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RT 01 – Relatório de Mobilização - Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador

1 Introdução 

Este documento apresenta o relatório RT 01 
Urbana de Salvador. O documento apresenta o Plano de Trabalho indicando a articulação geral 
dos trabalhos discriminando Fases, Etapas, Atividades e Tarefas. São apresentados o 
fluxograma e o cronograma de atividades.

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Este documento apresenta o relatório RT 01 -Relatório de Mobilização, do Plano de Mob
Urbana de Salvador. O documento apresenta o Plano de Trabalho indicando a articulação geral 
dos trabalhos discriminando Fases, Etapas, Atividades e Tarefas. São apresentados o 
fluxograma e o cronograma de atividades. 
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Relatório de Mobilização, do Plano de Mobilidade 
Urbana de Salvador. O documento apresenta o Plano de Trabalho indicando a articulação geral 
dos trabalhos discriminando Fases, Etapas, Atividades e Tarefas. São apresentados o 
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2 Plano de Trabalho 

2.1 Fluxograma das atividades

2.1.1 Articulação global dos trabalhos

Os trabalhos serão conduzidos 
técnicas de planejamento e estudos de transportes públicos urbanos e de acordo com um 
adequado enfoque organizacional e adm
sua abrangência e relevância para o Município.
com estabelecido no Edital e na Metodologia anteriormente exposta
será empregado, em especial das atividades técnicas.

O plano de desenvolvimento dos trabalhos foram organizados em um nível macro em 
relacionadas a seguir. 

10.00.00 - Mobilização e Plano de Comunicação Social
20.00.00 - Pré-diagnóstico 
30.00.00 - Base de dados 
40.00.00 - Instrumentalização da Modelagem do Planejamento de Transporte
50.00.00 - Diagnóstico 
60.00.00 - Definição das diretrizes
70.00.00 - Desenvolvimento de propostas do PlanMob
80.00.00 - Finalização do PlanMob Salvador

Na formulação do plano de traba
menores, proporcionando uma melhor resolução do seu desenvolvimento, bem como à 
Prefeitura Municipal de Salvador
que as fases foram organizadas em
algumas delas, ainda, desmembradas em tarefas.No total, o trabalho, além das 
decomposto em 38 etapas, 130

A identificação da estrutura analítica do trabalho é for
estabelecido: 

A Fase 10.00.00 – Mobilização
proporcionar a oportunidade de 
trabalho, ora exposto e o estabelecim
de várias atividades ao longo dos estudos, como é o caso das questões afetas ao 
relacionamento com especialistas e com a Sociedade, por esta razão, a fase incorpora 
atividades associadas ao planejament
expressamente destacado no Termo de Referência.

# 

Número da Fase 

# 

Número da Etapa 

. ## 

Número da Atividade

. # 

Número da Tarefa

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

s atividades 

Articulação global dos trabalhos 

Os trabalhos serão conduzidos pelo Consórcio TTC - Oficina na observância das melhores 
técnicas de planejamento e estudos de transportes públicos urbanos e de acordo com um 
adequado enfoque organizacional e administrativo para a gestão de um projeto complexo na 
sua abrangência e relevância para o Município.Neste capítulo apresenta

e na Metodologia anteriormente exposta, o plano de trabalho que 
ecial das atividades técnicas. 

plano de desenvolvimento dos trabalhos foram organizados em um nível macro em 

Mobilização e Plano de Comunicação Social 

Instrumentalização da Modelagem do Planejamento de Transporte 

Definição das diretrizes 
Desenvolvimento de propostas do PlanMob 
Finalização do PlanMob Salvador 

Na formulação do plano de trabalho, procurou-se detalhar cada atividade em parcelas 
menores, proporcionando uma melhor resolução do seu desenvolvimento, bem como à 

Salvador uma melhor visão do encadeamento dos trabalhos. É assim, 
s fases foram organizadas em etapas, por sua vez, subdivididas em atividades, com 

algumas delas, ainda, desmembradas em tarefas.No total, o trabalho, além das 
130 atividades e 83 tarefas.  

A identificação da estrutura analítica do trabalho é formada por um código composto assim 

 

Mobilizaçãoe Plano de Comunicação Social
a oportunidade de um planejamento executivo das atividades a partir do plano de 

, ora exposto e o estabelecimento dos aspectos referenciais que marcarão a execução 
de várias atividades ao longo dos estudos, como é o caso das questões afetas ao 
relacionamento com especialistas e com a Sociedade, por esta razão, a fase incorpora 
atividades associadas ao planejamento da comunicação social, ainda que isto não tenha sido 
expressamente destacado no Termo de Referência. 

Número da Atividade 

Número da Tarefa 
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na observância das melhores 
técnicas de planejamento e estudos de transportes públicos urbanos e de acordo com um 

inistrativo para a gestão de um projeto complexo na 
apresenta-se, em conformidade 

o plano de trabalho que 

plano de desenvolvimento dos trabalhos foram organizados em um nível macro em 8 fases 

se detalhar cada atividade em parcelas 
menores, proporcionando uma melhor resolução do seu desenvolvimento, bem como à 

uma melhor visão do encadeamento dos trabalhos. É assim, 
etapas, por sua vez, subdivididas em atividades, com 

algumas delas, ainda, desmembradas em tarefas.No total, o trabalho, além das 8 fases, será 

mada por um código composto assim 

e Plano de Comunicação Socialtem o objetivo de 
um planejamento executivo das atividades a partir do plano de 

ento dos aspectos referenciais que marcarão a execução 
de várias atividades ao longo dos estudos, como é o caso das questões afetas ao 
relacionamento com especialistas e com a Sociedade, por esta razão, a fase incorpora 

o da comunicação social, ainda que isto não tenha sido 
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Os trabalhos desta fase estão organizados em duas etapas

11.00.00 - Mobilização 
12.00.00 - Plano de Comunicação Social

A Fase 20.00.00 – Pré-diagnósti
avaliação prévia dos problemas de mobilidade e dos sistemas de transporte e de circulação na 
cidade a partir da visão dos profissionais da administração pública relacionados com o 
planejamento urbano e transportes, bem como de agentes da Sociedade Civil organizada. O 
objetivo é compor uma “leitura” dos problemas antes de uma abordagem técnica que será 
empreendida no curso das fases subsequentes. Serão realizadas três etapas relacionadas 
abaixo. 

21.00.00 - Planejamento das leituras setoriais 
22.00.00 - Realização das reuniões setoriais
23.00.00 - Produção do RT02 -

A Fase 30.00.00 – Base de dados
demanda, infraestrutura e oferta de serviços, bem como, de dados urbanos, institucionais e de 
legislação; o seu tratamento e interpretação; a realização de levantamento de dados primários; 
e a discussão com profissionais, especialistas na área de mobilidade, transporte em geral
urbanismo. 

31.00.00 - Levantamento de dados disponíveis
32.00.00 - Execução de pesquisas 
33.00.00 - Produção do RT03 -
34.00.00 - Realização do Workshop
35.00.00 - Produção do RT04 -

A quarta fase dos trabalhos é a fase 
Planejamento de Transporte, 
(matemática, em grande parte) com a finalidade
mobilidade da população e do uso das infraestruturas e serviços, e sua aplicação na avaliação 
do futuro da cidade à luz de cenários evolutivos urbanos
viagens no território. As etapas previstas são:

41.00.00 - Tratamento das bases georreferenciadas e do modelo de simulação de rede
42.00.00 - Preparação do modelo de transporte
43.00.00 - Análise de indicadores da situação atual
44.00.00 - Desenvolvimento dos cenários urbanos
45.00.00 - Desenvolvimento das análises de prognóstico
46.00.00 - Produção do RT05 -

Na quinta fase - 50.00.00 – Diagnóstico
anteriores, compondo uma leitura global a título de diagnóstico, dos problemas de mobilidade 
de Salvador, isto é, reunindo as informações do pré
levantados, do workshop com especialistas e das análises matemáticas do modelo de 
simulação. Inclui, ainda, a realização de uma audiência pública na qual serão apresentadas as 
conclusões desta avaliação para a discussão com a Sociedade. Os trabalhos se organizam em 
quatro etapas relacionadas abaixo.

51.00.00 - Consolidação do diagnóstico
52.00.00 - Produção do RT06 -
53.00.00 - Audiência Pública sobre o Diagnóstico
54.00.00 - Produção do RT07 -

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Os trabalhos desta fase estão organizados em duas etapas: 

Plano de Comunicação Social 

diagnóstico é uma fase dedicada à realização da identificação e 
avaliação prévia dos problemas de mobilidade e dos sistemas de transporte e de circulação na 

visão dos profissionais da administração pública relacionados com o 
transportes, bem como de agentes da Sociedade Civil organizada. O 

objetivo é compor uma “leitura” dos problemas antes de uma abordagem técnica que será 
empreendida no curso das fases subsequentes. Serão realizadas três etapas relacionadas 

Planejamento das leituras setoriais  
Realização das reuniões setoriais 

- Relatório de Pré-diagnóstico 

Base de dados é dedicada à obtenção de informações sobre aspectos de 
a e oferta de serviços, bem como, de dados urbanos, institucionais e de 

tamento e interpretação; a realização de levantamento de dados primários; 
e a discussão com profissionais, especialistas na área de mobilidade, transporte em geral

Levantamento de dados disponíveis 
Execução de pesquisas  

- Relatório de Levantamento de dados primários e secundários
Realização do Workshop 

- Relatório do Workshop com especialistas 

A quarta fase dos trabalhos é a fase 40.00.00 - Instrumentalização da Modelagem do 
Planejamento de Transporte, na qual serão realizadas as atividades de natureza quantitativa 
(matemática, em grande parte) com a finalidade de desenvolver um modelo de análise da 
mobilidade da população e do uso das infraestruturas e serviços, e sua aplicação na avaliação 
do futuro da cidade à luz de cenários evolutivos urbanos, que se reflita em novos pa

pas previstas são: 

Tratamento das bases georreferenciadas e do modelo de simulação de rede
Preparação do modelo de transporte 
Análise de indicadores da situação atual 
Desenvolvimento dos cenários urbanos 
Desenvolvimento das análises de prognóstico 

- Relatório do Cenário Base do Planejamento de Transporte

Diagnóstico - serão consolidadas as análises de várias atividades 
a leitura global a título de diagnóstico, dos problemas de mobilidade 

de Salvador, isto é, reunindo as informações do pré-diagnóstico, dos dados secundários 
levantados, do workshop com especialistas e das análises matemáticas do modelo de 

, ainda, a realização de uma audiência pública na qual serão apresentadas as 
conclusões desta avaliação para a discussão com a Sociedade. Os trabalhos se organizam em 
quatro etapas relacionadas abaixo. 

Consolidação do diagnóstico 
- Relatório do Diagnóstico 

Audiência Pública sobre o Diagnóstico 
- Relatório da Audiência Pública 
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é uma fase dedicada à realização da identificação e 
avaliação prévia dos problemas de mobilidade e dos sistemas de transporte e de circulação na 

visão dos profissionais da administração pública relacionados com o 
transportes, bem como de agentes da Sociedade Civil organizada. O 

objetivo é compor uma “leitura” dos problemas antes de uma abordagem técnica que será 
empreendida no curso das fases subsequentes. Serão realizadas três etapas relacionadas 

informações sobre aspectos de 
a e oferta de serviços, bem como, de dados urbanos, institucionais e de 

tamento e interpretação; a realização de levantamento de dados primários; 
e a discussão com profissionais, especialistas na área de mobilidade, transporte em geral e 

Relatório de Levantamento de dados primários e secundários 

Instrumentalização da Modelagem do 
na qual serão realizadas as atividades de natureza quantitativa 

de desenvolver um modelo de análise da 
mobilidade da população e do uso das infraestruturas e serviços, e sua aplicação na avaliação 

, que se reflita em novos padrões de 

Tratamento das bases georreferenciadas e do modelo de simulação de rede 

Relatório do Cenário Base do Planejamento de Transporte 

serão consolidadas as análises de várias atividades 
a leitura global a título de diagnóstico, dos problemas de mobilidade 

diagnóstico, dos dados secundários 
levantados, do workshop com especialistas e das análises matemáticas do modelo de 

, ainda, a realização de uma audiência pública na qual serão apresentadas as 
conclusões desta avaliação para a discussão com a Sociedade. Os trabalhos se organizam em 
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A sexta fase é dedicada à discussão das diretrizes 
mobilidade em Salvador, baseado nas análises realizadas nas leituras anteriores, consolidadas 
no diagnóstico. A partir dos elementos obtidos serão concebidas diretrizes nos vários domínios 
da questão da mobilidade e das políticas urbanas que se refletem na geração e di
viagens no território. 

Será estabelecido um alinhamento de diretrizes a partir de discussões com especialistas locais 
e gestores públicos, a partir da análise do quadro atual e de quadros de referência de outras 
localidades, obtido por benchm
propostas de intervenção considerando indicadores a serem obtidos na fase de 

61.00.00 - Alinhamento de diretrizes
62.00.00 - Realização de workshop sobre diretrizes para a política de 
63.00.00 - Produção do RT08 -
64.00.00 - Estudo de critérios de avaliação de propostas
65.00.00 - Produção do RT09 -

A Fase70.00.00 - Desenvolvimento de p
efetiva das propostas que comporão o Plano de Mobilidade de Salvador, expressa nas 
propostas de ordem geral, conforme relacionado no Termo de Referência, e as específicas nos 
campos da circulação de pedestres, cir
transporte coletivo, circulação de veículos de carga e operações logísticas, segurança viária, 
entre outros temas. Nesta fase serão realizadas, também, simulações dos reflexos de algumas 
propostas de maior porte, no campo da infraestrutura e da rede estrutural de transporte coletivo 
no horizonte do estudo, como ainda simulações dos reflexos na divisão modal de variáveis que 
compõem o custo generalizado. Ao final, será realizada a discussão pública desta
com a coleta de impressões e observações que deverão integrar a versão final do plano, objeto 
da fase subsequente. Assim, serão realizadas nove etapas, relacionadas abaixo.

71.00.00 - Estudo de propostas relativas aos temas gerais
72.00.00 - Estudo e definição de propostas do PlanMob relativas aos temas específicos
73.00.00 - Produção do RT10 -
74.00.00 - Simulação das propostas
75.00.00 - Avaliação das propostas
76.00.00 - Produção do RT11 -
77.00.00 - Produção do RT12 -
78.00.00 - Audiência Pública sobre as Propostas
79.00.00 - Produção do RT13-

A conclusão dos trabalhos se dará através da 
Salvador, organizada em quatro etapas. Nela, serão realizados ajustes nas propostas 
formuladas a partir das observações da audiência pública; promovido um or
das intervenções e realizado uma seleção de propostas com base no modelo de avaliação 
desenvolvido. Findo o desenvolvimento do conteúdo do Plano, será realizada uma audiência 
pública para a exposição da forma final do Plano de Mobilidade.

81.00.00 - Estabelecimento das propostas para o PlanMob
82.00.00 - Produção do RT14-
83.00.00 - Audiência Pública sobre o PlanMob
84.00.00 - Produção do RT15 -

A figura a seguir apresenta o fluxograma de encadeamento das etapas do projeto.

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

A sexta fase é dedicada à discussão das diretrizes para a condução da política urbana de 
Salvador, baseado nas análises realizadas nas leituras anteriores, consolidadas 

no diagnóstico. A partir dos elementos obtidos serão concebidas diretrizes nos vários domínios 
da questão da mobilidade e das políticas urbanas que se refletem na geração e di

Será estabelecido um alinhamento de diretrizes a partir de discussões com especialistas locais 
e gestores públicos, a partir da análise do quadro atual e de quadros de referência de outras 
localidades, obtido por benchmarking. Será também estabelecido um modelo de avaliação de 
propostas de intervenção considerando indicadores a serem obtidos na fase de 

Alinhamento de diretrizes 
Realização de workshop sobre diretrizes para a política de mobilidade

- Relatório de Aspirações de Mobilidade 
Estudo de critérios de avaliação de propostas 

- Relatório da Metodologia de Avaliação de Impacto

Desenvolvimento de propostas do PlanMobé dedicada à elaboração 
efetiva das propostas que comporão o Plano de Mobilidade de Salvador, expressa nas 
propostas de ordem geral, conforme relacionado no Termo de Referência, e as específicas nos 

circulação de pedestres, circulação de bicicletas, circulação veicular, serviço de 
transporte coletivo, circulação de veículos de carga e operações logísticas, segurança viária, 
entre outros temas. Nesta fase serão realizadas, também, simulações dos reflexos de algumas 

aior porte, no campo da infraestrutura e da rede estrutural de transporte coletivo 
no horizonte do estudo, como ainda simulações dos reflexos na divisão modal de variáveis que 
compõem o custo generalizado. Ao final, será realizada a discussão pública desta
com a coleta de impressões e observações que deverão integrar a versão final do plano, objeto 
da fase subsequente. Assim, serão realizadas nove etapas, relacionadas abaixo.

Estudo de propostas relativas aos temas gerais 
Estudo e definição de propostas do PlanMob relativas aos temas específicos

- Relatório de Diretrizes e Concepção de propostas
Simulação das propostas 
Avaliação das propostas 

- Relatório das Propostas e Avaliação (Matrizes de priorização)
- Relatório com as fichas de avaliação das propostas

Audiência Pública sobre as Propostas 
 Relatório da Audiência Pública das Propostas 

A conclusão dos trabalhos se dará através da Fase 80.00.00 - Finalização do PlanMob 
, organizada em quatro etapas. Nela, serão realizados ajustes nas propostas 

formuladas a partir das observações da audiência pública; promovido um or
das intervenções e realizado uma seleção de propostas com base no modelo de avaliação 
desenvolvido. Findo o desenvolvimento do conteúdo do Plano, será realizada uma audiência 
pública para a exposição da forma final do Plano de Mobilidade. 

Estabelecimento das propostas para o PlanMob 
 Relatório do Plano de Mobilidade de Salvador 

Audiência Pública sobre o PlanMob 
- Relatório da Audiência Pública Final do PlanMob

figura a seguir apresenta o fluxograma de encadeamento das etapas do projeto.
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para a condução da política urbana de 
Salvador, baseado nas análises realizadas nas leituras anteriores, consolidadas 

no diagnóstico. A partir dos elementos obtidos serão concebidas diretrizes nos vários domínios 
da questão da mobilidade e das políticas urbanas que se refletem na geração e distribuição de 

Será estabelecido um alinhamento de diretrizes a partir de discussões com especialistas locais 
e gestores públicos, a partir da análise do quadro atual e de quadros de referência de outras 

arking. Será também estabelecido um modelo de avaliação de 
propostas de intervenção considerando indicadores a serem obtidos na fase de propostas.  

mobilidade 

Relatório da Metodologia de Avaliação de Impacto 

é dedicada à elaboração 
efetiva das propostas que comporão o Plano de Mobilidade de Salvador, expressa nas 
propostas de ordem geral, conforme relacionado no Termo de Referência, e as específicas nos 

culação de bicicletas, circulação veicular, serviço de 
transporte coletivo, circulação de veículos de carga e operações logísticas, segurança viária, 
entre outros temas. Nesta fase serão realizadas, também, simulações dos reflexos de algumas 

aior porte, no campo da infraestrutura e da rede estrutural de transporte coletivo 
no horizonte do estudo, como ainda simulações dos reflexos na divisão modal de variáveis que 
compõem o custo generalizado. Ao final, será realizada a discussão pública destas propostas, 
com a coleta de impressões e observações que deverão integrar a versão final do plano, objeto 
da fase subsequente. Assim, serão realizadas nove etapas, relacionadas abaixo. 

Estudo e definição de propostas do PlanMob relativas aos temas específicos 
Relatório de Diretrizes e Concepção de propostas 

Relatório das Propostas e Avaliação (Matrizes de priorização) 
Relatório com as fichas de avaliação das propostas 

Finalização do PlanMob 
, organizada em quatro etapas. Nela, serão realizados ajustes nas propostas 

formuladas a partir das observações da audiência pública; promovido um orçamento básico 
das intervenções e realizado uma seleção de propostas com base no modelo de avaliação 
desenvolvido. Findo o desenvolvimento do conteúdo do Plano, será realizada uma audiência 

Relatório da Audiência Pública Final do PlanMob 

figura a seguir apresenta o fluxograma de encadeamento das etapas do projeto. 
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Fluxograma 
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2.1.2 Descrição das etapas do trabalho

2.1.2.1 Descrição da organização do trabalho da 

Comunicação Social

Etapa: 11.00.00 - Mobilização 

Objetivos 

Esta etapa foi estabelecida com a finalidade de definir o momento inicial de realização dos trabalhos, oferecendo a 
oportunidade para o ajustamento do plano de trabalho proposto com o cliente, especialmente quanto ao cronograma 
das atividades. Constitui, também, a oportunidade para que 
cumprimento do contrato. 

Modo de trabalho 

Inicialmente será realizada uma reunião de abertura do projeto com a Coordenação dos Trabalhos da PM
ocasião serão apresentados os profissionais que estarão realizando a interface técnica e gerencial dos trabalhos, e 
onde deverão ser estabelecidos: os procedimentos que regularão a comunicação entre as partes, a relação 
administrativa e a forma de acompanhamento da ev
a PMS apresente as expectativas com o trabalho e discuta as diretrizes contidas no Termo de Referência.

Considerando que o cronograma dos trabalhos é razoavelmente curto para o porte das análise
que vários atividades de outras etapas se iniciem a partir desta reunião, independente da elaboração do 
planejamento executivo, assim, nesta ocasião deverão ser debatidos encaminhamentos associados a estas 
atividades, que são a identificação dos 
e obtenção de dados. 

A partir desta reunião, o Coordenador Geral
compreende a reedição do plano de trabalho ora apresentado, com ajustes ou correções que decorram da avaliação 
conjunta realizada, e com o cronograma final, com as datas calendário definidas a partir da data de autorização para 
o início dos trabalhos. Este documento será apresentado para
caso necessário, e a edição final do documento.

É importante destacar que este processo oferece uma oportunidade interessante para o ajuste do planeja
atividades entre a PMS e o Consórcio
Executivo definido e aprovado constituir

Produtos: 

RT01: Relatório de Mobilização 

Prazo de execução: 13 dias úteis 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 11.01.00 - Reunião de abertura dos trabalhos

Atividade 11.02.00 - Preparação do RT1 

Tarefa 11.02.01 - Desenvolvimento e elaboração

Tarefa 11.02.02 - Reunião de apresentação

Tarefa 11.02.03 - Avaliação PMS e revisões

Tarefa 11.02.04 - Encaminhamento de produto: RT1 

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Descrição das etapas do trabalho 

Descrição da organização do trabalho da Fase 10.00.00 – Mobilização e Plano de 

Comunicação Social 

Esta etapa foi estabelecida com a finalidade de definir o momento inicial de realização dos trabalhos, oferecendo a 
oportunidade para o ajustamento do plano de trabalho proposto com o cliente, especialmente quanto ao cronograma 

Constitui, também, a oportunidade para que o Consórcio se organize de forma adequada para o 

Inicialmente será realizada uma reunião de abertura do projeto com a Coordenação dos Trabalhos da PM
o apresentados os profissionais que estarão realizando a interface técnica e gerencial dos trabalhos, e 

onde deverão ser estabelecidos: os procedimentos que regularão a comunicação entre as partes, a relação 
administrativa e a forma de acompanhamento da evolução dos estudos. Será também importante que, neste evento, 

apresente as expectativas com o trabalho e discuta as diretrizes contidas no Termo de Referência.

