comercial apenas quando o mesmo 
oferecer estacionamento; 

1 25,00 2,56 

Planejamento regional integrado que explore a potencialidade de 
cada município, integração entre as cidades e criação de um circuito 
regional. 

1 25,00 2,56 

TOTAL 4 
100,0

0 
10,2

6 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

5. Infraestrutura viária 

Proposta Qtd 
% do 
eixo 

% do 
total 

Criação de anel viário; 3 60,00 7,69 

Construção de 2º acesso, porém, limitar quantidade de 
carro que entram. 

2 40,00 5,13 

TOTAL 5 100,00 12,82 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

6. Ordenamento territorial 

Proposta Qtd 
% do 
eixo 

% do 
total 

Descentralizar serviços essenciais, de modo a diminuir a 
necessidade de deslocamento. 

2 100,00 5,13 

TOTAL 2 100,00 5,13 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

7. Reorganização do sistema viário 

Proposta Qtd 
% do 
eixo 

% do 
total 

Criação de estacionamentos de carga e descarga nas ruas 
de maior comércio; 

1 12,50 2,56 

Planejar sistema viário conectando os bairros, com uma 
malha urbana respeitando as peculiaridade de cada bairro 
e vias que comportem vários meios de transporte; 

1 12,50 2,56 
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Implantação de sistema viário interligando todos os bairros 
com calçadas generosas e ciclovia; 

1 12,50 2,56 

Alargamento e restruturação da Avenida Girassol; 1 12,50 2,56 

Alargamento de ruas e implantação de diferentes modais; 1 12,50 2,56 

Limitar a entrada de veículos na alta temporada; 1 12,50 2,56 

Estacionamento rotativo nas principais ruas da cidade, 
gerando receita para investir em mobilidade; 

1 12,50 2,56 

Estabelecer horário fixo para carga e descarga. 1 12,50 2,56 

TOTAL 8 100,00 20,51 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

8. Socialização do espaço urbano 

Proposta Qtd % do eixo % do total 

Implantação de calçadões visando o lazer da população. 1 100,00 2,56 

TOTAL 1 100,00 2,56 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

9. Transporte alternativo 

Proposta Qtd % do eixo % do total 

Desenvolvimento de outro meio de transporte coletivo; 1 20,00 2,56 

Implantação de Metrocable; 2 40,00 5,13 

Implantação de sistema de transporte marítimo. 2 40,00 5,13 

TOTAL 5 100,00 12,82 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

10. Transporte cicloviário 

Proposta 
Qt
d 

% do 
eixo 

% do 
total 

Implantação de ciclovias; 1 50,00 2,56 

Implantação de ciclovias com pontos de integração com outros 
modais. 

1 50,00 2,56 

TOTAL 2 100,00 5,13 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos.  
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11. Transporte coletivo 

Proposta 
Qt
d 

% do 
eixo 

% do 
total 

Sistema de transporte coletivo com mais linhas e horários; 2 33,33 5,13 

Construção de pontos de ônibus com abrigo e terminal de 
integração; 

2 33,33 5,13 

Implantação de sistema de transporte coletivo por vans e micro-
ônibus; 

1 16,67 2,56 

Implantação de um terminal rodoviário. 1 16,67 2,56 

TOTAL 6 100,00 15,38 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

12. Propostas consolidadas 

Tema Qtd % 

Ambiente natural 1 2,56% 

Calçadas e acessibilidade 3 7,69% 

Gestão da mobilidade urbana 4 10,26% 

Infraestrutura viária 5 12,82% 

Reorganização do sistema viário 8 20,51% 

Transporte Cicloviário 2 5,13% 

Transporte coletivo 6 15,38% 

Ordenamento territorial 2 5,13% 

Transporte alternativo 5 12,82% 

Socialização do espaço urbano 1 2,56% 

Fiscalização do poder público 2 5,13% 

TOTAL 39 100,00% 
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Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Propostas consideradas, na íntegra 
 

 Implantação de parques lineares; 

 

 Implantação de passeio mais generoso, acessível e ciclovia; 
 

 Implantação de calçadas padronizadas e acessíveis; 
 

 Implantação de calçadas e passarelas mais acessíveis; 
 

 Aumentar restrições e fiscalização quanto ao excesso de velocidade; 
 

 Monitoramento e fiscalização dos principais pontos turísticos do 
município; 
 

 Elaborar planejamento de longo prazo, pensando no futuro da cidade; 
 

 Criação de estacionamentos de carga e descarga nas ruas de maior 
comércio; 
 

 Planejar Avenida Girassol para o fluxo que ela terá daqui a cinco anos; 
 

 Permitir construção de ponto comercial apenas quando o mesmo 
oferecer estacionamento; 
 

 Planejamento regional integrado que explore a potencialidade de cada 
município, integração entre as cidades e criação de um circuito regional; 
  

 Criação de anél viário; 
 

 Criação de anel viário com vias que acomodem meios de transporte 
variados; 
 

 Construção de 2º acesso, porém, limitar quantidade de carro que 
entram; 
 

 Desenvolvimento do comercio local diminuindo necessidade de 
deslocamento; 
 

 Descentralizar serviços essenciais, de modo a diminuir a necessidade 
de deslocamento; 
 

 Planejar sistema viário conectando os bairros, com uma malha urbana 
respeitando a peculiaridade de cada bairro e vias que comportem varios 
meios de transporte; 
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 Construção de segundo acesso para Bombinhas; 
 