Considerando que o cronograma dos trabalhos é razoavelmente curto para o porte das análise
que vários atividades de outras etapas se iniciem a partir desta reunião, independente da elaboração do 
planejamento executivo, assim, nesta ocasião deverão ser debatidos encaminhamentos associados a estas 

ação dos stakholders para as leituras setoriais e o início dos trabalhos de identificação 

o Coordenador Geral elaborará um documento intitulado RT01 –Relatório de Mobilização
e trabalho ora apresentado, com ajustes ou correções que decorram da avaliação 

conjunta realizada, e com o cronograma final, com as datas calendário definidas a partir da data de autorização para 
o início dos trabalhos. Este documento será apresentado para a avaliação pela Contratante, permitindo as revisões, 
caso necessário, e a edição final do documento. 

É importante destacar que este processo oferece uma oportunidade interessante para o ajuste do planeja
o Consórcio, tendo como base a Proposta Técnica apreciada na fase licitatória. O Plano 

Executivo definido e aprovado constituir-se-á na referência para a gestão do trabalho. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Reunião de abertura dos trabalhos 

Preparação do RT1 - Relatório de Mobilização 

Desenvolvimento e elaboração 

Reunião de apresentação 

Avaliação PMS e revisões 

Encaminhamento de produto: RT1 - Relatório de Mobilização 
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Mobilização e Plano de 

Esta etapa foi estabelecida com a finalidade de definir o momento inicial de realização dos trabalhos, oferecendo a 
oportunidade para o ajustamento do plano de trabalho proposto com o cliente, especialmente quanto ao cronograma 

se organize de forma adequada para o 

Inicialmente será realizada uma reunião de abertura do projeto com a Coordenação dos Trabalhos da PMS. Nesta 
o apresentados os profissionais que estarão realizando a interface técnica e gerencial dos trabalhos, e 

onde deverão ser estabelecidos: os procedimentos que regularão a comunicação entre as partes, a relação 
olução dos estudos. Será também importante que, neste evento, 

apresente as expectativas com o trabalho e discuta as diretrizes contidas no Termo de Referência. 

Considerando que o cronograma dos trabalhos é razoavelmente curto para o porte das análises, será necessário 
que vários atividades de outras etapas se iniciem a partir desta reunião, independente da elaboração do 
planejamento executivo, assim, nesta ocasião deverão ser debatidos encaminhamentos associados a estas 

para as leituras setoriais e o início dos trabalhos de identificação 

Relatório de Mobilização que 
e trabalho ora apresentado, com ajustes ou correções que decorram da avaliação 

conjunta realizada, e com o cronograma final, com as datas calendário definidas a partir da data de autorização para 
a avaliação pela Contratante, permitindo as revisões, 

É importante destacar que este processo oferece uma oportunidade interessante para o ajuste do planejamento das 
do como base a Proposta Técnica apreciada na fase licitatória. O Plano 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       



 

RT 01 – Relatório de Mobilização - Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador

Etapa: 12.00.00 – Plano de Comunicação Social

Objetivos 

Elaborar um plano de comunicação que orientará as ações de divulgação dos trabalhos de desenvolvimento do 
Plano de Mobilidade de Salvador e os eventos de discussão social dos temas afetos à sua realização. 

Modo de trabalho 

O Termo de Referência não estabeleceu a obrigação de elaboração do plano de comunicação, porém, considerando 
dois fatores: a grande quantidade de eventos de interlocução com o público previsto para os trabalhos e as boas 
práticas que vem sendo recomendadas de transparência e difusão
Consórcio a necessidade de ser desenvolvido um planejamento daquilo que está relacionado com as discussões do 
PlanMob. 

O Plano de Comunicação será um documento importante para balizar as ações de comunicação 
Salvador, de forma a garantir, no decorrer do prazo de seu desenvolvimento, que haja informação disponibilizada ao 
público de modo abrangente e com transparência, como ainda de forma clara e objetiva, portanto que seja capaz de 
efetivamente atrair a população para participar na sua realização. 

É importante que o Plano de Comunicação já defina uma linha de discurso sobre o tema da mobilidade em Salvador, 
o que garantirá uma postura coerente nos eventos, independente dos interlocutores que 
Também deverá tratar sobre o comportamento frente às questões que serão levantadas nos debates (é certo, por 
exemplo, que alguns possam se valer dos ambientes de discussão pública para questionar temas imediatos). Uma 
adequada linha de condução da discussão nestes casos será importante.

O Plano de Comunicação, ainda deverá trabalhar sobre as ferramentas e metodologias de condução de alguns tipos 
de eventos, de forma que eles possam ser de fato, contributivos. Neste sentido, a distribui
(via portal da internet) e a elaboração de materiais de apoio com uma determinada metodologia será importante.

Outro aspecto que o Plano de Comunicação deverá tratar é uma predefinição dos eventos que deverão ocorrer, 
conforme o TR, avaliando-se os públicos e as formas como poderão se dar.

O roteiro de trabalho compreende discussões prévias sobre o tema, seguido da redação do documento que será 
apresentado, discutido e revisto com a equipe de Coordenação da PMS.

Além da elaboração do Plano de Comunicação, entende
permanente com a Sociedade sobre os assuntos do planejamento da mobilidade. Assim, a proposta é desenvolver 
um portal na internet e usar mídias sociais para divulgar 
documentos e recepcionar comentários e sugestões. Propõe
com apoio do Consórcio na formulação do projeto gráfico, incluindo o desenvolvimento de
nome e legenda) que possa ser utilizado em todos os elementos de comunicação social e crie uma identidade 
política e social para com o tema.  

Produtos: 

Nota Técnica 01: Plano de Comunicação

Nota Técnica 02: Portal da Internet 

Prazo de execução: 34 dias úteis 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 12.01.00 - Preparação do Plano de Comunicação

Tarefa 12.01.01 - Redação do 

Tarefa 12.01.02 - Reunião de apresentação

Tarefa 12.01.03 - Avaliação PMS e revisões

Tarefa 12.01.04 - Encaminhamento de produto: NT1 

Atividade 12.02.00 - Portal Internet

Tarefa 12.02.01 - Discussões sobre c

Tarefa 12.02.02 - Concepção gráfica

Tarefa 12.02.03 - Reunião de apresentação

Tarefa 12.02.04 - Avaliação PMMC e revisões

Tarefa 12.02.05 - Encaminhamento de produto: NT2 

Tarefa 12.02.06 - Implantação pela PMS

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Plano de Comunicação Social 

Elaborar um plano de comunicação que orientará as ações de divulgação dos trabalhos de desenvolvimento do 
Plano de Mobilidade de Salvador e os eventos de discussão social dos temas afetos à sua realização. 

stabeleceu a obrigação de elaboração do plano de comunicação, porém, considerando 
dois fatores: a grande quantidade de eventos de interlocução com o público previsto para os trabalhos e as boas 
práticas que vem sendo recomendadas de transparência e difusão de conceitos sobre o tema, foi entendimento do 
Consórcio a necessidade de ser desenvolvido um planejamento daquilo que está relacionado com as discussões do 

O Plano de Comunicação será um documento importante para balizar as ações de comunicação 
Salvador, de forma a garantir, no decorrer do prazo de seu desenvolvimento, que haja informação disponibilizada ao 
público de modo abrangente e com transparência, como ainda de forma clara e objetiva, portanto que seja capaz de 

população para participar na sua realização.  

É importante que o Plano de Comunicação já defina uma linha de discurso sobre o tema da mobilidade em Salvador, 
o que garantirá uma postura coerente nos eventos, independente dos interlocutores que 
Também deverá tratar sobre o comportamento frente às questões que serão levantadas nos debates (é certo, por 
exemplo, que alguns possam se valer dos ambientes de discussão pública para questionar temas imediatos). Uma 

e condução da discussão nestes casos será importante. 

O Plano de Comunicação, ainda deverá trabalhar sobre as ferramentas e metodologias de condução de alguns tipos 
de eventos, de forma que eles possam ser de fato, contributivos. Neste sentido, a distribui
(via portal da internet) e a elaboração de materiais de apoio com uma determinada metodologia será importante.

Outro aspecto que o Plano de Comunicação deverá tratar é uma predefinição dos eventos que deverão ocorrer, 
se os públicos e as formas como poderão se dar. 

O roteiro de trabalho compreende discussões prévias sobre o tema, seguido da redação do documento que será 
apresentado, discutido e revisto com a equipe de Coordenação da PMS. 

do Plano de Comunicação, entende-se que é importante dispor-se de um canal de comunicação 
permanente com a Sociedade sobre os assuntos do planejamento da mobilidade. Assim, a proposta é desenvolver 
um portal na internet e usar mídias sociais para divulgar as informações sobre o andamento dos trabalhos, publicar 
documentos e recepcionar comentários e sugestões. Propõe-se que o portal da internet seja desenvolvido pela PMS 
com apoio do Consórcio na formulação do projeto gráfico, incluindo o desenvolvimento de
nome e legenda) que possa ser utilizado em todos os elementos de comunicação social e crie uma identidade 

Nota Técnica 01: Plano de Comunicação 

 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Preparação do Plano de Comunicação 

Redação do Plano de Comunicação 

Reunião de apresentação 

Avaliação PMS e revisões 

Encaminhamento de produto: NT1 - Plano de Comunicação 

Portal Internet 

Discussões sobre conteúdos e operacionalização com PMS 

Concepção gráfica 

Reunião de apresentação 

Avaliação PMMC e revisões 

Encaminhamento de produto: NT2 - Modelo de Portal da Internet

Implantação pela PMS 
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Elaborar um plano de comunicação que orientará as ações de divulgação dos trabalhos de desenvolvimento do 
Plano de Mobilidade de Salvador e os eventos de discussão social dos temas afetos à sua realização.  

stabeleceu a obrigação de elaboração do plano de comunicação, porém, considerando 
dois fatores: a grande quantidade de eventos de interlocução com o público previsto para os trabalhos e as boas 

de conceitos sobre o tema, foi entendimento do 
Consórcio a necessidade de ser desenvolvido um planejamento daquilo que está relacionado com as discussões do 

O Plano de Comunicação será um documento importante para balizar as ações de comunicação social do PlanMob 
Salvador, de forma a garantir, no decorrer do prazo de seu desenvolvimento, que haja informação disponibilizada ao 
público de modo abrangente e com transparência, como ainda de forma clara e objetiva, portanto que seja capaz de 

É importante que o Plano de Comunicação já defina uma linha de discurso sobre o tema da mobilidade em Salvador, 
o que garantirá uma postura coerente nos eventos, independente dos interlocutores que falem em nome da PMS. 
Também deverá tratar sobre o comportamento frente às questões que serão levantadas nos debates (é certo, por 
exemplo, que alguns possam se valer dos ambientes de discussão pública para questionar temas imediatos). Uma 

O Plano de Comunicação, ainda deverá trabalhar sobre as ferramentas e metodologias de condução de alguns tipos 
de eventos, de forma que eles possam ser de fato, contributivos. Neste sentido, a distribuição prévia de informações 
(via portal da internet) e a elaboração de materiais de apoio com uma determinada metodologia será importante. 

Outro aspecto que o Plano de Comunicação deverá tratar é uma predefinição dos eventos que deverão ocorrer, 

O roteiro de trabalho compreende discussões prévias sobre o tema, seguido da redação do documento que será 

se de um canal de comunicação 
permanente com a Sociedade sobre os assuntos do planejamento da mobilidade. Assim, a proposta é desenvolver 

as informações sobre o andamento dos trabalhos, publicar 
se que o portal da internet seja desenvolvido pela PMS 

com apoio do Consórcio na formulação do projeto gráfico, incluindo o desenvolvimento de uma marca (símbolo, 
nome e legenda) que possa ser utilizado em todos os elementos de comunicação social e crie uma identidade 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

Modelo de Portal da Internet 



 

RT 01 – Relatório de Mobilização - Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador

2.1.2.2 Descrição da organização do trabalho da Fase 20.00.00 

Etapa: 21.00.00 - Planejamento das leituras setoriais

Objetivos 

Definir, em conjunto com a Coordenação da PMS, a relação de órgãos, entidades e profissiona
consultados nesta fase para a discussão dos aspectos da mobilidade urbana em Salvador, bem como estabelecer a 
agenda das reuniões. 

Modo de trabalho 

Um processo de discussão social como o pretendido nesta fase de pré
visões dos problemas exige uma adequada preparação, na medida em que é necessário identificar os 
que possam contribuir com a discussão, aliado à preocupação de não gerar exclusões que possam ter aspectos 
negativos ao processo, bem como conciliar a agenda deles, da PMS e da equipe do Consórcio, tudo isto em um 
prazo curto. 

Por estas razões, o Consórcio previu esta etapa dedicada ao planejamento das reuniões, aqui denominadas de 
“leituras setoriais” e a posicionou no cronograma de modo
condição tal, que permitirá aliar o planejamento necessário, com o prazo estabelecido no Termo de Referência para 
a conclusão da fase de Pré-diagnóstico.

De forma bastante simples, o trabalho organiza
reunião com a Coordenação da PMS definirá, com base em vários critérios, a relação dos organismos e entidades 
(stakholders) com as quais deverão ser debatidos os assuntos. A princípio, como 
etapa, trabalhou-se com uma previsão de 15 eventos.

Realizada esta seleção, serão executadas de forma contínua as atividades de contatos com os representantes dos 
stakholderspara apresentação da proposta de discussão e ag
exige “idas e voltas” para acomodação de datas e horários, o que requererá uma atenção permanente e um 
profissional dedicado apenas a esta atividade.

Produtos: 

Lista de stakholders; agenda de reuniões

Prazo de execução: 15 dias úteis 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 21.01.00 - Identificação dos stakholders

Atividade 21.02.00 - Contatos 

Atividade 21.03.00 - Programação, agendamento das reuniões

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Descrição da organização do trabalho da Fase 20.00.00 – Pré

Planejamento das leituras setoriais 

Definir, em conjunto com a Coordenação da PMS, a relação de órgãos, entidades e profissiona
consultados nesta fase para a discussão dos aspectos da mobilidade urbana em Salvador, bem como estabelecer a 

Um processo de discussão social como o pretendido nesta fase de pré-diagnóstico, com um amplo 
visões dos problemas exige uma adequada preparação, na medida em que é necessário identificar os 
que possam contribuir com a discussão, aliado à preocupação de não gerar exclusões que possam ter aspectos 

omo conciliar a agenda deles, da PMS e da equipe do Consórcio, tudo isto em um 

Por estas razões, o Consórcio previu esta etapa dedicada ao planejamento das reuniões, aqui denominadas de 
“leituras setoriais” e a posicionou no cronograma de modo a ocorrer de forma paralela à realização dos eventos, 
condição tal, que permitirá aliar o planejamento necessário, com o prazo estabelecido no Termo de Referência para 

diagnóstico. 

De forma bastante simples, o trabalho organiza-se em três atividades. Uma primeira, a ser realizada mediante uma 
reunião com a Coordenação da PMS definirá, com base em vários critérios, a relação dos organismos e entidades 

com as quais deverão ser debatidos os assuntos. A princípio, como será visto na descrição da próxima 
se com uma previsão de 15 eventos. 

Realizada esta seleção, serão executadas de forma contínua as atividades de contatos com os representantes dos 
para apresentação da proposta de discussão e agendamento do evento. Como se sabe, este processo 

exige “idas e voltas” para acomodação de datas e horários, o que requererá uma atenção permanente e um 
profissional dedicado apenas a esta atividade. 

agenda de reuniões. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Identificação dos stakholders 

Contatos e tratativas para as reuniões 

Programação, agendamento das reuniões 
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Pré-diagnóstico 

Definir, em conjunto com a Coordenação da PMS, a relação de órgãos, entidades e profissionais que serão 
consultados nesta fase para a discussão dos aspectos da mobilidade urbana em Salvador, bem como estabelecer a 

diagnóstico, com um amplo espectro de 
visões dos problemas exige uma adequada preparação, na medida em que é necessário identificar os stakholders 
que possam contribuir com a discussão, aliado à preocupação de não gerar exclusões que possam ter aspectos 

omo conciliar a agenda deles, da PMS e da equipe do Consórcio, tudo isto em um 

Por estas razões, o Consórcio previu esta etapa dedicada ao planejamento das reuniões, aqui denominadas de 
a ocorrer de forma paralela à realização dos eventos, 

condição tal, que permitirá aliar o planejamento necessário, com o prazo estabelecido no Termo de Referência para 

se em três atividades. Uma primeira, a ser realizada mediante uma 
reunião com a Coordenação da PMS definirá, com base em vários critérios, a relação dos organismos e entidades 

será visto na descrição da próxima 

Realizada esta seleção, serão executadas de forma contínua as atividades de contatos com os representantes dos 
endamento do evento. Como se sabe, este processo 

exige “idas e voltas” para acomodação de datas e horários, o que requererá uma atenção permanente e um 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       



 

RT 01 – Relatório de Mobilização - Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador

 

Etapa: 22.00.00 – Realização das reuniões setoriais

Objetivos 

Realizar as reuniões com os stakholders

metropolitana. 

Modo de trabalho 

O tema da mobilidade urbana enseja variadas interpretações de abrangência, complexidade, visões políticas e 
propostas dependendo do público consultado. Assim, será necessário que as discussões tanto respeitem 
estamultivariedade de abordagens, como observem algum grau de uniformidade, de forma a permitir algumas 
sínteses e comparabilidade de visões entre os diversos grupos. Para que isto ocorra, será elaborado um roteiro de 
discussão e material base para a abertura, anim

O material base, na forma de uma apresentação em PowerPoint compreenderá uma exposição do tema da 
mobilidade urbana na visão contemporânea e à luz das diretrizes da Lei Federal 12.587/2012; os objetivos da PMS 
com o trabalho e o evento; alguns elementos quantitativos sobre o assunto de fácil disponibilidade, como é o caso 
das principais informações da Pesquisa OD 2012 e o roteiro de questões que se quer debater. Este material será 
gerado pela equipe do Consórcio antes do primeiro evento.

As atividades compreendem a realização das reuniões agendadas conforme os trabalhos da Etapa 21.00.00, nos 
locais que vierem a ser definidos. A princípio, o melhor é organizar um único local, mas, sabe
entidades é mais fácil ou oportuno que os eventos ocorram “na sua própria casa”; de modo que isto deverá ser 
resolvido caso a caso com a Coordenação da PMS.

A princípio, trabalhou-se com uma previsão de 15 eventos, a partir da identificação de 
como: organismos da PMS (Secretaria Municipal da Mobilidade, Secretaria Municipal de Urbanismo; Secretaria 
Municipal da Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil); órgãos do Governo do Estado associados ao tema (por 
exemplo DERBA); Conselhos Municipais (Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano – CONDURB; Conselho Municipal de Transporte 
CAU); Universidades; entidades relacionadas com o comércio e indústria; sindicatos e associações; entidades 
representativas de movimentos populares entre outros. Sempre que possível e estrategicamente conveniente, os 
eventos poderão ser coletivos. 

Como forma de acomodação da agenda, mais do que um evento poderá vir a ocorrer no mesmo dia, para o qual, o 
Consórcio providenciará profissionais qualificados para a condução das discussões.

A princípio as reuniões não serão gravadas, devendo em todas elas serem promovidas anotações de registro das 
observações apresentadas. Quando da discussão com a equipe de Coordenação 
pertinência de ser entregue aos participantes um formulário de pesquisa sobre os temas a serem debatidos.

Produtos: 

Anotações. 

Prazo de execução: 10 dias úteis 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 
Atividade 22.01.00 - Reunião Setorial 01 

Tarefa 22.01.01 - Realização da reunião 01 

Tarefa 22.01.02 - Preparação de memória da 
reunião 01 

Atividade 22.02.00 - Reunião Setorial 02 

Tarefa 22.02.01 - Realização da reunião 02 

Tarefa 22.02.02 - Preparação de memória da 
reunião 02 

Atividade 22.03.00 - Reunião Setorial 03 

Tarefa 22.03.01 - Realização da reunião 03 

Tarefa 22.03.02 - Preparação de memória da 
reunião 03 

Atividade 22.04.00 - Reunião Setorial 04 

Tarefa 22.04.01 - Realização da reunião 04 

Tarefa 22.04.02 - Preparação de memória da 
reunião 04 

Atividade 22.05.00 - Reunião Setorial 05 

Tarefa 22.05.01 - Realização da reunião 05 

Tarefa 22.05.02 - Preparação de memória da 
reunião 05 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Realização das reuniões setoriais 

stakholders, para o debate dos problemas de mobilidade em Salvador e re

O tema da mobilidade urbana enseja variadas interpretações de abrangência, complexidade, visões políticas e 
propostas dependendo do público consultado. Assim, será necessário que as discussões tanto respeitem 

variedade de abordagens, como observem algum grau de uniformidade, de forma a permitir algumas 
sínteses e comparabilidade de visões entre os diversos grupos. Para que isto ocorra, será elaborado um roteiro de 
discussão e material base para a abertura, animação das conversas. 

O material base, na forma de uma apresentação em PowerPoint compreenderá uma exposição do tema da 
mobilidade urbana na visão contemporânea e à luz das diretrizes da Lei Federal 12.587/2012; os objetivos da PMS 

alguns elementos quantitativos sobre o assunto de fácil disponibilidade, como é o caso 
das principais informações da Pesquisa OD 2012 e o roteiro de questões que se quer debater. Este material será 
gerado pela equipe do Consórcio antes do primeiro evento. 

As atividades compreendem a realização das reuniões agendadas conforme os trabalhos da Etapa 21.00.00, nos 
locais que vierem a ser definidos. A princípio, o melhor é organizar um único local, mas, sabe

o que os eventos ocorram “na sua própria casa”; de modo que isto deverá ser 
resolvido caso a caso com a Coordenação da PMS. 

se com uma previsão de 15 eventos, a partir da identificação de stakholders

a PMS (Secretaria Municipal da Mobilidade, Secretaria Municipal de Urbanismo; Secretaria 
Municipal da Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil); órgãos do Governo do Estado associados ao tema (por 
exemplo DERBA); Conselhos Municipais (Conselho Municipal de Salvador – COM-SSA; Conselho Municipal de 

CONDURB; Conselho Municipal de Transporte – CMT); entidades de classe (CREA e 
CAU); Universidades; entidades relacionadas com o comércio e indústria; sindicatos e associações; entidades 

presentativas de movimentos populares entre outros. Sempre que possível e estrategicamente conveniente, os 

Como forma de acomodação da agenda, mais do que um evento poderá vir a ocorrer no mesmo dia, para o qual, o 
providenciará profissionais qualificados para a condução das discussões. 

A princípio as reuniões não serão gravadas, devendo em todas elas serem promovidas anotações de registro das 
observações apresentadas. Quando da discussão com a equipe de Coordenação da PMS, será debatida a 
pertinência de ser entregue aos participantes um formulário de pesquisa sobre os temas a serem debatidos.

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Atividade 22.06.00 - Reunião Setorial 06 Atividade 22.11.00 

Tarefa 22.06.01 - Realização da reunião 06 Tarefa 22.11.01 

Tarefa 22.06.02 - Preparação de memória 
da reunião 06 

Tarefa 22.11.02 
11 

Atividade 22.07.00 - Reunião Setorial 07 Atividade 22.12.00 

Tarefa 22.07.01 - Realização da reunião 07 Tarefa 22.12.01 

Tarefa 22.07.02 - Preparação de memória 
da reunião 07 

Tarefa 22.12.02 
12 

Atividade 22.08.00 - Reunião Setorial 08 Atividade 22.13.00 

Tarefa 22.08.01 - Realização da reunião 08 Tarefa 22.13.01 

Tarefa 22.08.02 - Preparação de memória 
da reunião 08 

Tarefa 22.13.02 
13 

Atividade 22.09.00 - Reunião Setorial 09 Atividade 22.14.00 

Tarefa 22.09.01 - Realização da reunião 09 Tarefa 22.14.01 

Tarefa 22.09.02 - Preparação de memória 
da reunião 09 

Tarefa 22.14.02 
14 

Atividade 22.10.00 - Reunião Setorial 10 Atividade 22.15.00 

Tarefa 22.10.01 - Realização da reunião 10 Tarefa 22.15.01 

Tarefa 22.10.02 - Preparação de memória 
da reunião 10 

Tarefa 22.15.02 
15 
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, para o debate dos problemas de mobilidade em Salvador e região 

O tema da mobilidade urbana enseja variadas interpretações de abrangência, complexidade, visões políticas e 
propostas dependendo do público consultado. Assim, será necessário que as discussões tanto respeitem 

variedade de abordagens, como observem algum grau de uniformidade, de forma a permitir algumas 
sínteses e comparabilidade de visões entre os diversos grupos. Para que isto ocorra, será elaborado um roteiro de 

O material base, na forma de uma apresentação em PowerPoint compreenderá uma exposição do tema da 
mobilidade urbana na visão contemporânea e à luz das diretrizes da Lei Federal 12.587/2012; os objetivos da PMS 

alguns elementos quantitativos sobre o assunto de fácil disponibilidade, como é o caso 
das principais informações da Pesquisa OD 2012 e o roteiro de questões que se quer debater. Este material será 

As atividades compreendem a realização das reuniões agendadas conforme os trabalhos da Etapa 21.00.00, nos 
locais que vierem a ser definidos. A princípio, o melhor é organizar um único local, mas, sabe-se que para algumas 

o que os eventos ocorram “na sua própria casa”; de modo que isto deverá ser 

stakholders comuns ao tema 
a PMS (Secretaria Municipal da Mobilidade, Secretaria Municipal de Urbanismo; Secretaria 

Municipal da Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil); órgãos do Governo do Estado associados ao tema (por 
SSA; Conselho Municipal de 

CMT); entidades de classe (CREA e 
CAU); Universidades; entidades relacionadas com o comércio e indústria; sindicatos e associações; entidades 

presentativas de movimentos populares entre outros. Sempre que possível e estrategicamente conveniente, os 

Como forma de acomodação da agenda, mais do que um evento poderá vir a ocorrer no mesmo dia, para o qual, o 

A princípio as reuniões não serão gravadas, devendo em todas elas serem promovidas anotações de registro das 
da PMS, será debatida a 

pertinência de ser entregue aos participantes um formulário de pesquisa sobre os temas a serem debatidos. 

Mês 6 Mês 7 
      
      
      

22.11.00 - Reunião Setorial 11 

22.11.01 - Realização da reunião 11 

22.11.02 - Preparação de memória da reunião 

22.12.00 - Reunião Setorial 12 

22.12.01 - Realização da reunião 12 

22.12.02 - Preparação de memória da reunião 

22.13.00 - Reunião Setorial 13 

22.13.01 - Realização da reunião 13 

13.02 - Preparação de memória da reunião 

22.14.00 - Reunião Setorial 14 

22.14.01 - Realização da reunião 14 

22.14.02 - Preparação de memória da reunião 

22.15.00 - Reunião Setorial 15 

22.15.01 - Realização da reunião 15 

22.15.02 - Preparação de memória da reunião 



 

RT 01 – Relatório de Mobilização - Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador

 

Etapa: 23.00.00 - Produção do RT02 

Objetivos 

Elaborar o relatório de avaliação do Pré

Modo de trabalho 

A etapa cuida da preparação de relatório técnico abordando as leituras dos agentes públicos e de entidades da 
Sociedade sobre os problemas de mobilidade em Salvador. A sua produção compreenderá a sistematização das 
observações colhidas nas reuniões se
global da questão, as convergências e divergências das visões e as propostas e sugestões. A partir desta 
sistematização, será produzida pela equipe do Consórcio uma interpretação a t
os problemas e perspectivas da questão. Por fim, será redigido um documento técnico que conterá a seguinte 
estrutura básica: 

• Metodologia do processo de trabalho
• Material de base apresentado nos eventos
• Histórico dos eventos 
• Apontamentos de cada evento
• Análise sintética do pré-diagnóstico

Produtos: 

RT02 – Relatório de Pré-diagnóstico

Prazo de execução: 11 dias úteis. 

Obs.: o relatório será entregue no final do 1º mês (30 dias) conforme especificado no TR. O pr
apreciação da PMS e eventuais revisões.

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 23.01.00 - Elaboração do relatório de P

Tarefa 23.01.01 - Sistematização das memórias das reuniões setoriais

Tarefa 23.01.02 - Avaliação global e identificação de problemas e perspectivas

Tarefa 23.01.03 - Preparação do RT02

Atividade 23.02.00 - Encaminhamento e aprovação

Tarefa 23.02.01 - Apresentação do Pré

Tarefa 23.02.02 - Avaliação PMS

Tarefa 23.02.03 - Revisões

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Produção do RT02 - Relatório de Pré-diagnóstico 

Elaborar o relatório de avaliação do Pré-diagnóstico. 

A etapa cuida da preparação de relatório técnico abordando as leituras dos agentes públicos e de entidades da 
Sociedade sobre os problemas de mobilidade em Salvador. A sua produção compreenderá a sistematização das 
observações colhidas nas reuniões setoriais, buscando-se identificar os problemas apresentados, a compreensão 
global da questão, as convergências e divergências das visões e as propostas e sugestões. A partir desta 
sistematização, será produzida pela equipe do Consórcio uma interpretação a título de síntese que possa expressar 
os problemas e perspectivas da questão. Por fim, será redigido um documento técnico que conterá a seguinte 

Metodologia do processo de trabalho 
Material de base apresentado nos eventos 

Apontamentos de cada evento 
diagnóstico 

diagnóstico. 

Obs.: o relatório será entregue no final do 1º mês (30 dias) conforme especificado no TR. O pr
apreciação da PMS e eventuais revisões. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório de Pré-diagnóstico 

Sistematização das memórias das reuniões setoriais 

Avaliação global e identificação de problemas e perspectivas 

Preparação do RT02 

Encaminhamento e aprovação 

Apresentação do Pré-diagnóstico 

Avaliação PMS 

Revisões 
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A etapa cuida da preparação de relatório técnico abordando as leituras dos agentes públicos e de entidades da 
Sociedade sobre os problemas de mobilidade em Salvador. A sua produção compreenderá a sistematização das 

se identificar os problemas apresentados, a compreensão 
global da questão, as convergências e divergências das visões e as propostas e sugestões. A partir desta 

ítulo de síntese que possa expressar 
os problemas e perspectivas da questão. Por fim, será redigido um documento técnico que conterá a seguinte 

Obs.: o relatório será entregue no final do 1º mês (30 dias) conforme especificado no TR. O prazo posterior é para a 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       



 

RT 01 – Relatório de Mobilização - Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador

2.1.2.3 Descrição da organização do trabalho da Fase 30.00.00 

Etapa: 31.00.00 - Levantamento de dados disponíveis

Objetivos 

A finalidade desta etapa é a identificação de fontes de dados secundários úteis aos estudos, na forma de arquivos, 
relatórios, mapas, imagens etc, sua coleta, tratamento, organização e análise prévia para utilização em várias outras 
atividades dos trabalhos. 

Modo de trabalho 

Em uma primeira atividade será realizado um reconhecimento de informações disponíveis na Prefeitura de Salvador, 
em órgãos públicos em geral, em sites na internet e em outras fontes que forem identificadas na Fase 10.00.00 para 
a coleta de dados iniciais relevantes, entre eles aqueles já relacionados no TR. Os dados serão reunidos em uma 
biblioteca técnica do projeto a partir da triagem dos documentos e sua catalogação a partir de um breve fichamento. 
Propõe-se que estes arquivos sejam disponibiliz
acesso por todos das equipes, seja do Consórcio, seja da PMS.

A partir desta base de dados de documentos, arquivos, etc o plano de trabalho prevê a montagem de “bases de 
dados”, que podem ser bancos de dados, mapas georreferenciados, fichas resumo ou outra formas, agregados por 
áreas de concentração de análise, assim reunidos:

• Base de dados de transporte coletivo;
• Base de dados de circulação e trânsito;
• Base de dados de outras modalidades de trans
• Base de dados de regulamentação dos serviços de transporte
• Base de dados urbana 
• Base de dados de projetos;
• Base de dados de pesquisas existentes.

Cada uma destas bases de dados serão desagregadas em conjunto de informações temáticas específicas, que
podem ser vistas na relação de tarefas a seguir.

Produtos: 

Arquivos que compõe as bases de dados disponibilizados em ambiente de nuvem.

Prazo de execução: 19 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 
Atividade 31.01.00 - Identificação e requisição das informações disponíveis 

para os estudos 

Atividade 31.02.00 - Recepção, triagem e pré-avaliação dos documentos e 
arquivos recebidos 

Atividade 31.03.00 - Formação da base de dados de transporte coletivo

Tarefa 31.03.01 - Organização de banco de dados de oferta dos serviços de 
ônibus 

Tarefa 31.03.02 - Organização de banco de dados de demanda do serviço 
de ônibus 

Tarefa 31.03.03 - Organização de base de dados dos traçados das linhas 
de ônibus 

Tarefa 31.03.04 - Organização de base de dados de frota

Tarefa 31.03.05 - Organização de informações do serviço metroviário

Atividade 31.04.00 - Formação da base de dados de circulação e trânsito

Tarefa 31.04.01 - Organização da base de dados do sistema viário

Tarefa 31.04.02 - Organização da base de dados de estacionamentos

Tarefa 31.04.03 - Organização da base de dados de equipamentos de apoio 
ao controle de trânsito 

Tarefa 31.04.04 - Organização da base de dados de acidentes de trânsito

Atividade 31.05.00 - Formação da base de dados de outras modalidades de 
transporte 

Tarefa 31.05.01 - Organização de informações sobre o serviço de táxi

Tarefa 31.05.02 - Organização de informações sobre o serviço de 
escolares 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Descrição da organização do trabalho da Fase 30.00.00 – Base de Dados

Levantamento de dados disponíveis 

desta etapa é a identificação de fontes de dados secundários úteis aos estudos, na forma de arquivos, 
relatórios, mapas, imagens etc, sua coleta, tratamento, organização e análise prévia para utilização em várias outras 

Em uma primeira atividade será realizado um reconhecimento de informações disponíveis na Prefeitura de Salvador, 
em órgãos públicos em geral, em sites na internet e em outras fontes que forem identificadas na Fase 10.00.00 para 

niciais relevantes, entre eles aqueles já relacionados no TR. Os dados serão reunidos em uma 
biblioteca técnica do projeto a partir da triagem dos documentos e sua catalogação a partir de um breve fichamento. 

se que estes arquivos sejam disponibilizados em um espaço compartilhado, em “ambiente de nuvem” para 
acesso por todos das equipes, seja do Consórcio, seja da PMS. 

A partir desta base de dados de documentos, arquivos, etc o plano de trabalho prevê a montagem de “bases de 
cos de dados, mapas georreferenciados, fichas resumo ou outra formas, agregados por 

áreas de concentração de análise, assim reunidos: 

Base de dados de transporte coletivo; 
Base de dados de circulação e trânsito; 
Base de dados de outras modalidades de transporte; 
Base de dados de regulamentação dos serviços de transporte 

Base de dados de projetos; 
Base de dados de pesquisas existentes. 

Cada uma destas bases de dados serão desagregadas em conjunto de informações temáticas específicas, que
podem ser vistas na relação de tarefas a seguir. 

Arquivos que compõe as bases de dados disponibilizados em ambiente de nuvem. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Identificação e requisição das informações disponíveis Atividad
e 

31.06.00 - Formação da base de dados de regulamentação dos 
serviços de transporte 

avaliação dos documentos e Tarefa 31.06.01 - Organização da legislação de transporte coletivo

da base de dados de transporte coletivo Tarefa 31.06.02 - Organização da legi
transporte público 

Organização de banco de dados de oferta dos serviços de Tarefa 31.06.03 - Organização da legislação em geral sobre circulação 
de tráfego 

dados de demanda do serviço Atividad
e 

31.07.00 - Formação da base de dados urbana

Organização de base de dados dos traçados das linhas Tarefa 31.07.01 - Organização de informações do Plano 
Desenvolvimento 

Organização de base de dados de frota Tarefa 31.07.02 - Organização de informações da Legislação 
Urbanística 

Organização de informações do serviço metroviário Tarefa 31.07.03 - Organização de informações demográficas

Formação da base de dados de circulação e trânsito Tarefa 31.07.04 - Organização de informações sociais e econômicas

Organização da base de dados do sistema viário Atividad
e 

31.08.00 - Formação de base de dados de pr

Organização da base de dados de estacionamentos Tarefa 31.08.01 - Organização de informações sobre projetos em 
execução e comprometidos

Organização da base de dados de equipamentos de apoio Tarefa 31.08.02 - Organização de informações sobre demais projetos

Organização da base de dados de acidentes de trânsito Atividad
e 

31.09.00 - Formação de base de dados de pesquisas existentes

dados de outras modalidades de Tarefa 31.09.01 - Organização de informações sobre a pesquisa OD 
2012 

Organização de informações sobre o serviço de táxi Tarefa 31.09.02 - Organização de informações sobre pesquisas de 
transporte coletivo existentes

Organização de informações sobre o serviço de   
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Base de Dados 

desta etapa é a identificação de fontes de dados secundários úteis aos estudos, na forma de arquivos, 
relatórios, mapas, imagens etc, sua coleta, tratamento, organização e análise prévia para utilização em várias outras 

Em uma primeira atividade será realizado um reconhecimento de informações disponíveis na Prefeitura de Salvador, 
em órgãos públicos em geral, em sites na internet e em outras fontes que forem identificadas na Fase 10.00.00 para 

niciais relevantes, entre eles aqueles já relacionados no TR. Os dados serão reunidos em uma 
biblioteca técnica do projeto a partir da triagem dos documentos e sua catalogação a partir de um breve fichamento. 

ados em um espaço compartilhado, em “ambiente de nuvem” para 

A partir desta base de dados de documentos, arquivos, etc o plano de trabalho prevê a montagem de “bases de 
cos de dados, mapas georreferenciados, fichas resumo ou outra formas, agregados por 

Cada uma destas bases de dados serão desagregadas em conjunto de informações temáticas específicas, que 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

Formação da base de dados de regulamentação dos 

Organização da legislação de transporte coletivo 

Organização da legislação de demais modalidades de 

Organização da legislação em geral sobre circulação 

Formação da base de dados urbana 

Organização de informações do Plano Diretor de 

Organização de informações da Legislação 

Organização de informações demográficas 

Organização de informações sociais e econômicas 

Formação de base de dados de projetos 

Organização de informações sobre projetos em 
execução e comprometidos 

Organização de informações sobre demais projetos 

Formação de base de dados de pesquisas existentes 

Organização de informações sobre a pesquisa OD 

Organização de informações sobre pesquisas de 
coletivo existentes 



 

RT 01 – Relatório de Mobilização - Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador

 

Etapa: 32.00.00 – Execução de pesquisas

Objetivos 

Realizar pesquisa para a coleta de dados sobre a mobilidade da população e tratar informações oriundas d
pesquisas realizadas por outras entidades.

Modo de trabalho 

O Termo de Referência informa que o Plano de Mobilidade deverá contar com pesquisa de opinião sobre o 
transporte público a ser solicitada pela PMS às operadoras de transporte coletivo, bem como
realização, caso necessário, de uma pesquisa de preferência declarada. Considerando estas orientações, o plano 
de trabalho dedica esta etapa à realização do tratamento dos dados da pesquisa que será requisitada junto às 
operadoras e à execução da pesquisa de preferência declarada.

O tratamento das informações da pesquisa de qualidade será realizado mediante o processamento das informações 
oriundas dos levantamentos de campo realizados pelas operadoras de transporte coletivo, com a corresponde
geração de tabelas resumidas, gráficos e textos de análise. Caso venha a ser necessário, o Consórcio apoiará a 
definição do planejamento desta pesquisa nas questões relacionadas com a definição das amostras e do formulário.

Quanto à pesquisa de preferência declarada, esta será realizada pelo Consórcio, observando a metodologia 
usualmente empregada neste tipo de levantamento de dados, já exposta no capítulo sobre metodologias.

Os trabalhos compreenderão o planejamento e programação da pesquisa, com a def
necessárias por público alvo, os locais onde serão realizadas as entrevistas, o dimensionamento da equipe e os 
recursos requeridos. 

Após este planejamento serão efetuados os trabalhos de campo, que envolvem a mobilização dos recursos, a
preparação do software de coleta de dados para uso em 
execução propriamente dita da pesquisa, com correspondente geração dos resultados em arquivo de banco de 
dados. 

Ao final, será realizado o processamento dos dados obtidos, o que será facilitado pela inexistência de digitação de 
formulários. Este trabalho inclui a avaliação da consistência das informações, as análises de expurgo de respostas e 
a geração dos resultados. 

 

Produtos: 

Planilha com os resultados da pesquisa de avaliação de qualidade dos serviços de transporte público

Planilha com os resultados da pesquisa de preferência declarada

Prazo de execução: 11 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 32.01.00 - Tratamento das informações de pesquisa de qualidade dos serviços de transporte público

Atividade 32.02.00 - Realização de pesquisa de preferência declarada

Tarefa 32.02.01 - Planejamento e programação da pesquisa

Tarefa 32.02.02 - Execução dos trabalhos de campo

Tarefa 32.02.03 - Processamento dos dados da pesquisa

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Execução de pesquisas 

Realizar pesquisa para a coleta de dados sobre a mobilidade da população e tratar informações oriundas d
pesquisas realizadas por outras entidades. 

O Termo de Referência informa que o Plano de Mobilidade deverá contar com pesquisa de opinião sobre o 
transporte público a ser solicitada pela PMS às operadoras de transporte coletivo, bem como
realização, caso necessário, de uma pesquisa de preferência declarada. Considerando estas orientações, o plano 
de trabalho dedica esta etapa à realização do tratamento dos dados da pesquisa que será requisitada junto às 

ão da pesquisa de preferência declarada. 

O tratamento das informações da pesquisa de qualidade será realizado mediante o processamento das informações 
oriundas dos levantamentos de campo realizados pelas operadoras de transporte coletivo, com a corresponde
geração de tabelas resumidas, gráficos e textos de análise. Caso venha a ser necessário, o Consórcio apoiará a 
definição do planejamento desta pesquisa nas questões relacionadas com a definição das amostras e do formulário.

ncia declarada, esta será realizada pelo Consórcio, observando a metodologia 
usualmente empregada neste tipo de levantamento de dados, já exposta no capítulo sobre metodologias.

Os trabalhos compreenderão o planejamento e programação da pesquisa, com a def
necessárias por público alvo, os locais onde serão realizadas as entrevistas, o dimensionamento da equipe e os 

Após este planejamento serão efetuados os trabalhos de campo, que envolvem a mobilização dos recursos, a
preparação do software de coleta de dados para uso em tablet, o teste de aplicação, o treinamento da equipe e a 
execução propriamente dita da pesquisa, com correspondente geração dos resultados em arquivo de banco de 

essamento dos dados obtidos, o que será facilitado pela inexistência de digitação de 
formulários. Este trabalho inclui a avaliação da consistência das informações, as análises de expurgo de respostas e 

resultados da pesquisa de avaliação de qualidade dos serviços de transporte público

Planilha com os resultados da pesquisa de preferência declarada 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Tratamento das informações de pesquisa de qualidade dos serviços de transporte público

Realização de pesquisa de preferência declarada 

Planejamento e programação da pesquisa 

Execução dos trabalhos de campo 

Processamento dos dados da pesquisa 
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Realizar pesquisa para a coleta de dados sobre a mobilidade da população e tratar informações oriundas de 

O Termo de Referência informa que o Plano de Mobilidade deverá contar com pesquisa de opinião sobre o 
transporte público a ser solicitada pela PMS às operadoras de transporte coletivo, bem como, estabelece a 
realização, caso necessário, de uma pesquisa de preferência declarada. Considerando estas orientações, o plano 
de trabalho dedica esta etapa à realização do tratamento dos dados da pesquisa que será requisitada junto às 

O tratamento das informações da pesquisa de qualidade será realizado mediante o processamento das informações 
oriundas dos levantamentos de campo realizados pelas operadoras de transporte coletivo, com a correspondente 
geração de tabelas resumidas, gráficos e textos de análise. Caso venha a ser necessário, o Consórcio apoiará a 
definição do planejamento desta pesquisa nas questões relacionadas com a definição das amostras e do formulário. 

ncia declarada, esta será realizada pelo Consórcio, observando a metodologia 
usualmente empregada neste tipo de levantamento de dados, já exposta no capítulo sobre metodologias. 

Os trabalhos compreenderão o planejamento e programação da pesquisa, com a definição das amostras 
necessárias por público alvo, os locais onde serão realizadas as entrevistas, o dimensionamento da equipe e os 

Após este planejamento serão efetuados os trabalhos de campo, que envolvem a mobilização dos recursos, a 
, o teste de aplicação, o treinamento da equipe e a 

execução propriamente dita da pesquisa, com correspondente geração dos resultados em arquivo de banco de 

essamento dos dados obtidos, o que será facilitado pela inexistência de digitação de 
formulários. Este trabalho inclui a avaliação da consistência das informações, as análises de expurgo de respostas e 

resultados da pesquisa de avaliação de qualidade dos serviços de transporte público 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

Tratamento das informações de pesquisa de qualidade dos serviços de transporte público 
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Etapa: 33.00.00 - Produção do RT03 

Objetivos 

Elaborar o relatório com os resultados do levantamento de dados primários e secundários.

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório com os resultados do processo de levantamento de dados 
primários (Etapa 31.00.00) e de execução ou tratamento de dados de pesquisas (Etapa 32.00.00), com a finalidade 
de documentar o acervo de dados a disposição para as análises e demais atividades dos estudos.

O documento conterá a seguinte estrutura básica:

• Dados secundários 
- Fontes de dados consultadas e histórico;
- Relação de informações obtidas e fontes;
- Sumário do conteúdo dos arquivos (fichas)
- Anexos com os arquivos em DVD

• Dados primários 
- Pesquisa de qualidade dos serviços públicos

� Histórico da pesquisa
� Metodologia
� Resultados

- Pesquisa de preferência declarada
� Histórico da pesquisa
� Metodologia
� Resultados

- Anexos com os arquivos em DVD

Produtos: 

RT03 – Relatório do Levantamento de dados primários e secundários

Prazo de execução: 13 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 33.01.00 - Elaboração do relatório RT03

Atividade 33.02.00 - Encaminhamento e aprovação

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Produção do RT03 - Relatório de Levantamento de dados primários e secundários

Elaborar o relatório com os resultados do levantamento de dados primários e secundários.