 Implantação de sistema viário interligando todos os bairros com 
calçadas generosas e ciclovia; 
 

 Alargamento e restruturação da Avenida Girassol; 
 

 Alargamento de ruas e implantação de diferentes modais; 
 

 Limitar a entrada de veículos na alta temporada; 
 

 Estacionamento rotativo nas principais ruas da cidade, gerando receita 
para investir em mobilidade; 
 

 Implantação de calçadões visando o lazer da população; 
  

 Desenvolvimento de outros meio de transporte coletivo; 
 

 Implantação de Metrocable; 
  

 Implantação de sistema de transporte marítimo; 
 

 Implantação de sistema de transporte marítimo; 
 

 Implantação de metrocable ligando os bairros; 
 

 Implantação de ciclovias; 
  

 Implantação de ciclovias com pontos de integração com outros modais; 
  

 Sistema de transporte coletivo com mais linhas e horários; 
  

 Construção de pontos de ônibus com abrigo e terminal de integração; 
  

 Aumentar linhas e horários do sistema de transporte público; 
 

 Melhorias no Sistema de transporte coletivo e criação de pontos de 
ônibus com abrigo para maior conforto do usuário; 
 

 Implantação de sistema de transporte coletivo por vans e micro-ônibus; 
  

 Implantação de um terminal rodoviário; 
 

 Criação de anel viário exclusivo para o transporte de carga, integrado 
com municípios vizinhos; 
 

 Estabelecer horário fixo para carga e descarga.  
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Consolidação de todas as propostas 

por eixos - Bombinhas 
 

Tema Qtd % 

Ambiente natural 5 3,97% 

Calçadas e acessibilidade 16 12,70% 

Desenvolvimento social 5 3,97% 

Gestão da mobilidade urbana 10 7,94% 

Infraestrutura viária 8 6,35% 

Reorganização do sistema viário 17 13,49% 

Transporte Cicloviário 9 7,14% 

Transporte coletivo 25 19,84% 

Ordenamento territorial 2 1,59% 

Transporte de carga 1 0,79% 

Transporte ferroviário 2 1,59% 

Transporte alternativo 21 16,67% 

Socialização do espaço público 1 0,79% 

Fiscalização do poder público 3 2,38% 

Sinalização 1 0,79% 

TOTAL 126 100,00% 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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ANEXO I 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015 
CONSULTA PÚBLICA COM OBJETIVO DE COLETAR PROPOSTAS PARA 
A CONFECÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

 
 
 A Prefeita Municipal de Bombinhas, no uso das suas atribuições, em 
cumprimento ao Artigo 1º. e seu Parágrafo Único, ao 
Artigo 182 da Constituição Federal, aos incisos II, III, XIII do Artigo 2º, do 
Parágrafo 4º, Artigo 40 e ao Capítulo IV da Lei Federal 10.257 de 10 de julho 
de 2001, bem como o Artigo 5º da Lei Federal12.587 de 3 de janeiro de 2012, e 
suas posteriores alterações, comunica a todos os cidadãos e entidades da 
sociedade civil que serão realizadas Consultas Públicas com o objetivo de 
debater e coletar propostas para a confecção do Plano Municipal de Mobilidade 
Sustentável, nas seguintes datas, horários e locais: 
• Dia 23 de abril de 2015 (quinta-feira), das 18h30 às 21h30, no Salão 
Paroquial da Igreja Católica de Morrinhos - Av. Girassol, nº - bairro Morrinhos. 
Área de abrangência: Canto Grande, Mariscal, Morrinhos, Sertãozinho e 
Zimbros. 
• Dia 24 de abril de 2015 (sexta-feira), das 18h30 às 21h30, no Auditório da 
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico - Av. Leopoldo Zarling, nº 
2072 - bairro Bombas. Área de abrangência: Bombas, Bombinhas, José 
Amândio e Quatro Ilhas. 
• As Consultas Públicas terão como objetivo expor a metodologia adotada nos 
trabalhos, os temas abordados, a forma de participação da comunidade na 
formulação de propostas, a coleta de propostas e as datas dos próximos 
eventos que serão realizados pelo Município de Bombinhas, sob coordenação 
da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí - AMFRI, ou seu preposto, 
para o início do processo de confecção do Plano Municipal de Mobilidade 
Sustentável. 
 
 A íntegra deste chamamento público se encontra afixada no Mural 
público municipal, no sítio www.bombinhas.sc.gov.br no ícone “editais”, 
localizado na guia “Transparência” e no sítio www.amfri. org.br no ícone 
“iniciativas”. 
 

Bombinhas – SC, 07 de abril de 2015. 
 

Ana Paula da Silva 
Prefeita Municipal 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731780/par%C3%A1grafo-1-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10657746/artigo-182-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11148875/inciso-ii-do-artigo-2-da-lei-n-10257-de-10-de-julho-de-2001
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11148838/inciso-iii-do-artigo-2-da-lei-n-10257-de-10-de-julho-de-2001
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11148090/inciso-xiii-do-artigo-2-da-lei-n-10257-de-10-de-julho-de-2001
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11148940/artigo-2-da-lei-n-10257-de-10-de-julho-de-2001
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11141019/artigo-40-da-lei-n-10257-de-10-de-julho-de-2001
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031135/estatuto-da-cidade-lei-10257-01
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26471482/artigo-5-da-lei-n-12587-de-03-de-janeiro-de-2012
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1030660/lei-12587-12
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ANEXO III 
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