Nesta etapa será realizada a produção do relatório com os resultados do processo de levantamento de dados 
execução ou tratamento de dados de pesquisas (Etapa 32.00.00), com a finalidade 

de documentar o acervo de dados a disposição para as análises e demais atividades dos estudos.

O documento conterá a seguinte estrutura básica: 

os consultadas e histórico; 
Relação de informações obtidas e fontes; 
Sumário do conteúdo dos arquivos (fichas) 
Anexos com os arquivos em DVD 

Pesquisa de qualidade dos serviços públicos 
Histórico da pesquisa 
Metodologia 
Resultados 

e preferência declarada 
Histórico da pesquisa 
Metodologia 
Resultados 

Anexos com os arquivos em DVD 

Relatório do Levantamento de dados primários e secundários. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT03 

Encaminhamento e aprovação 
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Relatório de Levantamento de dados primários e secundários 

Elaborar o relatório com os resultados do levantamento de dados primários e secundários. 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório com os resultados do processo de levantamento de dados 
execução ou tratamento de dados de pesquisas (Etapa 32.00.00), com a finalidade 

de documentar o acervo de dados a disposição para as análises e demais atividades dos estudos. 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 34.00.00 - Realização do Workshop

Objetivos 

Discutir com um grupo de especialistas locais as informações a avaliações colhidas até então no processo de 
elaboração do Plano para a identificação prévia de soluções ou propostas.

Modo de trabalho 

O trabalho compreende a realização de um dia de reuniões 
situação da mobilidade em Salvador, à luz das informações colhidas e devidamente sistematizadas pelo Consórcio 
na forma das etapas anteriores. A equipe mencionada será integrada por profissionais especializados
planejamento urbano e de transporte de Salvador, a ser definida, consultada e convidada pela Coordenação da 
PMS. 

Foi prevista uma primeira atividade dedicada ao planejamento do evento, a qual, ainda que realizada pela 
Coordenação da PMS, requererá a participação da Coordenação do Consórcio para apoio em algumas definições.

Em paralelo, será preparado o material básico para o evento, reunindo as informações oriundas da Etapa 23.00.00 e 
da Etapa 33.00.00. Este material consistirá em uma apresentaç
Caso possível, em face da agenda, poderá ser disponibilizado aos participantes os relatórios respectivos destas 
etapas e o acesso à nuvem do acervo de dados do projeto.

O evento em si, será realizado na seque
forma: 

• 1ª parte 
- Abertura do evento 
- Exposição das informações obtidas
- Debate geral 

• 2ª parte 
- Formação de grupos temáticos
- Discussão em grupo 
- Debate geral com as contribuições dos grupos

Por fim, será realizada uma sistematização das avaliações do Workshop na forma de apontamentos das 
observações, sugestões e propostas.

Produtos: 

Apresentação das informações (arquivo em PowerPoint)

Texto com as anotações do evento. 

Prazo de execução: 24 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 34.01.00 - Planejamento do evento de discussão do pré

Atividade 34.02.00 - Preparação de material básico para o evento

Atividade 34.03.00 - Realização do evento

Atividade 34.04.00 - Sistematização

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Realização do Workshop 

iscutir com um grupo de especialistas locais as informações a avaliações colhidas até então no processo de 
elaboração do Plano para a identificação prévia de soluções ou propostas. 

O trabalho compreende a realização de um dia de reuniões com uma equipe de referência para o debate da 
situação da mobilidade em Salvador, à luz das informações colhidas e devidamente sistematizadas pelo Consórcio 
na forma das etapas anteriores. A equipe mencionada será integrada por profissionais especializados
planejamento urbano e de transporte de Salvador, a ser definida, consultada e convidada pela Coordenação da 

Foi prevista uma primeira atividade dedicada ao planejamento do evento, a qual, ainda que realizada pela 
erá a participação da Coordenação do Consórcio para apoio em algumas definições.

Em paralelo, será preparado o material básico para o evento, reunindo as informações oriundas da Etapa 23.00.00 e 
da Etapa 33.00.00. Este material consistirá em uma apresentação em PowerPoint com a síntese das informações. 
Caso possível, em face da agenda, poderá ser disponibilizado aos participantes os relatórios respectivos destas 
etapas e o acesso à nuvem do acervo de dados do projeto. 

O evento em si, será realizado na sequencia, com uma programação básica de trabalhos organizada da seguinte 

Exposição das informações obtidas 

Formação de grupos temáticos 

Debate geral com as contribuições dos grupos 

fim, será realizada uma sistematização das avaliações do Workshop na forma de apontamentos das 
observações, sugestões e propostas. 

Apresentação das informações (arquivo em PowerPoint) 

 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Planejamento do evento de discussão do pré-diagnóstico e base de dados

Preparação de material básico para o evento 

Realização do evento 

Sistematização das contribuições 
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iscutir com um grupo de especialistas locais as informações a avaliações colhidas até então no processo de 

com uma equipe de referência para o debate da 
situação da mobilidade em Salvador, à luz das informações colhidas e devidamente sistematizadas pelo Consórcio 
na forma das etapas anteriores. A equipe mencionada será integrada por profissionais especializados na área de 
planejamento urbano e de transporte de Salvador, a ser definida, consultada e convidada pela Coordenação da 

Foi prevista uma primeira atividade dedicada ao planejamento do evento, a qual, ainda que realizada pela 
erá a participação da Coordenação do Consórcio para apoio em algumas definições. 

Em paralelo, será preparado o material básico para o evento, reunindo as informações oriundas da Etapa 23.00.00 e 
ão em PowerPoint com a síntese das informações. 

Caso possível, em face da agenda, poderá ser disponibilizado aos participantes os relatórios respectivos destas 

ncia, com uma programação básica de trabalhos organizada da seguinte 

fim, será realizada uma sistematização das avaliações do Workshop na forma de apontamentos das 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

diagnóstico e base de dados 
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Etapa: 33.00.00 - Produção do RT04 

Objetivos 

Elaborar o relatório com os resultados das discussões do Workshop.

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório com as observações sobre os problemas de mobilidade em 
Salvador, suas perspectivas e propostas geradas a partir da reunião do Workshop com os especia
na Etapa 34.00.00.  

O documento conterá a seguinte estrutura básica:

• Histórico do processo e relação de participantes;
• Síntese das informações básicas apresentadas ao debate;
• Relato dos trabalhos com as observações apresentadas pelos part
• Sistematização de conteúdos para cada tema ou domínio de avaliação contendo:

- Avaliação do tema na visão dos participantes;
- Perspectivas; 
- Propostas e sugestões em geral
- Desafios de implantação

• Conclusões 

Vale dizer que o trabalho de produção do r
sistematização de conteúdo na etapa precedente.

Produtos: 

RT04 – Relatório do Workshop com os especialistas

Prazo de execução: 4 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 35.01.00 - Elaboração do relatório RT04

Atividade 35.02.00 - Encaminhamento e aprovação

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Produção do RT04 - Relatório do Workshop 

esultados das discussões do Workshop. 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório com as observações sobre os problemas de mobilidade em 
Salvador, suas perspectivas e propostas geradas a partir da reunião do Workshop com os especia

O documento conterá a seguinte estrutura básica: 

Histórico do processo e relação de participantes; 
Síntese das informações básicas apresentadas ao debate; 
Relato dos trabalhos com as observações apresentadas pelos participantes; 
Sistematização de conteúdos para cada tema ou domínio de avaliação contendo:

Avaliação do tema na visão dos participantes; 

Propostas e sugestões em geral 
Desafios de implantação 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 
sistematização de conteúdo na etapa precedente. 

Relatório do Workshop com os especialistas. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT04 

Encaminhamento e aprovação 
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Nesta etapa será realizada a produção do relatório com as observações sobre os problemas de mobilidade em 
Salvador, suas perspectivas e propostas geradas a partir da reunião do Workshop com os especialistas, realizada 

Sistematização de conteúdos para cada tema ou domínio de avaliação contendo: 

elatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 

Mês 6 Mês 7 
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2.1.2.4 Descrição da organização do trabalho da Fase 40.00.00 

Modelagem do Planejamento de Transporte

 

Etapa: 41.00.00 - Tratamento das bases georreferenciadas e do modelo de simulação de rede

Objetivos 

Preparar a rede georreferenciada para o trabalho de modelagem de transporte.

Modo de trabalho 

Para a instrumentalização da modelagem de transporte, uma informação fundamental é o modelo de representação 
espacial do sistema viário, do plano de circulação, da rede de linhas de ônibus e de outras infraestruturas e serviços, 
bem como da representação das zonas de tráfego e respectivos centroides e acessos.

O Termo de Referência informa que a PMS fornecerá os modelos de tráfego para serem usados nos estudos, além 
do que, ambas as empresas que integram o Consórcio também dispõe de modelos de representaç
obstante a existência de um ou mais modelos de rede, é necessária a atualização da base de dados para servir de 
referência para representar a situação de linha de base do estudo.

Assim, a partir das informações obtidas na Et
avaliação das informações disponíveis dos modelos de representação da rede e a segunda a de complementar as 
informações que não estejam atuais ou que estejam faltando.

O trabalho será realizado com o uso d
edição georreferenciada e com o apoio de bases cartográficas disponíveis e das imagens do Google Earth.

Serão realizadas tarefas de verificação e complementação de segmentos e nós; de s
segmentos; de número de faixas de tráfego; de localização de controles semafóricos; de localização de 
estacionamentos; de capacidade viária; de localização de ciclovias; de representação dos traçados das linhas de 
transporte coletivo por ônibus e do metrô; dos dados de oferta destes serviços de transporte coletivo; dados de 
capacidade; posicionamento de stops; posicionamento de centroides e acessos.

De acordo com a proposta de transferência de conhecimento, entende
ser realizadas de forma comum pela equipe do Consórcio e do grupo de profissionais da PMS que estará sendo 
capacitada, na medida em que estas tarefas permitem um bom contato destes profissionais com as ferramentas e 
com as técnicas envolvidas. 

Produtos: 

Arquivos da base georreferenciada do modelo

Prazo de execução: 6 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 41.01.00 - Avaliação da atualidade das informações da base viária e de rede de transporte

Atividade 41.02.00 - Complementações da base de dados do modelo de simulação

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Descrição da organização do trabalho da Fase 40.00.00 - Instrumentalização da 

Modelagem do Planejamento de Transporte 

Tratamento das bases georreferenciadas e do modelo de simulação de rede

Preparar a rede georreferenciada para o trabalho de modelagem de transporte. 

Para a instrumentalização da modelagem de transporte, uma informação fundamental é o modelo de representação 
espacial do sistema viário, do plano de circulação, da rede de linhas de ônibus e de outras infraestruturas e serviços, 

das zonas de tráfego e respectivos centroides e acessos. 

O Termo de Referência informa que a PMS fornecerá os modelos de tráfego para serem usados nos estudos, além 
do que, ambas as empresas que integram o Consórcio também dispõe de modelos de representaç
obstante a existência de um ou mais modelos de rede, é necessária a atualização da base de dados para servir de 
referência para representar a situação de linha de base do estudo. 

Assim, a partir das informações obtidas na Etapa 31.00.00 serão promovidas duas atividades, uma primeira é a de 
avaliação das informações disponíveis dos modelos de representação da rede e a segunda a de complementar as 
informações que não estejam atuais ou que estejam faltando. 

O trabalho será realizado com o uso do software de simulação a ser empregado, valendo
edição georreferenciada e com o apoio de bases cartográficas disponíveis e das imagens do Google Earth.

Serão realizadas tarefas de verificação e complementação de segmentos e nós; de s
segmentos; de número de faixas de tráfego; de localização de controles semafóricos; de localização de 
estacionamentos; de capacidade viária; de localização de ciclovias; de representação dos traçados das linhas de 

por ônibus e do metrô; dos dados de oferta destes serviços de transporte coletivo; dados de 
capacidade; posicionamento de stops; posicionamento de centroides e acessos. 

De acordo com a proposta de transferência de conhecimento, entende-se que algumas dest
ser realizadas de forma comum pela equipe do Consórcio e do grupo de profissionais da PMS que estará sendo 
capacitada, na medida em que estas tarefas permitem um bom contato destes profissionais com as ferramentas e 

Arquivos da base georreferenciada do modelo. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Avaliação da atualidade das informações da base viária e de rede de transporte

Complementações da base de dados do modelo de simulação 
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nstrumentalização da 

Tratamento das bases georreferenciadas e do modelo de simulação de rede 

Para a instrumentalização da modelagem de transporte, uma informação fundamental é o modelo de representação 
espacial do sistema viário, do plano de circulação, da rede de linhas de ônibus e de outras infraestruturas e serviços, 

O Termo de Referência informa que a PMS fornecerá os modelos de tráfego para serem usados nos estudos, além 
do que, ambas as empresas que integram o Consórcio também dispõe de modelos de representação da rede. Não 
obstante a existência de um ou mais modelos de rede, é necessária a atualização da base de dados para servir de 

ão promovidas duas atividades, uma primeira é a de 
avaliação das informações disponíveis dos modelos de representação da rede e a segunda a de complementar as 

o software de simulação a ser empregado, valendo-se das ferramentas de 
edição georreferenciada e com o apoio de bases cartográficas disponíveis e das imagens do Google Earth. 

Serão realizadas tarefas de verificação e complementação de segmentos e nós; de sentidos de tráfego dos 
segmentos; de número de faixas de tráfego; de localização de controles semafóricos; de localização de 
estacionamentos; de capacidade viária; de localização de ciclovias; de representação dos traçados das linhas de 

por ônibus e do metrô; dos dados de oferta destes serviços de transporte coletivo; dados de 

se que algumas destas atividades poderão 
ser realizadas de forma comum pela equipe do Consórcio e do grupo de profissionais da PMS que estará sendo 
capacitada, na medida em que estas tarefas permitem um bom contato destes profissionais com as ferramentas e 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

Avaliação da atualidade das informações da base viária e de rede de transporte 
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Etapa: 42.00.00 –Preparação do modelo de transporte

Objetivos 

Desenvolver o modelo de transporte para 
sejam realizadas várias atividades subsequentes de planejamento e análise.

Modo de trabalho 

Uma primeira atividade da etapa é a produção da matriz de origem e destino 
para o ano de 2015, considerando os dados obtidos nas pesquisas domiciliar e de linha de contorno
como dos dados secundários obtidos na Etapa 31.00.00, principalmente dados de fluxos veiculares de radares e 
dados de demanda do serviço de ônibus.

Resumidamente, aloca-se a matriz de origem e destino gerada, no modelo de representação da oferta, obtendo
os fluxos teóricos alocados. Tomando
ajuste da matriz com fatores de correção, de modo que os valores alocados correspondam proximamente aos 
valores observados. 

Definida a matriz de origem e destino aferida, desenvolve
distribuição e divisão modal, conforme conceituação apresentada
realizado por meio de ferramentas de análise estatística dos bancos de dados da pesquisa domiciliar que procuram 
correlacionar as variáveis e por intermédio do software de 

Em cada fase de elaboração dos modelos, será promovida a calibração de cada um deles. A calibração consiste em 
ajustar os fatores das equações de cada modelo e os parâmetros de representação da rede, mediante a 
comparação dos dados gerados pelos mo
sucessivos e incrementais, chega-
calibrado, portanto, válido para uso ao longo do trabalho. Esse ponto é obtido quand
guardam uma correlação estatística (R²) adequada

De acordo com a proposta de transferência de conhecimento, serão realizadas, de forma concomitante com o 
trabalho, algumas aulas teóricas com o grupo de profissionais da PMS que
apresentação das técnicas de engenharia de transporte envolvidas nestes modelos e sua aplicação ao caso em 
estudo. Como exercício prático, será solicitado aos profissionais que a partir de bases de dados geradas no 
processo eles também produzam os modelos que serão posteriormente avaliados, para fins didáticos, com os 
modelos produzidos para uso no projeto.

Produtos: 

Banco de dados de origem e destino para 2015.

Planilhas com as análises do modelo

Arquivos do modelo de simulação. 

Prazo de execução: 20 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 42.01.00 - Ajuste da matriz de origem e destino para 2015

Atividade 42.02.00 - Elaboração do modelo de geração de viagens

Atividade 42.03.00 - Elaboração do modelo de distribuição das viagens

Atividade 42.04.00 - Elaboração do modelo de divisão modal

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Preparação do modelo de transporte 

transporte para Salvador e região metropolitana, proporcionando condições para que 
sejam realizadas várias atividades subsequentes de planejamento e análise. 

a produção da matriz de origem e destino da RMS e de Salvador em particular
considerando os dados obtidos nas pesquisas domiciliar e de linha de contorno

como dos dados secundários obtidos na Etapa 31.00.00, principalmente dados de fluxos veiculares de radares e 
de demanda do serviço de ônibus. 

se a matriz de origem e destino gerada, no modelo de representação da oferta, obtendo
os fluxos teóricos alocados. Tomando-se esses valores, comparasse-os com os dados obtidos

da matriz com fatores de correção, de modo que os valores alocados correspondam proximamente aos 

Definida a matriz de origem e destino aferida, desenvolve-se em tarefas subsequentes os três modelos: geração, 
, conforme conceituação apresentada na exposição da metodologia

realizado por meio de ferramentas de análise estatística dos bancos de dados da pesquisa domiciliar que procuram 
correlacionar as variáveis e por intermédio do software de simulação. 

Em cada fase de elaboração dos modelos, será promovida a calibração de cada um deles. A calibração consiste em 
ajustar os fatores das equações de cada modelo e os parâmetros de representação da rede, mediante a 
comparação dos dados gerados pelos modelos com os dados reais observados. Após várias simulações, e ajustes 

-se a um ponto em que o modelo de transporte pode ser declarado como 
calibrado, portanto, válido para uso ao longo do trabalho. Esse ponto é obtido quando os dados simulados e reais 

rdam uma correlação estatística (R²) adequada. 

De acordo com a proposta de transferência de conhecimento, serão realizadas, de forma concomitante com o 
trabalho, algumas aulas teóricas com o grupo de profissionais da PMS que estará sendo capacitada para 
apresentação das técnicas de engenharia de transporte envolvidas nestes modelos e sua aplicação ao caso em 
estudo. Como exercício prático, será solicitado aos profissionais que a partir de bases de dados geradas no 

es também produzam os modelos que serão posteriormente avaliados, para fins didáticos, com os 
modelos produzidos para uso no projeto. 

Banco de dados de origem e destino para 2015. 

Planilhas com as análises do modelo. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Ajuste da matriz de origem e destino para 2015 

Elaboração do modelo de geração de viagens 

Elaboração do modelo de distribuição das viagens 

Elaboração do modelo de divisão modal 
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, proporcionando condições para que 

S e de Salvador em particular, 
considerando os dados obtidos nas pesquisas domiciliar e de linha de contorno de 2012, bem 

como dos dados secundários obtidos na Etapa 31.00.00, principalmente dados de fluxos veiculares de radares e 

se a matriz de origem e destino gerada, no modelo de representação da oferta, obtendo-se 
dados obtidos e promove-se o 

da matriz com fatores de correção, de modo que os valores alocados correspondam proximamente aos 

se em tarefas subsequentes os três modelos: geração, 
na exposição da metodologia. Esse trabalho é 

realizado por meio de ferramentas de análise estatística dos bancos de dados da pesquisa domiciliar que procuram 

Em cada fase de elaboração dos modelos, será promovida a calibração de cada um deles. A calibração consiste em 
ajustar os fatores das equações de cada modelo e os parâmetros de representação da rede, mediante a 

delos com os dados reais observados. Após várias simulações, e ajustes 
se a um ponto em que o modelo de transporte pode ser declarado como 

os dados simulados e reais 

De acordo com a proposta de transferência de conhecimento, serão realizadas, de forma concomitante com o 
estará sendo capacitada para 

apresentação das técnicas de engenharia de transporte envolvidas nestes modelos e sua aplicação ao caso em 
estudo. Como exercício prático, será solicitado aos profissionais que a partir de bases de dados geradas no 

es também produzam os modelos que serão posteriormente avaliados, para fins didáticos, com os 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 43.00.00 –Análise de indicadores da situação atual

Objetivos 

Obter, através do modelo de simulação informações de desempenho das redes de transporte no cenário de 
demanda atual, analisar as informações geradas, bem como agregar análise de outros indicadores obtidos da 
avaliação da Pesquisa OD 2012. 

Modo de trabalho 

Considerando o modelo de simulação desenvolvido na Etapa 42.00.00 serão realizadas atividades de alocação de 
tráfego da redes viária e de transporte coletivo de forma a proporcionar a produção de mapas temáticos, como:

• Carregamentos de fluxo de vi
• Linhas de fluxo entre pares de macrozonas (agregações de zonas de tráfego);
• Relação volume x capacidade e nível de serviço;
• Velocidades na rede; 
• Áreas de cobertura da rede de transporte coletivo x densidade 
• Isócronas a partir do centro.

Além destes mapas serão geradas tabelas e gráficos com indicadores de mobilidade, repartição modal, 
acessibilidade, oferta de serviço entre outros possíveis para o Município e 

A partir destes dados, serão realizadas

Nesta etapa também ser procurará orientar o grupo de profissionais da PMS que estará sendo capacitada na forma 
como os mapas temáticos podem ser gerados a partir do software, tanto e
de apresentação das informações), como gráficos (melhores escalas, cores 
instrumentais (como gerar tais mapas no software).

Produtos: 

Conjunto de mapas temáticos 

Conjunto de tabelas de indicadores e dados quantitativos em geral.

Prazo de execução: 10 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 43.01.00 - Geração de indicadores e mapas temáticos

Atividade 43.02.00 - Análise das informações da situação atual

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Análise de indicadores da situação atual 

Obter, através do modelo de simulação informações de desempenho das redes de transporte no cenário de 
demanda atual, analisar as informações geradas, bem como agregar análise de outros indicadores obtidos da 

Considerando o modelo de simulação desenvolvido na Etapa 42.00.00 serão realizadas atividades de alocação de 
tráfego da redes viária e de transporte coletivo de forma a proporcionar a produção de mapas temáticos, como:

de fluxo de viagens de passageiros e veículos; 
entre pares de macrozonas (agregações de zonas de tráfego); 

volume x capacidade e nível de serviço; 

de cobertura da rede de transporte coletivo x densidade populacional; 
a partir do centro. 

Além destes mapas serão geradas tabelas e gráficos com indicadores de mobilidade, repartição modal, 
acessibilidade, oferta de serviço entre outros possíveis para o Município e sub-regiões. 

A partir destes dados, serão realizadas análises visando caracterizar o quadro de indicadores da situação atual.

Nesta etapa também ser procurará orientar o grupo de profissionais da PMS que estará sendo capacitada na forma 
como os mapas temáticos podem ser gerados a partir do software, tanto em relação aos aspectos analíticos (forma 
de apresentação das informações), como gráficos (melhores escalas, cores etc., que facilitam a análise), e ainda 
instrumentais (como gerar tais mapas no software). 

tabelas de indicadores e dados quantitativos em geral. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

eração de indicadores e mapas temáticos 

Análise das informações da situação atual 
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Obter, através do modelo de simulação informações de desempenho das redes de transporte no cenário de 
demanda atual, analisar as informações geradas, bem como agregar análise de outros indicadores obtidos da 

Considerando o modelo de simulação desenvolvido na Etapa 42.00.00 serão realizadas atividades de alocação de 
tráfego da redes viária e de transporte coletivo de forma a proporcionar a produção de mapas temáticos, como: 

Além destes mapas serão geradas tabelas e gráficos com indicadores de mobilidade, repartição modal, 

análises visando caracterizar o quadro de indicadores da situação atual. 

Nesta etapa também ser procurará orientar o grupo de profissionais da PMS que estará sendo capacitada na forma 
m relação aos aspectos analíticos (forma 

, que facilitam a análise), e ainda 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 44.00.00 –Desenvolvimento dos Cenários Urbanos

Objetivos 

Estabelecer, em conjunto com a Coordenação da PMS, as variáveis explicativas do model
cenário de referência das análises. 

Modo de trabalho 

De acordo com o Termo de Referência, os estudos do Plano deverão ter como horizonte o ano de 2049, que será o 
cenário base para o prognóstico e propostas.

Uma primeira atividade importante para a análise urbana é 
cenários urbanos, muito em função do disposto no 
ocupação do solo, na medida em que tais diplomas lega
potenciais construtivos e orientam o desenvolvimento urbano. Para tanto, serão fundamentais as análises realizadas 
na atividade 31.07.00.Será também importante a avaliação das informações de evolução da
matrículas escolares e renda proporcionadas pela comparação dos dados disponíveis das fontes secundárias e das 
pesquisas de origem e destino (2012

Aliado a esta análise evolutiva dos dados sociais 
das atividades econômicas em Salvador
produção e atração de viagens e modos empregados com o tipo e porte da ocupação urbana.
importante o conhecimento dos projetos relevantes de iniciativa pública e privada que estabelecem modificações em 
fatores incidentes sobre a demanda de transporte ou na acessibilidade, como é o caso de projetos habitacionais, 
projetos de regularização fundiária e reurbanização de áreas de ocupação informal, projetos de grandes 
equipamentos de comércio/lazer, novos estabelecimentos de ensino superior, projeto de novas vias, de urbanização, 
parques, etc. O reconhecimento destes empreendim
31.08.00. 

Além das informações decorrentes dos documentos e registros de dados, é importante a obtenção de informações 
com profissionais que trabalham com planejamento urbano, na administração p
Universidades e no setor privado, no segmento imobiliário. Esses dados serão colhidos através do processo de 
consulta social. 

Serão produzidas avaliações de um 
no modelo de transporte, como população, emprego, matrículas escolares, renda, posse de autos, de 
RMS, manterão as tendências que vem sendo observadas nos últimos anos, inclusive quanto à sua espacialização 
no território e de um cenário, já mais complexo, 
ações públicas no desenvolvimento urbano, especialmente na legislação urbanística (Plano Diretor) ou projetos 
estruturantes, como ainda de projetos privados, incluindo a
que os cenários de desenvolvimento urbano não são estanques à política de mobilidade, logo, a concepção dos 
cenários também se faz com um olhar sobre eventuais propostas de modificação do sistema viá
transporte coletivo e do favorecimento dos modos não motorizados que podem decorrer dos estudos do 
Assim, caberá uma reflexão conjunta com a Coordenação da PMS
aspectos urbanos e de mobilidade. Estes estudos partem das informações colhidas na etapa 31.00.00.

As projeções das variáveis (população, emprego, matrículas escolares, renda) são feitas de “cima para baixo”, isto é, 
parte-se das projeções globais para o Município, e em alguns c
zonas OD.  Este trabalho é realizado a partir das séries históricas e estudos disponíveis, bem como a partir de 
informações obtidas junto aos profissionais da área de planejamento urbano.

O sequenciamento de atividades previsto estabelece a realização de um processo de discussão da equipe d
Consórcio a com a equipe de Coordenação da PM
se tratam de cenários, este processo é organizado de forma qu
variáveis a serem projetadas e seus crescimentos relativos nos últimos anos de forma global e espacializada, 
acompanhada de indicadores de apoio, como por exemplo, densidades demográficas, relação emprego/ha
áreas construídas, promovendo-se a discussão sobre as tendências ou induções.

 

 

 

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Desenvolvimento dos Cenários Urbanos 

Estabelecer, em conjunto com a Coordenação da PMS, as variáveis explicativas do model
 

De acordo com o Termo de Referência, os estudos do Plano deverão ter como horizonte o ano de 2049, que será o 
cenário base para o prognóstico e propostas. 

mportante para a análise urbana é a sistematização das informações para a elaboração dos 
cenários urbanos, muito em função do disposto no Plano Diretor e na legislação urbanística de parcelamento, uso e 
ocupação do solo, na medida em que tais diplomas legais estabelecem o marco legal atual que condicionam os 
potenciais construtivos e orientam o desenvolvimento urbano. Para tanto, serão fundamentais as análises realizadas 

.00.Será também importante a avaliação das informações de evolução da
matrículas escolares e renda proporcionadas pela comparação dos dados disponíveis das fontes secundárias e das 

12 e a que será realizada neste estudo). 

Aliado a esta análise evolutiva dos dados sociais e econômico, será promovida uma análise da localização espacial 
Salvador.A importância desta análise é o estabelecimento da relação entre a 

produção e atração de viagens e modos empregados com o tipo e porte da ocupação urbana.
importante o conhecimento dos projetos relevantes de iniciativa pública e privada que estabelecem modificações em 
fatores incidentes sobre a demanda de transporte ou na acessibilidade, como é o caso de projetos habitacionais, 

de regularização fundiária e reurbanização de áreas de ocupação informal, projetos de grandes 
equipamentos de comércio/lazer, novos estabelecimentos de ensino superior, projeto de novas vias, de urbanização, 
parques, etc. O reconhecimento destes empreendimentos será realizado através dos dados coletados na Atividade 

Além das informações decorrentes dos documentos e registros de dados, é importante a obtenção de informações 
com profissionais que trabalham com planejamento urbano, na administração púbica municipal e estadual, nas 
Universidades e no setor privado, no segmento imobiliário. Esses dados serão colhidos através do processo de 

avaliações de um cenáriotendencial, no qual se assume que as variáveis normalment
no modelo de transporte, como população, emprego, matrículas escolares, renda, posse de autos, de 

, manterão as tendências que vem sendo observadas nos últimos anos, inclusive quanto à sua espacialização 
rio, já mais complexo, no qual poderão ocorrer modificações nas tendências em razão de 

ações públicas no desenvolvimento urbano, especialmente na legislação urbanística (Plano Diretor) ou projetos 
estruturantes, como ainda de projetos privados, incluindo as dinâmicas próprias do setor imobiliário. Vale lembrar, 
que os cenários de desenvolvimento urbano não são estanques à política de mobilidade, logo, a concepção dos 
cenários também se faz com um olhar sobre eventuais propostas de modificação do sistema viá
transporte coletivo e do favorecimento dos modos não motorizados que podem decorrer dos estudos do 

á uma reflexão conjunta com a Coordenação da PMS sobre as condições de intervenção combinada
Estes estudos partem das informações colhidas na etapa 31.00.00.

As projeções das variáveis (população, emprego, matrículas escolares, renda) são feitas de “cima para baixo”, isto é, 
se das projeções globais para o Município, e em alguns casos para a RMS, para depois descer

zonas OD.  Este trabalho é realizado a partir das séries históricas e estudos disponíveis, bem como a partir de 
informações obtidas junto aos profissionais da área de planejamento urbano. 

de atividades previsto estabelece a realização de um processo de discussão da equipe d
a com a equipe de Coordenação da PMS para a discussão das tendências e induções possíveis. Como 

se tratam de cenários, este processo é organizado de forma que a equipe do Consórcio 
variáveis a serem projetadas e seus crescimentos relativos nos últimos anos de forma global e espacializada, 
acompanhada de indicadores de apoio, como por exemplo, densidades demográficas, relação emprego/ha

se a discussão sobre as tendências ou induções. 
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Estabelecer, em conjunto com a Coordenação da PMS, as variáveis explicativas do modelo de transporte para o 

De acordo com o Termo de Referência, os estudos do Plano deverão ter como horizonte o ano de 2049, que será o 

a sistematização das informações para a elaboração dos 
Plano Diretor e na legislação urbanística de parcelamento, uso e 

is estabelecem o marco legal atual que condicionam os 
potenciais construtivos e orientam o desenvolvimento urbano. Para tanto, serão fundamentais as análises realizadas 

.00.Será também importante a avaliação das informações de evolução da população, emprego, 
matrículas escolares e renda proporcionadas pela comparação dos dados disponíveis das fontes secundárias e das 

e econômico, será promovida uma análise da localização espacial 
.A importância desta análise é o estabelecimento da relação entre a 

produção e atração de viagens e modos empregados com o tipo e porte da ocupação urbana.De igual forma, será 
importante o conhecimento dos projetos relevantes de iniciativa pública e privada que estabelecem modificações em 
fatores incidentes sobre a demanda de transporte ou na acessibilidade, como é o caso de projetos habitacionais, 

de regularização fundiária e reurbanização de áreas de ocupação informal, projetos de grandes 
equipamentos de comércio/lazer, novos estabelecimentos de ensino superior, projeto de novas vias, de urbanização, 

entos será realizado através dos dados coletados na Atividade 

Além das informações decorrentes dos documentos e registros de dados, é importante a obtenção de informações 
úbica municipal e estadual, nas 

Universidades e no setor privado, no segmento imobiliário. Esses dados serão colhidos através do processo de 

cenáriotendencial, no qual se assume que as variáveis normalmente assumidas 
no modelo de transporte, como população, emprego, matrículas escolares, renda, posse de autos, de Salvador e 

, manterão as tendências que vem sendo observadas nos últimos anos, inclusive quanto à sua espacialização 
poderão ocorrer modificações nas tendências em razão de 

ações públicas no desenvolvimento urbano, especialmente na legislação urbanística (Plano Diretor) ou projetos 
s dinâmicas próprias do setor imobiliário. Vale lembrar, 

que os cenários de desenvolvimento urbano não são estanques à política de mobilidade, logo, a concepção dos 
cenários também se faz com um olhar sobre eventuais propostas de modificação do sistema viário, do serviço de 
transporte coletivo e do favorecimento dos modos não motorizados que podem decorrer dos estudos do Plano. 

sobre as condições de intervenção combinada de 
Estes estudos partem das informações colhidas na etapa 31.00.00. 

As projeções das variáveis (população, emprego, matrículas escolares, renda) são feitas de “cima para baixo”, isto é, 
, para depois descer-se no nível das 

zonas OD.  Este trabalho é realizado a partir das séries históricas e estudos disponíveis, bem como a partir de 

de atividades previsto estabelece a realização de um processo de discussão da equipe do 
para a discussão das tendências e induções possíveis. Como 

a equipe do Consórcio apresenta os valores das 
variáveis a serem projetadas e seus crescimentos relativos nos últimos anos de forma global e espacializada, 
acompanhada de indicadores de apoio, como por exemplo, densidades demográficas, relação emprego/habitante, 

(continua) 
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Os atores convidados no processo opinam sobre as possíveis variações das variáveis, mediante conceitos que 
podem variar de crescimento acelerado a decréscimo acentuado, os quais são transformados em proporções 
aplicadas a cada variável. No final, realiza
por zona OD corresponda à projeção global. Mapas temáticos e tabelas são
para reconhecimento, pelos participantes, de como ficaram as projeções no território, promovendo
sua validação. 

Propõe-se que nesta etapa, a equipe de profissionais a ser capacitada no trabalho também s
aulas específicas sobre estas metodologias, bem como participando da aplicação do processo de análise.

Produtos: 

Tabela com os dados das variáveis explicativas do modelo de transporte projetadas por zona OD para o ano de 
2049. 

Mapas temáticos correspondentes. 

Prazo de execução: 21 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 44.01.00 - Consolidação das informaçõe

Atividade 44.02.00 - Discussão prévia com a equipe da PMS
Atividade 44.03.00 - Elaboração das informações dos cenários tendencial e alternativos
Atividade 44.04.00 - Discussão com a equipe da PMS
Atividade 44.05.00 - Revisões das informações dos cenários

Atividade 44.06.00 - Validação final

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Os atores convidados no processo opinam sobre as possíveis variações das variáveis, mediante conceitos que 
lerado a decréscimo acentuado, os quais são transformados em proporções 

aplicadas a cada variável. No final, realiza-se uma normalização dos resultados de forma que a soma dos valores 
por zona OD corresponda à projeção global. Mapas temáticos e tabelas são geradas e apresentado
para reconhecimento, pelos participantes, de como ficaram as projeções no território, promovendo

se que nesta etapa, a equipe de profissionais a ser capacitada no trabalho também s
aulas específicas sobre estas metodologias, bem como participando da aplicação do processo de análise.

Tabela com os dados das variáveis explicativas do modelo de transporte projetadas por zona OD para o ano de 

 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Consolidação das informações para a elaboração dos cenários urbanos

Discussão prévia com a equipe da PMS 

Elaboração das informações dos cenários tendencial e alternativos 

Discussão com a equipe da PMS 

Revisões das informações dos cenários 

Validação final 
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(continuação) 

Os atores convidados no processo opinam sobre as possíveis variações das variáveis, mediante conceitos que 
lerado a decréscimo acentuado, os quais são transformados em proporções 

se uma normalização dos resultados de forma que a soma dos valores 
e apresentados novamente 

para reconhecimento, pelos participantes, de como ficaram as projeções no território, promovendo-se ajustes finais e 

se que nesta etapa, a equipe de profissionais a ser capacitada no trabalho também seja instruída, mediante 
aulas específicas sobre estas metodologias, bem como participando da aplicação do processo de análise. 

Tabela com os dados das variáveis explicativas do modelo de transporte projetadas por zona OD para o ano de 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

s para a elaboração dos cenários urbanos 
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Etapa: 45.00.00 – Desenvolvimento das análises de prognóstico

Objetivos 

Realizar a projeção das viagens da população de Salvador no cenário de não realização de qualquer 
cenário base de 2049 e promover análise dos indicadores de mobilidade e reflexos no desempenho da circulação e 
dos serviços. 

Modo de trabalho 

A etapa compreende a aplicação do modelo de transporte
produção e a atração de viagens por zona de tráfego; a sua distribuição espacial (matriz de origem e destino) e a 
divisão modal (matrizes por modo) 
obtidas na Etapa 44.00.00. Neste caso, especificamente, são utilizadas as informações dos projetos de transporte já 
comprometidos, isto é, que já tenham sido iniciados, que modificam as impedâncias na rede de circulação (tempos 
de viagem). 

A partir dos dados das matrizes futuras é real
transporte atual, considerando que nenhuma medida venha a ser adotada no sistema viário e no serviço de 
transporte coletivo além daquelas comprometidas.

Os dados gerados serão analisados em t
sistema viário e (iii) impacto na mobilidade.

A primeira análise: impacto no serviço de transporte coletivo será realizado mediante o cálculo da oferta das linhas 
da rede de transporte coletivo com base nos carregamentos estimados e os impactos nos fatores de produção e seu 
custo. O cálculo é realizado mediante planilhas eletrônicas automatizadas.

A segunda análise: impacto no sistema viário é expressa pela relação entre volume e 
importantes da rede de viária. Cabe destacar que nesta etapa trabalhar
de referência do prognóstico, isto é, o sistema viário atual somado às intervenções já comprometidas. Como 
resultados deste trabalho serão geradas as informações de nível de serviço e velocidades simuladas esperadas na 
malha viária na forma de mapas temáticos e tabelas.

Completa a análise a exploração dos dados de mobilidade esperados, como é o caso da divisão modal futura
efeitos sobre a sustentabilidade da cidade. Isso será feito através da avaliação dos indicadores sociais, econômicos 
e ambientais esperados. Para tanto, serão detalhados os cálculos dos acréscimos de tempo, de custo generalizado, 
de acidentes, de emissão de poluentes em relação à situação atual.

Com a finalidade de transferência de conhecimento, serão realizadas junto ao grupo de profissionais que estará 
sendo capacitada, a operação do software quanto à alocação das matrizes futuras e a geração dos m
correspondentes. 

Produtos: 

Tabelas com os indicadores esperados a título de prognóstico.

Mapas temáticos correspondentes. 

Prazo de execução: 21 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 45.01.00 - Projeções globais da variáveis do modelo de transporte

Atividade 45.02.00 - Geração das matrizes do cenário base
Atividade 45.03.00 - Alocação das matrizes do cenário atual
Atividade 45.04.00 - Análise do serviço de transporte coletivo no ano horizonte
Atividade 45.05.00 - Análise da capacidade da malha viária no ano horizonte

Atividade 45.06.00 - Análise do impacto na mobilidade

Atividade 45.07.00 - Discussão com a equipe da PMS

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Desenvolvimento das análises de prognóstico 

Realizar a projeção das viagens da população de Salvador no cenário de não realização de qualquer 
cenário base de 2049 e promover análise dos indicadores de mobilidade e reflexos no desempenho da circulação e 

aplicação do modelo de transporte desenvolvido na Etapa 42.00.00
produção e a atração de viagens por zona de tráfego; a sua distribuição espacial (matriz de origem e destino) e a 
divisão modal (matrizes por modo) com base nos valores das variáveis explicativas da demanda de transporte 

te caso, especificamente, são utilizadas as informações dos projetos de transporte já 
comprometidos, isto é, que já tenham sido iniciados, que modificam as impedâncias na rede de circulação (tempos 

A partir dos dados das matrizes futuras é realizada a alocação das viagens projetadas para o futuro na rede de 
transporte atual, considerando que nenhuma medida venha a ser adotada no sistema viário e no serviço de 
transporte coletivo além daquelas comprometidas. 

Os dados gerados serão analisados em três vertentes: (i) impacto no serviço de transporte coletivo; (ii) impacto no 
sistema viário e (iii) impacto na mobilidade. 

A primeira análise: impacto no serviço de transporte coletivo será realizado mediante o cálculo da oferta das linhas 
sporte coletivo com base nos carregamentos estimados e os impactos nos fatores de produção e seu 

custo. O cálculo é realizado mediante planilhas eletrônicas automatizadas. 

A segunda análise: impacto no sistema viário é expressa pela relação entre volume e 
importantes da rede de viária. Cabe destacar que nesta etapa trabalhar-se-á com as capacidades dadas na situação 
de referência do prognóstico, isto é, o sistema viário atual somado às intervenções já comprometidas. Como 

este trabalho serão geradas as informações de nível de serviço e velocidades simuladas esperadas na 
malha viária na forma de mapas temáticos e tabelas. 

Completa a análise a exploração dos dados de mobilidade esperados, como é o caso da divisão modal futura
efeitos sobre a sustentabilidade da cidade. Isso será feito através da avaliação dos indicadores sociais, econômicos 
e ambientais esperados. Para tanto, serão detalhados os cálculos dos acréscimos de tempo, de custo generalizado, 

issão de poluentes em relação à situação atual. 

Com a finalidade de transferência de conhecimento, serão realizadas junto ao grupo de profissionais que estará 
sendo capacitada, a operação do software quanto à alocação das matrizes futuras e a geração dos m

Tabelas com os indicadores esperados a título de prognóstico. 

 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Projeções globais da variáveis do modelo de transporte 

Geração das matrizes do cenário base 

Alocação das matrizes do cenário atual e do cenário base 

Análise do serviço de transporte coletivo no ano horizonte 

Análise da capacidade da malha viária no ano horizonte 

Análise do impacto na mobilidade 

scussão com a equipe da PMS 
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Realizar a projeção das viagens da população de Salvador no cenário de não realização de qualquer intervenção no 
cenário base de 2049 e promover análise dos indicadores de mobilidade e reflexos no desempenho da circulação e 

desenvolvido na Etapa 42.00.00, calculando-se a 
produção e a atração de viagens por zona de tráfego; a sua distribuição espacial (matriz de origem e destino) e a 

s valores das variáveis explicativas da demanda de transporte 
te caso, especificamente, são utilizadas as informações dos projetos de transporte já 

comprometidos, isto é, que já tenham sido iniciados, que modificam as impedâncias na rede de circulação (tempos 

izada a alocação das viagens projetadas para o futuro na rede de 
transporte atual, considerando que nenhuma medida venha a ser adotada no sistema viário e no serviço de 

rês vertentes: (i) impacto no serviço de transporte coletivo; (ii) impacto no 

A primeira análise: impacto no serviço de transporte coletivo será realizado mediante o cálculo da oferta das linhas 
sporte coletivo com base nos carregamentos estimados e os impactos nos fatores de produção e seu 

A segunda análise: impacto no sistema viário é expressa pela relação entre volume e capacidade de segmentos 
á com as capacidades dadas na situação 

de referência do prognóstico, isto é, o sistema viário atual somado às intervenções já comprometidas. Como 
este trabalho serão geradas as informações de nível de serviço e velocidades simuladas esperadas na 

Completa a análise a exploração dos dados de mobilidade esperados, como é o caso da divisão modal futura, seus 
efeitos sobre a sustentabilidade da cidade. Isso será feito através da avaliação dos indicadores sociais, econômicos 
e ambientais esperados. Para tanto, serão detalhados os cálculos dos acréscimos de tempo, de custo generalizado, 

Com a finalidade de transferência de conhecimento, serão realizadas junto ao grupo de profissionais que estará 
sendo capacitada, a operação do software quanto à alocação das matrizes futuras e a geração dos mapas temáticos 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 46.00.00 - Produção do RT05 

Objetivos 

Elaborar o relatório com os resultados 
transporte. 

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório 
relacionadas com todo o processo quantitativo e matemático de estudo de planejamento de transporte do Plano de 
Mobilidade. 

Em essência, trata-se de reunir todo o conteúdo gerado nas etapas anteriores da Fase 40.00.00, conforme 
relacionado nas fichas já apresentadas e organizar a exposição de forma a documentar os processos analíticos e os 
resultados obtidos. 

O documento conterá a seguinte estrutura básica:

• Metodologia e base de dados empregada do modelo de transporte;
• Matriz de origem e destino atualizada para 2015 e resultados da calibração;
• Apresentação dos modelos de transporte e resultados da calibração;
• Metodologia e base de dados e
• Informações dos cenários urbanos considerados para o ano horizonte;
• Informações dos cenários de oferta considerados para o ano horizonte; 
• Resultados da aplicação dos cenários analisados na geração das matrizes fu
• Resultados da alocação dos fluxos de tráfego na rede de transporte sem investimentos adicionais;
• Análise do prognóstico da mobilidade no cenário do ano horizonte.

 

Produtos: 

RT05 – Relatório do Cenário Base do Planejamento de Transporte

Prazo de execução: 4 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 46.01.00 - Elaboração do relatório RT05

Atividade 46.02.00 - Encaminhamento e

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Produção do RT05 - Relatório do Cenário Base do Planejamento de Transporte

Elaborar o relatório com os resultados das atividades envolvidas na instrumentalização do planejamento de 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório que descreverá as bases de dados, metodologias e análises 
relacionadas com todo o processo quantitativo e matemático de estudo de planejamento de transporte do Plano de 

se de reunir todo o conteúdo gerado nas etapas anteriores da Fase 40.00.00, conforme 
relacionado nas fichas já apresentadas e organizar a exposição de forma a documentar os processos analíticos e os 

te estrutura básica: 

Metodologia e base de dados empregada do modelo de transporte; 
Matriz de origem e destino atualizada para 2015 e resultados da calibração; 
Apresentação dos modelos de transporte e resultados da calibração; 
Metodologia e base de dados empregada no estudo de projeção de viagens; 
Informações dos cenários urbanos considerados para o ano horizonte; 
Informações dos cenários de oferta considerados para o ano horizonte;  
Resultados da aplicação dos cenários analisados na geração das matrizes futuras;
Resultados da alocação dos fluxos de tráfego na rede de transporte sem investimentos adicionais;
Análise do prognóstico da mobilidade no cenário do ano horizonte. 

Relatório do Cenário Base do Planejamento de Transporte. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT05 

Encaminhamento e aprovação 
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Relatório do Cenário Base do Planejamento de Transporte 

das atividades envolvidas na instrumentalização do planejamento de 

que descreverá as bases de dados, metodologias e análises 
relacionadas com todo o processo quantitativo e matemático de estudo de planejamento de transporte do Plano de 

se de reunir todo o conteúdo gerado nas etapas anteriores da Fase 40.00.00, conforme 
relacionado nas fichas já apresentadas e organizar a exposição de forma a documentar os processos analíticos e os 

turas; 
Resultados da alocação dos fluxos de tráfego na rede de transporte sem investimentos adicionais; 

Mês 6 Mês 7 
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2.1.2.5 Descrição da organização do trabalho da Fase 

Etapa: 51.00.00 - Consolidação do diagnóstico

Objetivos 

Reunir as informações obtidas em etapas anteriores, promover estudos complementares e organizar, para cada 
domínio de análise da mobilidade, um conjunto de reflexões sobre os problemas atuais e esperados para o futuro, 
caso não se promovam alterações na política de mobilidade da cidade e ou investimentos.

Modo de trabalho 

O trabalho desta etapa se desenvolverá em frentes 
observância dos prazos estabelecidos no Termo de Referência. Algumas destas atividades já serão iniciadas a partir 
dos dados da Etapa 31.00.00 e outras além destas análises dependerão da conclusã

A seguir estão descritos os trabalhos de cada domínio de análise.

i) Análise da demanda e mobilidade

A análise da demanda e mobilidade 
sua atualização para 2015 (que será gerada por este estudo
ao cenário urbano do horizonte de projeto realizado quando das atividades do prognóstico. Serão também avaliadas 
informações secundárias como a evolução da quanti
transporte coletivo, bem como da frota de automóveis registrados no Município e 
domínio do diagnóstico, um estudo de sensibilidade de demanda
transporte desenvolvido, que será sensibilizado com modificações de parâmetros relativos ao serviço de transporte 
coletivo, como tarifas e tempos de viagem, oferecendo um paine

ii) Avaliação do transporte coletivo

O diagnóstico do serviço de transporte coletivo será realizado a partir dos dados secundários e das informações 
oriundas da pesquisa de qualidade dos serviços de transporte público, compreendendo uma avaliação da demanda, 
da oferta e da correlação da oferta 
denotam algum determinado comportamento do serviço de transporte e que suscite uma avaliação de qualidade ou 
eficiência. Esses indicadores tanto podem ser 
campo, as opiniões da população 
realizadas observações vivenciais por parte da equipe de estudo sobre o transporte coletivo mediante a realiz
de percursos de automóvel ao longo dos corredores para a observação das condições de infraestrutura para os 
ônibus; viagens a bordo dos ônibus em linhas de maiores demandas nos horários de pico manhã e tarde; 
pontuais em seções viárias dos corredores para a observação do grau de lotação das viagens

iii) Avaliação da infraestrutura viária e da circulação

A circulação do tráfego e a infraestrutura viária serão avaliadas 
circulação na cidade, assim entendida as ligações proporcionadas pelo sistema viário estrutural para a articulação 
entre as regiões e para o tráfego de passagem pela cidade. Será avaliado o nível de serviço das vias, através da 
relação entre volume e a capacidade; as condições de seguranç
conectividade da malha estrutural, mediante verificação dos dispositivos de acesso nos principais pontos de 
cruzamento; o grau de acessibilidade à malha viária secundária
as condições gerais do tráfego na Área Central e em outras centralidades urbanas relevantes; as condições 
condições da infraestrutura da malha viária em relação ao estado de pavimento, drenagem, sinalização horizontal, 
vertical e de orientação de tráfego, e, com especial atenção para os dispositivos de controle semafórico
estacionamentos e condições gerais para o transporte de mercadorias; e a an
coletivo no sistema viário. Aqui também serão realizadas
automóvel em rotas pré-estabelecidas nos horários de pico manhã, almoço e tarde; bem como realizados percursos 
a pé na área central e vistorias pontuais em interseções, em especial com controle semafór
conflitos. 

 

 

 

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Descrição da organização do trabalho da Fase 50.00.00 - Diagnóstico

Consolidação do diagnóstico 

Reunir as informações obtidas em etapas anteriores, promover estudos complementares e organizar, para cada 
nálise da mobilidade, um conjunto de reflexões sobre os problemas atuais e esperados para o futuro, 

caso não se promovam alterações na política de mobilidade da cidade e ou investimentos.

O trabalho desta etapa se desenvolverá em frentes paralelas, para cada domínio de análise de modo a permitir a 
observância dos prazos estabelecidos no Termo de Referência. Algumas destas atividades já serão iniciadas a partir 
dos dados da Etapa 31.00.00 e outras além destas análises dependerão da conclusão dos estudos do prognóstico.

A seguir estão descritos os trabalhos de cada domínio de análise. 

Análise da demanda e mobilidade 

A análise da demanda e mobilidade será realizada basicamente a partir dos dados da Pesquisa OD de 2012 
2015 (que será gerada por este estudo) e dos resultados da aplicação do modelo de transporte 

ao cenário urbano do horizonte de projeto realizado quando das atividades do prognóstico. Serão também avaliadas 
evolução da quantidade de passageiros transportados no serviço público de 

, bem como da frota de automóveis registrados no Município e na RMS. Complementa este 
studo de sensibilidade de demanda, realizado a partir da aplicação 

transporte desenvolvido, que será sensibilizado com modificações de parâmetros relativos ao serviço de transporte 
coletivo, como tarifas e tempos de viagem, oferecendo um painel de impactos na divisão modal.

Avaliação do transporte coletivo 

diagnóstico do serviço de transporte coletivo será realizado a partir dos dados secundários e das informações 
da pesquisa de qualidade dos serviços de transporte público, compreendendo uma avaliação da demanda, 

da oferta e da correlação da oferta e demanda. De forma geral, os trabalhos visam a obtenção de indicadores que 
denotam algum determinado comportamento do serviço de transporte e que suscite uma avaliação de qualidade ou 
eficiência. Esses indicadores tanto podem ser valores quantitativos, como impressões gerais
campo, as opiniões da população expressas na pesquisa mencionada. Para o apoio destas análises, serão 
realizadas observações vivenciais por parte da equipe de estudo sobre o transporte coletivo mediante a realiz

percursos de automóvel ao longo dos corredores para a observação das condições de infraestrutura para os 
ônibus; viagens a bordo dos ônibus em linhas de maiores demandas nos horários de pico manhã e tarde; 

corredores para a observação do grau de lotação das viagens

infraestrutura viária e da circulação 

A circulação do tráfego e a infraestrutura viária serão avaliadas principalmente quanto aos aspectos da 
dida as ligações proporcionadas pelo sistema viário estrutural para a articulação 

entre as regiões e para o tráfego de passagem pela cidade. Será avaliado o nível de serviço das vias, através da 
relação entre volume e a capacidade; as condições de segurança, mediante análise das estatísticas de acidentes; a 
conectividade da malha estrutural, mediante verificação dos dispositivos de acesso nos principais pontos de 
cruzamento; o grau de acessibilidade à malha viária secundária. Outros aspectos relevantes a se
as condições gerais do tráfego na Área Central e em outras centralidades urbanas relevantes; as condições 
condições da infraestrutura da malha viária em relação ao estado de pavimento, drenagem, sinalização horizontal, 

rientação de tráfego, e, com especial atenção para os dispositivos de controle semafórico
estacionamentos e condições gerais para o transporte de mercadorias; e a análise do desempenho do transporte 

. Aqui também serão realizadas seções vivenciais através da execução de 
estabelecidas nos horários de pico manhã, almoço e tarde; bem como realizados percursos 

a pé na área central e vistorias pontuais em interseções, em especial com controle semafór
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Diagnóstico 

Reunir as informações obtidas em etapas anteriores, promover estudos complementares e organizar, para cada 
nálise da mobilidade, um conjunto de reflexões sobre os problemas atuais e esperados para o futuro, 

caso não se promovam alterações na política de mobilidade da cidade e ou investimentos. 

paralelas, para cada domínio de análise de modo a permitir a 
observância dos prazos estabelecidos no Termo de Referência. Algumas destas atividades já serão iniciadas a partir 

o dos estudos do prognóstico. 

Pesquisa OD de 2012 e da 
) e dos resultados da aplicação do modelo de transporte 

ao cenário urbano do horizonte de projeto realizado quando das atividades do prognóstico. Serão também avaliadas 
de passageiros transportados no serviço público de 

na RMS. Complementa este 
realizado a partir da aplicação do modelo de 

transporte desenvolvido, que será sensibilizado com modificações de parâmetros relativos ao serviço de transporte 
l de impactos na divisão modal. 

diagnóstico do serviço de transporte coletivo será realizado a partir dos dados secundários e das informações 
da pesquisa de qualidade dos serviços de transporte público, compreendendo uma avaliação da demanda, 

De forma geral, os trabalhos visam a obtenção de indicadores que 
denotam algum determinado comportamento do serviço de transporte e que suscite uma avaliação de qualidade ou 

gerais, incluídas neste último 
Para o apoio destas análises, serão 

realizadas observações vivenciais por parte da equipe de estudo sobre o transporte coletivo mediante a realização 
percursos de automóvel ao longo dos corredores para a observação das condições de infraestrutura para os 

ônibus; viagens a bordo dos ônibus em linhas de maiores demandas nos horários de pico manhã e tarde; e vistorias 
corredores para a observação do grau de lotação das viagens. 

principalmente quanto aos aspectos da macro 
dida as ligações proporcionadas pelo sistema viário estrutural para a articulação 

entre as regiões e para o tráfego de passagem pela cidade. Será avaliado o nível de serviço das vias, através da 
a, mediante análise das estatísticas de acidentes; a 

conectividade da malha estrutural, mediante verificação dos dispositivos de acesso nos principais pontos de 
. Outros aspectos relevantes a serem avaliados são 

as condições gerais do tráfego na Área Central e em outras centralidades urbanas relevantes; as condições das 
condições da infraestrutura da malha viária em relação ao estado de pavimento, drenagem, sinalização horizontal, 

rientação de tráfego, e, com especial atenção para os dispositivos de controle semafórico; 
álise do desempenho do transporte 

da execução de percursos de 
estabelecidas nos horários de pico manhã, almoço e tarde; bem como realizados percursos 

a pé na área central e vistorias pontuais em interseções, em especial com controle semafórico, com maiores fluxos e 

(continua) 
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iv) Avaliação dos modos não motorizados

Em relação às condições de circulação de bicicletas serão utilizados os dados da pesquisa OD Domiciliar e os 
registros de acidentes de tráfego para iden
realizadas vistorias com o objetivo de identificar

Serão empregados os dados relativos às vistorias realizadas, em e
conectividade com o serviço de transporte coletivo. Outro aspecto que será analisado é a condição dos 
estacionamentos de bicicletas.Um aspecto importante a ser analisado no diagnóstico são as possibilidades d
ampliação da participação das bicicletas na matriz de viagens realizadas na cidade em função de melhorias nos 
equipamentos de integração e na malha cicloviária tratada.

A análise da infraestrutura para a circulação a pé, incluindo calçadas, travessias e 
áreas íngremes limitar-se a análise a situações específicas, escolhidas em função de condições particulares ou por 
fluxos elevados de pedestres, algo que deverá abranger o setor central e alguns polos de geração de viagens, 
de topografia acidentada com maior ocupação e locais de concentração de pessoas em corredores viários. A 
metodologia descrita anteriormente será aplicada mediante investigações de campo, complementadas pela análise 
das bases cartográficas. Em especia
reduzida ou pessoas portadoras de deficiência motora, as condições de segurança do pedestre, que será avaliada 
mediante análise das estatísticas de acidentes.

Também neste domínio serão realizadas incursões vivenciais da equipe através de caminhadas pela cidade, nas 
quais serão avaliadas as condições das calçadas e das travessias de pedestre mediante a realização de percursos a 
pé em rotas estabelecidas, em especial na área central e nos

v) Avaliação institucional 

Serão promovidas análises no campo da estrutura organizacional e no campo jurídico
atividades de cunho analítico que não possuem, a rigor, uma metodologia específica de execução, desta 
seu desenvolvimento se dará em função do quadro percebido na leitura dos documentos e nas 
realizadas com a equipe da PMS, que fornecerá uma visão das necessidades de mudança.
avaliação a estrutura da gestão públi
transporte, que requerem uma revisão das suas regulamentações e a legislação urbanística que tem forte relação 
com a mobilidade (e vice-versa). 

Além das fontes de informações dos dados
reflexões oriundas da Etapa 20.00.00 

Produtos: 

Textos, tabelas, gráficos e mapas para cada domínio de análise

Prazo de execução: 38 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 51.01.00 - Avaliação dos reflexos globais na mobilidade

Atividade 51.02.00 - Avaliação do serviço de transporte coletivo
Atividade 51.03.00 - Avaliação da circulação viária
Atividade 51.04.00 - Avaliação dos modos não motorizados
Atividade 51.05.00 - Avaliação dos demais modos de transporte
Atividade 51.06.00 - Avaliação dos 
Atividade 51.07.00 - Avaliação da legislação de transporte e urbana associada à mobilidade

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

dos modos não motorizados 

Em relação às condições de circulação de bicicletas serão utilizados os dados da pesquisa OD Domiciliar e os 
registros de acidentes de tráfego para identificação dos locais de maior periculosidade. Para estas regiões serão 
realizadas vistorias com o objetivo de identificar-se o volume efetivo de tráfego, as condições físicas e de segurança.

Serão empregados os dados relativos às vistorias realizadas, em especial quanto à situação da infraestrutura e a 
conectividade com o serviço de transporte coletivo. Outro aspecto que será analisado é a condição dos 
estacionamentos de bicicletas.Um aspecto importante a ser analisado no diagnóstico são as possibilidades d
ampliação da participação das bicicletas na matriz de viagens realizadas na cidade em função de melhorias nos 
equipamentos de integração e na malha cicloviária tratada. 

A análise da infraestrutura para a circulação a pé, incluindo calçadas, travessias e dispositivos para circulação em 
se a análise a situações específicas, escolhidas em função de condições particulares ou por 

fluxos elevados de pedestres, algo que deverá abranger o setor central e alguns polos de geração de viagens, 
de topografia acidentada com maior ocupação e locais de concentração de pessoas em corredores viários. A 
metodologia descrita anteriormente será aplicada mediante investigações de campo, complementadas pela análise 
das bases cartográficas. Em especial serão avaliadas as condições de circulação de pessoas com mobilidade 
reduzida ou pessoas portadoras de deficiência motora, as condições de segurança do pedestre, que será avaliada 
mediante análise das estatísticas de acidentes. 

realizadas incursões vivenciais da equipe através de caminhadas pela cidade, nas 
avaliadas as condições das calçadas e das travessias de pedestre mediante a realização de percursos a 

pé em rotas estabelecidas, em especial na área central e nos corredores viários. 

 

Serão promovidas análises no campo da estrutura organizacional e no campo jurídico
atividades de cunho analítico que não possuem, a rigor, uma metodologia específica de execução, desta 
seu desenvolvimento se dará em função do quadro percebido na leitura dos documentos e nas 

, que fornecerá uma visão das necessidades de mudança.
avaliação a estrutura da gestão pública da mobilidade; o marco legal relacionado com os serviços públicos de 

evisão das suas regulamentações e a legislação urbanística que tem forte relação 

Além das fontes de informações dos dados primários e secundários, o Diagnóstico se baseará bastante nas 
reflexões oriundas da Etapa 20.00.00 – Pré-diagnóstico e do Workshop com os especialistas (Etapa 34.00.00).

Textos, tabelas, gráficos e mapas para cada domínio de análise. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Avaliação dos reflexos globais na mobilidade 

Avaliação do serviço de transporte coletivo 

Avaliação da circulação viária 

Avaliação dos modos não motorizados 

Avaliação dos demais modos de transporte 

Avaliação dos projetos e planos existentes 

Avaliação da legislação de transporte e urbana associada à mobilidade
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(continuação) 

 

Em relação às condições de circulação de bicicletas serão utilizados os dados da pesquisa OD Domiciliar e os 
tificação dos locais de maior periculosidade. Para estas regiões serão 

se o volume efetivo de tráfego, as condições físicas e de segurança. 

special quanto à situação da infraestrutura e a 
conectividade com o serviço de transporte coletivo. Outro aspecto que será analisado é a condição dos 
estacionamentos de bicicletas.Um aspecto importante a ser analisado no diagnóstico são as possibilidades de 
ampliação da participação das bicicletas na matriz de viagens realizadas na cidade em função de melhorias nos 

dispositivos para circulação em 
se a análise a situações específicas, escolhidas em função de condições particulares ou por 

fluxos elevados de pedestres, algo que deverá abranger o setor central e alguns polos de geração de viagens, áreas 
de topografia acidentada com maior ocupação e locais de concentração de pessoas em corredores viários. A 
metodologia descrita anteriormente será aplicada mediante investigações de campo, complementadas pela análise 

l serão avaliadas as condições de circulação de pessoas com mobilidade 
reduzida ou pessoas portadoras de deficiência motora, as condições de segurança do pedestre, que será avaliada 

realizadas incursões vivenciais da equipe através de caminhadas pela cidade, nas 
avaliadas as condições das calçadas e das travessias de pedestre mediante a realização de percursos a 

Serão promovidas análises no campo da estrutura organizacional e no campo jurídico-institucional.Trata-se de 
atividades de cunho analítico que não possuem, a rigor, uma metodologia específica de execução, desta forma, o 
seu desenvolvimento se dará em função do quadro percebido na leitura dos documentos e nas leituras setoriais 

, que fornecerá uma visão das necessidades de mudança. Serão objeto de 
legal relacionado com os serviços públicos de 

evisão das suas regulamentações e a legislação urbanística que tem forte relação 

primários e secundários, o Diagnóstico se baseará bastante nas 
diagnóstico e do Workshop com os especialistas (Etapa 34.00.00). 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

Avaliação da legislação de transporte e urbana associada à mobilidade 
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Etapa: 52.00.00 - Produção do RT06 

Objetivos 

Elaborar o relatório do diagnóstico das condições da mobilid

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório 
Salvador nos vários domínios de avaliações, bem como as reflexões sobre as perspectivas de futuro em face do 
prognóstico. 

O documento consolidará as análises realizadas nas etapas 20.00.00 
Workshop com os especialistas e na Etapa 51.00.00 

O documento conterá a seguinte estrutura básica:

• Dimensão da mobilidade em Salvador;
• Características globais dos sistemas de mobilidade em Salvador
• Impressões gerais sobre a mobilidade urbana em Salvador no olhar da Sociedade
• Avaliação do serviço de transporte coletivo
• Avaliação da circulação viária
• Avaliação dos modos não motorizados
• Avaliação dos demais modos de transporte
• Avaliação dos projetos e planos existentes
• Avaliação da legislação de transporte e urbana associada à mobilidade

• Perspectivas da mobilidade urbana no horizonte futuro 
• Conclusões 

 

Produtos: 

RT06 – Relatório do Diagnóstico. 

Prazo de execução: 8 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 52.01.00 - Elaboração do relatório RT06
Atividade 52.02.00 - Encaminhamento e aprovação

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Produção do RT06 - Relatório do Diagnóstico 

Elaborar o relatório do diagnóstico das condições da mobilidade em Salvador. 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório que apresentará a avaliação das condições da mobilidade em 
Salvador nos vários domínios de avaliações, bem como as reflexões sobre as perspectivas de futuro em face do 

as análises realizadas nas etapas 20.00.00 – Pré-diagnóstico e Etapa 34.00.00 
Workshop com os especialistas e na Etapa 51.00.00 – Consolidação do Diagnóstico. 

O documento conterá a seguinte estrutura básica: 

a mobilidade em Salvador; 
Características globais dos sistemas de mobilidade em Salvador 
Impressões gerais sobre a mobilidade urbana em Salvador no olhar da Sociedade
Avaliação do serviço de transporte coletivo 
Avaliação da circulação viária 

modos não motorizados 
Avaliação dos demais modos de transporte 
Avaliação dos projetos e planos existentes 
Avaliação da legislação de transporte e urbana associada à mobilidade 
Perspectivas da mobilidade urbana no horizonte futuro – avaliações do prognóstic

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT06 
Encaminhamento e aprovação 
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que apresentará a avaliação das condições da mobilidade em 
Salvador nos vários domínios de avaliações, bem como as reflexões sobre as perspectivas de futuro em face do 

diagnóstico e Etapa 34.00.00 -  

Impressões gerais sobre a mobilidade urbana em Salvador no olhar da Sociedade 

avaliações do prognóstico 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 53.00.00 –Audiência Pública sobre o Diagnóstico

Objetivos 

Apresentar à Sociedade as conclusões do diagnóstico para debate e discussão de alternativas.

Modo de trabalho 

A audiência será realizada em conformidade com as orientações do Plano de Comunicação elaborado na Etapa 
12.00.00.  

Em um primeiro momento será realizado o planeamento do evento em conjunto com a Coordenação da PMS, 
incluindo as providências de convocaçã
referência explicando os seus objetivos.

A partir dos elementos gerados na Etapa 51.00.00 será produzido o material de apoio na forma de uma 
apresentação em PowerPoint que abordará de fo
complementado pelo texto de convocação será disponibilizado no portal do PlanMob de Salvador de modo que a 
população tenha acesso às informações básicas com antecedência. 

Na sequência será realizada a audiência, na qual os técnicos do Consórcio prestarão o apoio necessário à equipe 
de Coordenação. Durante o evento, serão promovidos os respectivos apontamentos sobre as manifestações 
apresentadas pelos participantes. 

Por fim, será realizada uma sistemati
gravação do evento, se esta for providenciada.

Produtos: 

Apresentação em PowerPoint do material de apoio da audiência.

Texto com a sistematização das contribuições.

Prazo de execução: 26 dias úteis. 

Neste prazo estão incluídos 15 dias úteis da atividade de planejamento do evento, incluído o tempo hábil para a 
convocação pública com antecedência.

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 53.01.00 - Planejamento do evento
Atividade 53.02.00 - Preparação de material básico para o evento
Atividade 53.03.00 - Disponibilização de texto base para publicação no sítio eletrônic

Atividade 53.04.00 - Realização do evento

Atividade 53.05.00 - Sistematização

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Audiência Pública sobre o Diagnóstico 

Apresentar à Sociedade as conclusões do diagnóstico para debate e discussão de alternativas.

A audiência será realizada em conformidade com as orientações do Plano de Comunicação elaborado na Etapa 

Em um primeiro momento será realizado o planeamento do evento em conjunto com a Coordenação da PMS, 
incluindo as providências de convocação oficial da audiência, para o qual o Consórcio preparará um texto de 
referência explicando os seus objetivos. 

A partir dos elementos gerados na Etapa 51.00.00 será produzido o material de apoio na forma de uma 
apresentação em PowerPoint que abordará de forma resumida as análises desenvolvidas. Este material, 
complementado pelo texto de convocação será disponibilizado no portal do PlanMob de Salvador de modo que a 
população tenha acesso às informações básicas com antecedência.  

audiência, na qual os técnicos do Consórcio prestarão o apoio necessário à equipe 
de Coordenação. Durante o evento, serão promovidos os respectivos apontamentos sobre as manifestações 

Por fim, será realizada uma sistematização das contribuições a partir das anotações e eventualmente da audição da 
gravação do evento, se esta for providenciada. 

Apresentação em PowerPoint do material de apoio da audiência. 

Texto com a sistematização das contribuições. 

Neste prazo estão incluídos 15 dias úteis da atividade de planejamento do evento, incluído o tempo hábil para a 
convocação pública com antecedência. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Planejamento do evento 
Preparação de material básico para o evento 
Disponibilização de texto base para publicação no sítio eletrônic
Realização do evento 
Sistematização das contribuições 
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Apresentar à Sociedade as conclusões do diagnóstico para debate e discussão de alternativas. 

A audiência será realizada em conformidade com as orientações do Plano de Comunicação elaborado na Etapa 

Em um primeiro momento será realizado o planeamento do evento em conjunto com a Coordenação da PMS, 
o oficial da audiência, para o qual o Consórcio preparará um texto de 

A partir dos elementos gerados na Etapa 51.00.00 será produzido o material de apoio na forma de uma 
mida as análises desenvolvidas. Este material, 

complementado pelo texto de convocação será disponibilizado no portal do PlanMob de Salvador de modo que a 

audiência, na qual os técnicos do Consórcio prestarão o apoio necessário à equipe 
de Coordenação. Durante o evento, serão promovidos os respectivos apontamentos sobre as manifestações 

zação das contribuições a partir das anotações e eventualmente da audição da 

Neste prazo estão incluídos 15 dias úteis da atividade de planejamento do evento, incluído o tempo hábil para a 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

Disponibilização de texto base para publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador 
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Etapa: 53.00.00 - Produção do RT0

Objetivos 

Elaborar o relatório com o registro da a

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório 

O documento conterá a seguinte estrutura básica:

• Histórico da Audiência Pública
• Texto de referência apresentado na Audiência
• Registro das manifestações apresentadas
• Avaliação geral dos resultados da Audiência
• Relação de presentes na forma de anexo.

 

Produtos: 

RT07 – Relatório da Audiência Pública do Diagnóstico

Prazo de execução: 8 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 53.01.00 - Elaboração do relatório RT07
Atividade 53.02.00 - Encaminhamento e aprovação

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Produção do RT07 - Relatório da Audiência Pública do Diagnóstico

Elaborar o relatório com o registro da audiência pública sobre o diagnóstico. 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório que apresentará as conclusões da audiência pública.

O documento conterá a seguinte estrutura básica: 

Histórico da Audiência Pública 
ia apresentado na Audiência 

Registro das manifestações apresentadas 
Avaliação geral dos resultados da Audiência 
Relação de presentes na forma de anexo. 

da Audiência Pública do Diagnóstico. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT07 
Encaminhamento e aprovação 
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da Audiência Pública do Diagnóstico 

as conclusões da audiência pública. 

Mês 6 Mês 7 
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2.1.2.6 Descrição da organização do trabalho da Fase 

Etapa: 61.00.00 –Alinhamento de diretrizes

Objetivos 

Definir uma proposta de diretrizes para a política de mobilidade em Salvador, bem como as metas associadas.

Modo de trabalho 

Seguindo as recomendações do Termo de Referência, os trabalhos desta etapa compreenderão uma avaliação 
comparativa das condições da mobilidade em Salvador com de outras localidades assemelhadas que permitam 
estabelecer um quadro referencial para o estabelecimento das d

Este trabalho é tipicamente um estudo de benchmarking, apoiado na seleção de cidades/regiões metropolitanas 
brasileiras e do exterior para análise e na pesquisa de informações secundárias, principalmente de publicações 
especializadas sobre os locais selecionados. Serão obtidos dados sobre indicadores de mobilidade, divisão modal e 
políticas públicas de transporte e mobilidade em geral. Estes dados serão posteriormente comparado
dados de Salvador, compondo um painel 

As diretrizes são enunciados gerais que conformam posturas e campos de atuação que podem englobar 
investimentos, serviços, campanhas públicas, modificações na legislação, adequação da gestão pública, modelos de 
parceria com o setor privado etc. 

Visto sob esta ótica, as diretrizes são de caráter permanente, enquanto as propostas são ações transitórias. Como 
tais, aquelas deverão espelhar uma visão de política pública, inclusive com a previsão eventual de metas.

O conteúdo gerado será bastante útil na formulação

O trabalho compreende a versão por parte da Consultora do conjunto de discussões e análises realizadas em um 
roteiro de diretrizes, acompanhadas das suas j
os temas gerais e os temas específicos conforme relacionado no Termo de Referência.

A partir das diretrizes será elaborada uma proposta de metas para a mobilidade, para o qual será importan
quadro referencial do benchmarking elaborado na atividade precedente.

O roteiro de diretrizes e metas servirá como pauta para 

 

Produtos: 

Textos com o quadro referencial de mobilidade resultante das a

Textos com a relação de diretrizes e metas propostas

Prazo de execução: 42 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 61.01.00 - Estudo de benchmarking de mobilidade de Salvador com outras localidades
Tarefa 61.01.01 - Obtenção de dados e indicadores de mobilidade de cidades e regiões metropolitanas 

brasileiras 
Tarefa 61.01.02 - Obtenção de referências de tr
Tarefa 61.01.03 - Avaliação comparada
Atividade 61.02.00 - Estudo de diretrizes e metas
Tarefa 61.02.01 - Elaboração de proposta de diretrizes
Tarefa 61.02.02 - Elaboração de proposta de metas para a política de 

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

anização do trabalho da Fase 60.00.00 –Definição de diretrizes

Alinhamento de diretrizes 

Definir uma proposta de diretrizes para a política de mobilidade em Salvador, bem como as metas associadas.

ecomendações do Termo de Referência, os trabalhos desta etapa compreenderão uma avaliação 
comparativa das condições da mobilidade em Salvador com de outras localidades assemelhadas que permitam 
estabelecer um quadro referencial para o estabelecimento das diretrizes de ação. 

Este trabalho é tipicamente um estudo de benchmarking, apoiado na seleção de cidades/regiões metropolitanas 
brasileiras e do exterior para análise e na pesquisa de informações secundárias, principalmente de publicações 

re os locais selecionados. Serão obtidos dados sobre indicadores de mobilidade, divisão modal e 
políticas públicas de transporte e mobilidade em geral. Estes dados serão posteriormente comparado
dados de Salvador, compondo um painel de referência para as discussões sobre as diretrizes.

As diretrizes são enunciados gerais que conformam posturas e campos de atuação que podem englobar 
investimentos, serviços, campanhas públicas, modificações na legislação, adequação da gestão pública, modelos de 

Visto sob esta ótica, as diretrizes são de caráter permanente, enquanto as propostas são ações transitórias. Como 
tais, aquelas deverão espelhar uma visão de política pública, inclusive com a previsão eventual de metas.

do gerado será bastante útil na formulação de soluções alternativas ao quadro vigente e prospectivo.

O trabalho compreende a versão por parte da Consultora do conjunto de discussões e análises realizadas em um 
roteiro de diretrizes, acompanhadas das suas justificativas e demais informações complementares. Serão abordados 
os temas gerais e os temas específicos conforme relacionado no Termo de Referência. 

A partir das diretrizes será elaborada uma proposta de metas para a mobilidade, para o qual será importan
quadro referencial do benchmarking elaborado na atividade precedente. 

servirá como pauta para o Workshop que será realizado na etapa subsequente

Textos com o quadro referencial de mobilidade resultante das análises de benchmarking. 

Textos com a relação de diretrizes e metas propostas. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Estudo de benchmarking de mobilidade de Salvador com outras localidades
Obtenção de dados e indicadores de mobilidade de cidades e regiões metropolitanas 

Obtenção de referências de tratamento da mobilidade em outros países
Avaliação comparada 
Estudo de diretrizes e metas 
Elaboração de proposta de diretrizes 
Elaboração de proposta de metas para a política de mobilidade 
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Definição de diretrizes 

Definir uma proposta de diretrizes para a política de mobilidade em Salvador, bem como as metas associadas. 

ecomendações do Termo de Referência, os trabalhos desta etapa compreenderão uma avaliação 
comparativa das condições da mobilidade em Salvador com de outras localidades assemelhadas que permitam 

Este trabalho é tipicamente um estudo de benchmarking, apoiado na seleção de cidades/regiões metropolitanas 
brasileiras e do exterior para análise e na pesquisa de informações secundárias, principalmente de publicações 

re os locais selecionados. Serão obtidos dados sobre indicadores de mobilidade, divisão modal e 
políticas públicas de transporte e mobilidade em geral. Estes dados serão posteriormente comparados com os 

ara as discussões sobre as diretrizes. 

As diretrizes são enunciados gerais que conformam posturas e campos de atuação que podem englobar 
investimentos, serviços, campanhas públicas, modificações na legislação, adequação da gestão pública, modelos de 

Visto sob esta ótica, as diretrizes são de caráter permanente, enquanto as propostas são ações transitórias. Como 
tais, aquelas deverão espelhar uma visão de política pública, inclusive com a previsão eventual de metas. 

de soluções alternativas ao quadro vigente e prospectivo. 

O trabalho compreende a versão por parte da Consultora do conjunto de discussões e análises realizadas em um 
mais informações complementares. Serão abordados 

A partir das diretrizes será elaborada uma proposta de metas para a mobilidade, para o qual será importante o 

o Workshop que será realizado na etapa subsequente 

 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

Estudo de benchmarking de mobilidade de Salvador com outras localidades 
Obtenção de dados e indicadores de mobilidade de cidades e regiões metropolitanas 

atamento da mobilidade em outros países 
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Etapa: 62.00.00 - Realização do Workshop

Objetivos 

Discutir com um grupo de especialistas locais 

Modo de trabalho 

Será realizado um dia de reuniões com 
para o debate das propostas de diretrizes para a política de mobilidade da cidade
fase de Diagnóstico, dos resultados 
formuladas na etapa anterior. 

Foi prevista uma primeira atividade dedicada ao planejamento do evento, a qual, ainda que realizada pela 
Coordenação da PMS, requererá a participação da C

Em paralelo, será preparado o material básico para o evento, reunindo as informações oriundas da Etapa 
de etapas anteriores. 

O evento em si, será realizado na sequência
forma: 

• 1ª parte 
- Abertura do evento 
- Exposição da proposta de diretrizes para a política de mobilidade
- Debate geral 

• 2ª parte 
- Exposição da proposta de metas para a política de mobilidade
- Debate geral 

 

Produtos: 

Apresentação das informações (arquivo em PowerPoint)

Texto com as anotações do evento. 

Prazo de execução: 11 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 62.01.00 - Planejamento do evento

Atividade 62.02.00 - Preparação de material básico para o evento

Atividade 62.03.00 - Realização do evento

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Realização do Workshop sobre diretrizes para a política de mobilidade

Discutir com um grupo de especialistas locais as propostas de diretrizes para a política de mobilidade de Salvador

reuniões com a equipe de referência formada por ocasião dos trabalhos da Etapa 34.00.00 
das propostas de diretrizes para a política de mobilidade da cidade, à luz das informações colhidas 

fase de Diagnóstico, dos resultados da Audiência Pública em que se debaterá este diagnóstico e as propostas 

Foi prevista uma primeira atividade dedicada ao planejamento do evento, a qual, ainda que realizada pela 
Coordenação da PMS, requererá a participação da Coordenação do Consórcio para apoio em algumas definições.

Em paralelo, será preparado o material básico para o evento, reunindo as informações oriundas da Etapa 

sequência, com uma programação básica de trabalhos organizada da seguinte 

da proposta de diretrizes para a política de mobilidade 

da proposta de metas para a política de mobilidade 

presentação das informações (arquivo em PowerPoint) 

 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Planejamento do evento 

Preparação de material básico para o evento 

Realização do evento 
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sobre diretrizes para a política de mobilidade 

as propostas de diretrizes para a política de mobilidade de Salvador. 

formada por ocasião dos trabalhos da Etapa 34.00.00 
, à luz das informações colhidas na 

da Audiência Pública em que se debaterá este diagnóstico e as propostas 

Foi prevista uma primeira atividade dedicada ao planejamento do evento, a qual, ainda que realizada pela 
oordenação do Consórcio para apoio em algumas definições. 

Em paralelo, será preparado o material básico para o evento, reunindo as informações oriundas da Etapa 61.00.00 e 

ão básica de trabalhos organizada da seguinte 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       



 

RT 01 – Relatório de Mobilização - Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador

Etapa: 63.00.00 - Produção do RT0

Objetivos 

Elaborar o relatório com os resultados das discussões do Workshop sobre diretrizes da política de mobilidade e 
metas. 

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório com as observações sobre 
partir da reunião do Workshop com os especialistas, realizada na Etapa 

O documento conterá a seguinte estrutura básica:

• Histórico do processo e relação de participantes;
• Síntese das informações básicas apresentadas ao debate;
• Relato dos trabalhos com as obse
• Sistematização de propostas de diretrizes
• Sistematização de propostas de metas.
• Conclusões 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 
sistematização de conteúdo nas etapa

Produtos: 

RT08 – Relatório do Workshop com os especialistas

Prazo de execução: 6 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 63.01.00 - Elaboração do relatório RT0

Atividade 63.02.00 - Encaminhamento e aprovação

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Produção do RT08 - Relatório de Aspirações da Mobilidade 

ados das discussões do Workshop sobre diretrizes da política de mobilidade e 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório com as observações sobre as propostas de diretrizes 
nião do Workshop com os especialistas, realizada na Etapa 62.00.00.  

O documento conterá a seguinte estrutura básica: 

Histórico do processo e relação de participantes; 
Síntese das informações básicas apresentadas ao debate; 
Relato dos trabalhos com as observações apresentadas pelos participantes; 

de propostas de diretrizes 
Sistematização de propostas de metas. 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 
etapas precedentes. 

Relatório do Workshop com os especialistas sobre as propostas de diretrizes e metas.

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT08 

Encaminhamento e aprovação 
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ados das discussões do Workshop sobre diretrizes da política de mobilidade e 

as propostas de diretrizes geradas a 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 

sobre as propostas de diretrizes e metas. 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 64.00.00 - Estudo de critérios de avaliação de propostas

Objetivos 

Definir a metodologia para a avaliação dos impactos e seleção de propostas para o Plano de Mobilidade de 
Salvador. 

Modo de trabalho 

A análise das propostas de ações e investimentos considerará o seu impacto em vários aspectos da vida do 
cidadão, da cidade e dos agentes inte
processo. Os impactos são avaliados por meio de indicadores.

A seleção de propostas de ações e investimentos para o Plano de Mobilidade será realizada mediante o uso de 
técnicas de análise multicriterial. Esta 
objetivos para cada grupo de agentes envolvidos. Por exemplo, pode
rede de transporte coletivo, que pertence aos 
diretamente o grupo dos usuários do serviço de transporte coletivo. Outro exemplo é o grau de acessibilidade a 
centralidades, incluído no grupo de fatores urbanísticos, que atendem diretamente o
metodologia requer que sejam estabelecidos
quantitativos ou qualitativos,os resultados obtidos são ponderados até se obter uma valoração de cada proposta ou 
de suas agregações. 

Considerando esta metodologia, a primeira atividade prevista nesta etapa é a definição do grupo 
processo de decisão (Coordenação da PMS, grupo de especialistas e equipe do Consórcio) 
de agentes, critérios e indicadores. De forma individual, são atribuídos pesos a cada critério, os quais reunidos e 
ponderados, ao final, comporão o peso a ser aplicado na avaliação final.

Uma segunda atividade, a ser realizada na sequência, é a elaboração pela equipe do Consó
de atributos de análise, que requererão posteriormente a obtenção de indicadores.

A partir destes duas definições: grupo de referência e atributos/indicadores será realizada uma exposição da forma 
como se dará a avaliação dos módulos 
participantes estabeleçam uma escala hierárquica de pesos para cada atributo. Estes pesos serão posteriormente 
empregados na seleção das propostas na Etapa 75.00.00

Produtos: 

Tabela com a relação de agentes, critérios, indicadores e seus respectivos pesos de avaliação.

Prazo de execução: 22 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 64.01.00 - Definição do grupo de avaliação multicriterial
Atividade 64.02.00 - Definição dos indicadores de análise das propostas
Atividade 64.03.00 - Estabelecimento de peso dos indicadores

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Estudo de critérios de avaliação de propostas 

ia para a avaliação dos impactos e seleção de propostas para o Plano de Mobilidade de 

A análise das propostas de ações e investimentos considerará o seu impacto em vários aspectos da vida do 
cidadão, da cidade e dos agentes intervenientes que constituem os grandes grupos de agentes envolvidos no 
processo. Os impactos são avaliados por meio de indicadores. 

A seleção de propostas de ações e investimentos para o Plano de Mobilidade será realizada mediante o uso de 
e multicriterial. Esta análise vale-se da definição de um conjunto de critérios que respondem a 

objetivos para cada grupo de agentes envolvidos. Por exemplo, pode-se definir como critério a redução do tempo na 
rede de transporte coletivo, que pertence aos fatores impactantes sobre as viagens realizadas e que atingem 
diretamente o grupo dos usuários do serviço de transporte coletivo. Outro exemplo é o grau de acessibilidade a 
centralidades, incluído no grupo de fatores urbanísticos, que atendem diretamente os interesses da cidade. 
metodologia requer que sejam estabelecidos os critérios e a sua expressão em indicadores, 

os resultados obtidos são ponderados até se obter uma valoração de cada proposta ou 

Considerando esta metodologia, a primeira atividade prevista nesta etapa é a definição do grupo 
processo de decisão (Coordenação da PMS, grupo de especialistas e equipe do Consórcio) 

e indicadores. De forma individual, são atribuídos pesos a cada critério, os quais reunidos e 
ponderados, ao final, comporão o peso a ser aplicado na avaliação final. 

Uma segunda atividade, a ser realizada na sequência, é a elaboração pela equipe do Consó
atributos de análise, que requererão posteriormente a obtenção de indicadores. 

A partir destes duas definições: grupo de referência e atributos/indicadores será realizada uma exposição da forma 
como se dará a avaliação dos módulos de propostas para fins de sua priorização e será solicitado que os 
participantes estabeleçam uma escala hierárquica de pesos para cada atributo. Estes pesos serão posteriormente 

as propostas na Etapa 75.00.00. 

relação de agentes, critérios, indicadores e seus respectivos pesos de avaliação.

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Definição do grupo de avaliação multicriterial 
Definição dos indicadores de análise das propostas 
Estabelecimento de peso dos indicadores 
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ia para a avaliação dos impactos e seleção de propostas para o Plano de Mobilidade de 

A análise das propostas de ações e investimentos considerará o seu impacto em vários aspectos da vida do 
rvenientes que constituem os grandes grupos de agentes envolvidos no 

A seleção de propostas de ações e investimentos para o Plano de Mobilidade será realizada mediante o uso de 
se da definição de um conjunto de critérios que respondem a 

se definir como critério a redução do tempo na 
fatores impactantes sobre as viagens realizadas e que atingem 

diretamente o grupo dos usuários do serviço de transporte coletivo. Outro exemplo é o grau de acessibilidade a 
s interesses da cidade. Assim, a 

os critérios e a sua expressão em indicadores, que podem ser 
os resultados obtidos são ponderados até se obter uma valoração de cada proposta ou 

Considerando esta metodologia, a primeira atividade prevista nesta etapa é a definição do grupo encarregado do 
processo de decisão (Coordenação da PMS, grupo de especialistas e equipe do Consórcio) estabeleça o conjunto 

e indicadores. De forma individual, são atribuídos pesos a cada critério, os quais reunidos e 

Uma segunda atividade, a ser realizada na sequência, é a elaboração pela equipe do Consórcio, de uma proposta 

A partir destes duas definições: grupo de referência e atributos/indicadores será realizada uma exposição da forma 
de propostas para fins de sua priorização e será solicitado que os 

participantes estabeleçam uma escala hierárquica de pesos para cada atributo. Estes pesos serão posteriormente 

relação de agentes, critérios, indicadores e seus respectivos pesos de avaliação. 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 65.00.00 - Produção do RT0

Objetivos 

Elaborar o relatório com a metodologia a ser empregada na avaliação dos impactos das intervenções e seleção de 
propostas. 

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório c
projetos realizada na Etapa 63.00.00. 

O documento conterá a seguinte estrutura básica:

• Considerações gerais sobre avaliações de projetos de mobilidade;
• Apresentação da metodologia proposta;
• Histórico do processo e relação de participantes do grupo de referência;
• Apresentação dos agentes e atributos a serem considerados;
• Apresentação dos indicadores a serem considerados e sua métrica;
• Apresentação do peso de ponderação dos atributos na avaliação das propostas.
• Conclusões 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 
sistematização de conteúdo na etapa precedente

Produtos: 

RT09 – Relatório da Metodologia de Avaliação do Impacto

Prazo de execução: 6 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 65.01.00 - Elaboração do relatório RT0

Atividade 65.02.00 - Encaminhamento e aprovação

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Produção do RT09 - Relatório da Metodologia de Avaliação do Impacto

a metodologia a ser empregada na avaliação dos impactos das intervenções e seleção de 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório com a metodologia de análise dos impactos e de seleção de 
.00.00.  

O documento conterá a seguinte estrutura básica: 

Considerações gerais sobre avaliações de projetos de mobilidade; 
Apresentação da metodologia proposta; 

so e relação de participantes do grupo de referência; 
Apresentação dos agentes e atributos a serem considerados; 
Apresentação dos indicadores a serem considerados e sua métrica; 
Apresentação do peso de ponderação dos atributos na avaliação das propostas. 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 
sistematização de conteúdo na etapa precedente. 

Relatório da Metodologia de Avaliação do Impacto. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT09 

Encaminhamento e aprovação 
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da Metodologia de Avaliação do Impacto 

a metodologia a ser empregada na avaliação dos impactos das intervenções e seleção de 

logia de análise dos impactos e de seleção de 

 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 

Mês 6 Mês 7 
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2.1.2.7 Descrição da organização do trabalho da Fase 

propostas do PlanMob

 

Etapa: 71.00.00 - Estudo de propostas relativas aos temas gerais

Objetivos 

Desenvolver um conjunto de proposições para uma nova política de mobilidade em Salvad

Modo de trabalho 

Esta etapa cuida dos temas gerais associados à política de mobilidade, conforme relacionado no Caderno de 
Referência para a elaboração de Planos de Mobilidade da SEMOB do Ministério das Cidades e incorporados ao 
Termo de Referência. Os temas gerais, em essência, abordam um conjunto de ações no campo das políticas 
urbanas de mobilidade, que podem se expressar diretamente na formulação e implantação de projetos, como os de 
infraestrutura, como podem ser mais gerais, afetos à legislação u
abrangem a postura pública na comunicação com a Sociedade e campanhas de informação e difusão de boas 
práticas. A Tabela 3 do Termo de Referência apresenta a relação destes temas.

A discussão sobre estes temas, e em particular a
não motorizados e coletivo, como preconizado no Termo de Referência
conceitos e ideias em geral, como apoiado nos dados, modelos e i
Etapa 40.00.00. 

Com este entendimento, estabeleceu
mobilidade de Salvador que possa estimar os efeitos de diferentes políticas. Por exemplo, 
na divisão modal caso se opte por reduzir os estacionamentos no sistema viário, ampliando calçadas ou instalando 
uma ciclofaixa ou ainda uma faixa para os ônibus. Isto pode ser avaliado no modelo de simulação, considerando que 
a menor oferta de estacionamentos resulta em custos maiores para estacionar (pode ser em preço de 
estacionamentos privados, pode ser em tempo gasto para procurar uma vaga), o que eleva o custo global das 
viagens de automóveis, que ser reflete nas equações do
esta, testada com maior ou menor amplitude, gerará uma expectativa de diminuição de alguns pontos percentuais 
na repartição modal em favor dos modos coletivos ou individuais não motorizados. De igual f
uma política de adensamento urbano, com a redução das distâncias entre polos de geração e atração de viagens.

É assim, que foi prevista uma atividade, denominada “Laboratório de políticas de 
com o modelo de transporte desenvolvido na Etapa 
produzidas e atraídas por zona OD dos cenários urbanos

Tomando-se este referencial, serão construídos cenários alternativos co
de mobilidade em arranjos de afinidades de soluções ou como possibilidade de confronto de opções diferenciadas, 
por exemplo, adensando uma determinada região e oferecendo restrições ao tráfego de automóveis, ou ao con
dispersando a população em áreas de baixas densidades (condomínios) e oferecendo mais oferta de sistema viário. 
Estes cenários combinados serão então simuladas através do uso do modelo de transporte (mediante o software de 
simulação) nos estágios de distribuição das viagens e divisão modal. Para cada simulação serão geradas as 
informações sobre a matriz de origem e destino, repartição modal e sobre os indicadores de desempenho do 
sistema de mobilidade, incluindo a avaliação comparativa entre elas.

O estabelecimento das propostas para os temas gerais: 
com base na apresentação e discussão dos resultados das análises realizadas na forma acima descrita em conjunto 
com a equipe de Coordenação da PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

escrição da organização do trabalho da Fase 70.00.00 –Desenvolvimento de 

propostas do PlanMob 

Estudo de propostas relativas aos temas gerais 

Desenvolver um conjunto de proposições para uma nova política de mobilidade em Salvad

Esta etapa cuida dos temas gerais associados à política de mobilidade, conforme relacionado no Caderno de 
Referência para a elaboração de Planos de Mobilidade da SEMOB do Ministério das Cidades e incorporados ao 

s temas gerais, em essência, abordam um conjunto de ações no campo das políticas 
urbanas de mobilidade, que podem se expressar diretamente na formulação e implantação de projetos, como os de 
infraestrutura, como podem ser mais gerais, afetos à legislação urbanística e de transporte, como ainda, também 
abrangem a postura pública na comunicação com a Sociedade e campanhas de informação e difusão de boas 
práticas. A Tabela 3 do Termo de Referência apresenta a relação destes temas. 

, e em particular a discussão sobre as políticas de incentivo às viagens pelos modos 
, como preconizado no Termo de Referência pode ser realizada não só no campo dos 

conceitos e ideias em geral, como apoiado nos dados, modelos e instrumentos de planejamento desenvolvidos na 

Com este entendimento, estabeleceu-se uma atividade de elaboração de cenários de oferta e demanda para a 
que possa estimar os efeitos de diferentes políticas. Por exemplo, 

na divisão modal caso se opte por reduzir os estacionamentos no sistema viário, ampliando calçadas ou instalando 
uma ciclofaixa ou ainda uma faixa para os ônibus. Isto pode ser avaliado no modelo de simulação, considerando que 

menor oferta de estacionamentos resulta em custos maiores para estacionar (pode ser em preço de 
estacionamentos privados, pode ser em tempo gasto para procurar uma vaga), o que eleva o custo global das 
viagens de automóveis, que ser reflete nas equações do modelo de divisão modal. Desta forma, uma medida como 
esta, testada com maior ou menor amplitude, gerará uma expectativa de diminuição de alguns pontos percentuais 

modos coletivos ou individuais não motorizados. De igual f
uma política de adensamento urbano, com a redução das distâncias entre polos de geração e atração de viagens.

atividade, denominada “Laboratório de políticas de mobilidade” 
odelo de transporte desenvolvido na Etapa 40.00.00. Inicialmente serão empregados os valores de viagens 

produzidas e atraídas por zona OD dos cenários urbanos do horizonte de projeto.  

se este referencial, serão construídos cenários alternativos combinando aspectos urbanos com soluções 
de mobilidade em arranjos de afinidades de soluções ou como possibilidade de confronto de opções diferenciadas, 
por exemplo, adensando uma determinada região e oferecendo restrições ao tráfego de automóveis, ou ao con
dispersando a população em áreas de baixas densidades (condomínios) e oferecendo mais oferta de sistema viário. 
Estes cenários combinados serão então simuladas através do uso do modelo de transporte (mediante o software de 

e distribuição das viagens e divisão modal. Para cada simulação serão geradas as 
informações sobre a matriz de origem e destino, repartição modal e sobre os indicadores de desempenho do 
sistema de mobilidade, incluindo a avaliação comparativa entre elas. 

propostas para os temas gerais: diretrizes, estratégias e regulamentações será realizado 
com base na apresentação e discussão dos resultados das análises realizadas na forma acima descrita em conjunto 
com a equipe de Coordenação da PMS e com outros convidados a seu critério.  
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Desenvolvimento de 

Desenvolver um conjunto de proposições para uma nova política de mobilidade em Salvador. 

Esta etapa cuida dos temas gerais associados à política de mobilidade, conforme relacionado no Caderno de 
Referência para a elaboração de Planos de Mobilidade da SEMOB do Ministério das Cidades e incorporados ao 

s temas gerais, em essência, abordam um conjunto de ações no campo das políticas 
urbanas de mobilidade, que podem se expressar diretamente na formulação e implantação de projetos, como os de 

rbanística e de transporte, como ainda, também 
abrangem a postura pública na comunicação com a Sociedade e campanhas de informação e difusão de boas 

discussão sobre as políticas de incentivo às viagens pelos modos 
pode ser realizada não só no campo dos 

trumentos de planejamento desenvolvidos na 

se uma atividade de elaboração de cenários de oferta e demanda para a 
que possa estimar os efeitos de diferentes políticas. Por exemplo, qual é o efeito que haverá 

na divisão modal caso se opte por reduzir os estacionamentos no sistema viário, ampliando calçadas ou instalando 
uma ciclofaixa ou ainda uma faixa para os ônibus. Isto pode ser avaliado no modelo de simulação, considerando que 

menor oferta de estacionamentos resulta em custos maiores para estacionar (pode ser em preço de 
estacionamentos privados, pode ser em tempo gasto para procurar uma vaga), o que eleva o custo global das 

modelo de divisão modal. Desta forma, uma medida como 
esta, testada com maior ou menor amplitude, gerará uma expectativa de diminuição de alguns pontos percentuais 

modos coletivos ou individuais não motorizados. De igual forma, pode ser testada 
uma política de adensamento urbano, com a redução das distâncias entre polos de geração e atração de viagens. 

mobilidade” na qual trabalhar-se-á 
.00.00. Inicialmente serão empregados os valores de viagens 

mbinando aspectos urbanos com soluções 
de mobilidade em arranjos de afinidades de soluções ou como possibilidade de confronto de opções diferenciadas, 
por exemplo, adensando uma determinada região e oferecendo restrições ao tráfego de automóveis, ou ao contrário, 
dispersando a população em áreas de baixas densidades (condomínios) e oferecendo mais oferta de sistema viário. 
Estes cenários combinados serão então simuladas através do uso do modelo de transporte (mediante o software de 

e distribuição das viagens e divisão modal. Para cada simulação serão geradas as 
informações sobre a matriz de origem e destino, repartição modal e sobre os indicadores de desempenho do 

diretrizes, estratégias e regulamentações será realizado 
com base na apresentação e discussão dos resultados das análises realizadas na forma acima descrita em conjunto 

(continua) 
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De forma geral, deverão ser discutidas

i) Para a criação de um ambiente mais seguro e confortável para os deslocamentos a pé (podem ser 
programas de melhoria de calçadas, implantação de travessias semaforizadas para pedestres, 
ampliação do tempo de verde para a passagem de pedestres, por exemplo); 

ii) Programas de tráfego seguro (campanhas de paz no trânsito, medidas de moderação de tráfego, 
estabelecimento de zonas 30 ou 40 km/h);

iii) Programas de ampliação do uso do transporte coletivo (criação de novas linhas integradas; 
estabelecimento de estações de conexão, estabelecimento de corredores com faixas exclusivas para 
todas as vias com mais de 40 ôn./h; 
política de tarifas, com incentivo ao uso dos produtos tarifários que dão direito à integração; melhoria 
na informação ao cidadão nos pontos de parada, como exemplos); 

iv) Programa para uma cidade
as bicicletas, implantação de estacionamentos de bicicletas, políticas de integração com o transporte 
coletivo;  

v) Políticas de não incentivo para o tráfego motorizado individual, c
estacionamentos nas vias e uso das áreas liberadas para outras finalidades; implantação de rodízio de 
veículos ou políticas de pedágio urbano; 

vi) Políticas de projetos urbanos e projetos de mobilidade, incluindo modificações na legis

 

A tipologia das ações acima exemplificada, combinada com a discussão dos fatores intervenientes na formulação 
das políticas públicas serão combinadas no estabelecimento de orientações na forma de diretrizes e ações para 
cada um dos temas gerais relacionados. 

Produtos: 

Memória do processo de análise, com tabelas associadas às simulações e textos com a apresentação das propostas 
dos temas gerais. 

Prazo de execução: 20 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 71.01.00 - Elaboração de cenários de oferta

Tarefa 71.01.01 - Laboratório de políticas de mobilidade em conjunto com a PMS

Tarefa 71.01.02 - Formulação de alternativas i

Atividade 71.02.00 - Avaliação de resultados e formulação de propostas

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

discutidasdiretrizes de ações do seguinte tipo: 

a criação de um ambiente mais seguro e confortável para os deslocamentos a pé (podem ser 
s de melhoria de calçadas, implantação de travessias semaforizadas para pedestres, 

ampliação do tempo de verde para a passagem de pedestres, por exemplo); 

de tráfego seguro (campanhas de paz no trânsito, medidas de moderação de tráfego, 
cimento de zonas 30 ou 40 km/h); 

de ampliação do uso do transporte coletivo (criação de novas linhas integradas; 
estabelecimento de estações de conexão, estabelecimento de corredores com faixas exclusivas para 
todas as vias com mais de 40 ôn./h; criação de mais linhas perimetrais interáreas; modificações na 
política de tarifas, com incentivo ao uso dos produtos tarifários que dão direito à integração; melhoria 
na informação ao cidadão nos pontos de parada, como exemplos);  

para uma cidade ciclável, com medidas de infraestrutura de vias e faixas de circulação para 
as bicicletas, implantação de estacionamentos de bicicletas, políticas de integração com o transporte 

de não incentivo para o tráfego motorizado individual, como redução da oferta de 
estacionamentos nas vias e uso das áreas liberadas para outras finalidades; implantação de rodízio de 
veículos ou políticas de pedágio urbano;  

de projetos urbanos e projetos de mobilidade, incluindo modificações na legis

A tipologia das ações acima exemplificada, combinada com a discussão dos fatores intervenientes na formulação 
das políticas públicas serão combinadas no estabelecimento de orientações na forma de diretrizes e ações para 

acionados.  

Memória do processo de análise, com tabelas associadas às simulações e textos com a apresentação das propostas 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração de cenários de oferta 

Laboratório de políticas de mobilidade em conjunto com a PMS 

Formulação de alternativas integradas de mobilidade 

Avaliação de resultados e formulação de propostas 
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(continuação) 

a criação de um ambiente mais seguro e confortável para os deslocamentos a pé (podem ser 
s de melhoria de calçadas, implantação de travessias semaforizadas para pedestres, 

ampliação do tempo de verde para a passagem de pedestres, por exemplo);  

de tráfego seguro (campanhas de paz no trânsito, medidas de moderação de tráfego, 

de ampliação do uso do transporte coletivo (criação de novas linhas integradas; 
estabelecimento de estações de conexão, estabelecimento de corredores com faixas exclusivas para 

criação de mais linhas perimetrais interáreas; modificações na 
política de tarifas, com incentivo ao uso dos produtos tarifários que dão direito à integração; melhoria 

ciclável, com medidas de infraestrutura de vias e faixas de circulação para 
as bicicletas, implantação de estacionamentos de bicicletas, políticas de integração com o transporte 

omo redução da oferta de 
estacionamentos nas vias e uso das áreas liberadas para outras finalidades; implantação de rodízio de 

de projetos urbanos e projetos de mobilidade, incluindo modificações na legislação. 

A tipologia das ações acima exemplificada, combinada com a discussão dos fatores intervenientes na formulação 
das políticas públicas serão combinadas no estabelecimento de orientações na forma de diretrizes e ações para 

Memória do processo de análise, com tabelas associadas às simulações e textos com a apresentação das propostas 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 72.00.00 -Estudo e definição de propostas do PlanMob relativas aos temas específicos

Objetivos 

Desenvolver um conjunto de propostas específicas para o
Salvador. 

Modo de trabalho 

O trabalho a ser realizado compreende o desenvolvimento em cada um dos grandes domínios da mobilidade de 
propostas de intervenção. Desta forma, estabeleceram
paralela a partir dos resultados da Fase 30.00.00 
a necessidade de observância do cronograma do Termo de Referência, estes trabalhos se darão de form
concomitante ao desenvolvimento das análises dos temas gerais (Etapa 71.00.00). Relacionam
abordagens que serão avaliadas. Quando o caso, mais de uma proposta poderá ser elaborada para fins de sua 
avaliação posterior na Etapa 75.00.00.

i) Pedestres 

As propostas serão tratadas nos seguintes campos:

� Legislação urbana: serão identificados os dispositivos legais que conflitem com as diretrizes 
da política de mobilidade estabelecida e propostas adequações; serão avaliados e propostas 
aprimoramentos
a disponibilidade de calçadas adequadas e disciplinem o uso da faixa de calçada em frente 
aos lotes considerando este espaço como espaço público; será avaliada a situação das 
concessionárias de redes de serviços e da própria PM
suporte de suas redes e as interferências causadas; será avaliada a possibilidade de adoção 
de programas de incentivo fiscal para melhoria das calçadas existentes.

� Referenciais de projeto e intervenções: compreende a avaliação das diretrizes de projetos de 
calçadas e melhorias que possam ser realizadas no material disponível na PM
considerando boas práticas de desenho urbano, como alargamentos de passeios, 
rebaixamento de gu
guias rebaixadas entre outras, bem como de infraestrutura, como tipos de pisos e eliminação 
de obstáculos; tratamento para pessoas portadoras de necessidades especiais e sinalizações 
adequadas às normas de acessibilidade universal.

� Programas de rotas de pedestres: serão identificadas as principais rotas de caminhos 
peadonais e ou zonas de maior circulação de pedestres que deverão ser objeto de projetos 
básicos de infraestrutura visando a mel
acordo com um planejamento de médio prazo pela PM

� Programa de segurança para o pedestre: serão identificados os principais caminhos, 
interseções específicas e ou setores que englobem ambas as condições,
PMS deverá realizar projetos de reforço de sinalização semafórica, adoção de medidas 
moderadoras, reforço da iluminação pública entre outras soluções.

� Elaboração de diretrizes, ações e investimentos para a circulação de bicicletas

ii) Ciclistas 

As propostas serão tratadas nos seguintes campos:

� Legislação urbana: serão avaliados e eventualmente propostos dispositivos legais que 
favoreçam o uso da bicicleta, como é o caso da previsão de vagas para estacionamento em 
edifícios comerciais, recreaci

� Referenciais de projeto e intervenções: compreende a adoção no Município de um manual de 
práticas de planejamento e projetos cicloviários que orientem ações públicas e privadas neste 
campo; 

 
 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Estudo e definição de propostas do PlanMob relativas aos temas específicos

Desenvolver um conjunto de propostas específicas para os vários campos de intervenção da mobilidade urbana de 

O trabalho a ser realizado compreende o desenvolvimento em cada um dos grandes domínios da mobilidade de 
propostas de intervenção. Desta forma, estabeleceram-se quatro atividades, cujos trabalhos ocorrerão de forma 
paralela a partir dos resultados da Fase 30.00.00 – Diagnóstico. Em razão do tempo requerido para estas análises e 
a necessidade de observância do cronograma do Termo de Referência, estes trabalhos se darão de form
concomitante ao desenvolvimento das análises dos temas gerais (Etapa 71.00.00). Relacionam
abordagens que serão avaliadas. Quando o caso, mais de uma proposta poderá ser elaborada para fins de sua 
avaliação posterior na Etapa 75.00.00. 

As propostas serão tratadas nos seguintes campos: 

Legislação urbana: serão identificados os dispositivos legais que conflitem com as diretrizes 
da política de mobilidade estabelecida e propostas adequações; serão avaliados e propostas 
aprimoramentos na legislação conexa (códigos de obras e posturas) que permita proporcionar 
a disponibilidade de calçadas adequadas e disciplinem o uso da faixa de calçada em frente 
aos lotes considerando este espaço como espaço público; será avaliada a situação das 

essionárias de redes de serviços e da própria PMS quanto ao uso dos passeios como 
suporte de suas redes e as interferências causadas; será avaliada a possibilidade de adoção 
de programas de incentivo fiscal para melhoria das calçadas existentes.

is de projeto e intervenções: compreende a avaliação das diretrizes de projetos de 
calçadas e melhorias que possam ser realizadas no material disponível na PM
considerando boas práticas de desenho urbano, como alargamentos de passeios, 
rebaixamento de guias em travessias, implantação de calçadas em grandes extensões de 
guias rebaixadas entre outras, bem como de infraestrutura, como tipos de pisos e eliminação 
de obstáculos; tratamento para pessoas portadoras de necessidades especiais e sinalizações 

das às normas de acessibilidade universal. 

Programas de rotas de pedestres: serão identificadas as principais rotas de caminhos 
peadonais e ou zonas de maior circulação de pedestres que deverão ser objeto de projetos 
básicos de infraestrutura visando a melhoria do conforto e segurança a serem realizados de 
acordo com um planejamento de médio prazo pela PMS. 

Programa de segurança para o pedestre: serão identificados os principais caminhos, 
interseções específicas e ou setores que englobem ambas as condições,

deverá realizar projetos de reforço de sinalização semafórica, adoção de medidas 
moderadoras, reforço da iluminação pública entre outras soluções. 

Elaboração de diretrizes, ações e investimentos para a circulação de bicicletas

As propostas serão tratadas nos seguintes campos: 

Legislação urbana: serão avaliados e eventualmente propostos dispositivos legais que 
favoreçam o uso da bicicleta, como é o caso da previsão de vagas para estacionamento em 
edifícios comerciais, recreacionais, educativos e institucionais como exemplo.

Referenciais de projeto e intervenções: compreende a adoção no Município de um manual de 
práticas de planejamento e projetos cicloviários que orientem ações públicas e privadas neste 

  

37 

Estudo e definição de propostas do PlanMob relativas aos temas específicos 

s vários campos de intervenção da mobilidade urbana de 

O trabalho a ser realizado compreende o desenvolvimento em cada um dos grandes domínios da mobilidade de 
dades, cujos trabalhos ocorrerão de forma 

Diagnóstico. Em razão do tempo requerido para estas análises e 
a necessidade de observância do cronograma do Termo de Referência, estes trabalhos se darão de forma 
concomitante ao desenvolvimento das análises dos temas gerais (Etapa 71.00.00). Relacionam-se a seguir as 
abordagens que serão avaliadas. Quando o caso, mais de uma proposta poderá ser elaborada para fins de sua 

Legislação urbana: serão identificados os dispositivos legais que conflitem com as diretrizes 
da política de mobilidade estabelecida e propostas adequações; serão avaliados e propostas 

na legislação conexa (códigos de obras e posturas) que permita proporcionar 
a disponibilidade de calçadas adequadas e disciplinem o uso da faixa de calçada em frente 
aos lotes considerando este espaço como espaço público; será avaliada a situação das 

quanto ao uso dos passeios como 
suporte de suas redes e as interferências causadas; será avaliada a possibilidade de adoção 
de programas de incentivo fiscal para melhoria das calçadas existentes. 

is de projeto e intervenções: compreende a avaliação das diretrizes de projetos de 
calçadas e melhorias que possam ser realizadas no material disponível na PMS, 
considerando boas práticas de desenho urbano, como alargamentos de passeios, 

ias em travessias, implantação de calçadas em grandes extensões de 
guias rebaixadas entre outras, bem como de infraestrutura, como tipos de pisos e eliminação 
de obstáculos; tratamento para pessoas portadoras de necessidades especiais e sinalizações 

Programas de rotas de pedestres: serão identificadas as principais rotas de caminhos 
peadonais e ou zonas de maior circulação de pedestres que deverão ser objeto de projetos 

horia do conforto e segurança a serem realizados de 

Programa de segurança para o pedestre: serão identificados os principais caminhos, 
interseções específicas e ou setores que englobem ambas as condições, para os quais a 

deverá realizar projetos de reforço de sinalização semafórica, adoção de medidas 
 

Elaboração de diretrizes, ações e investimentos para a circulação de bicicletas. 

Legislação urbana: serão avaliados e eventualmente propostos dispositivos legais que 
favoreçam o uso da bicicleta, como é o caso da previsão de vagas para estacionamento em 

onais, educativos e institucionais como exemplo. 

Referenciais de projeto e intervenções: compreende a adoção no Município de um manual de 
práticas de planejamento e projetos cicloviários que orientem ações públicas e privadas neste 

(continua) 
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� Programa de infraestrutura para a circulação de bicicletas: serão identificadas as principais 

rotas para a circulação de bicicletas na cidade ou setores que comportem redes cicláveis que 
deverão ser objeto de projetos básicos a serem realizados 
de médio prazo pela PM

� Programa de infraestrutura para 
que requerem o estabelecimento de estacionamentos na forma de paraciclos distribuídos em 
equipamentos públicos
demanda de ciclistas.

� Programa de incentivo do uso de bicicletas na cidade

iii) Circulação veicular 

As propostas serão tratadas nos seguintes campos:

� Legislação urbana: será promovida uma revis
legislação de forma que seja coerente com as diretrizes
especial, procurar
da mobilidade em escala mais ampla e 
da circulação motorizada.

� Referenciais de projeto e intervenções: compreende a adoção no Município de um conjunto 
de práticas de planejamento e projetos viários que orientem ações públicas de desenho de 
vias urbanas, em especial para aquelas decorrentes de parcelamentos de terra realizados por 
empreendedores privados.

� Programa de infraestrutura: serão identificadas as “áreas de tráfego” que requerem projetos 
de intervenções. As áreas de tráfego corresponde
ser um corredor viário e sua área de influência direta ou uma malha viária de algum setor 
urbano e a identificação da tipologia de ações previstas, envolvendo: pontos críticos de 
circulação tanto pelo aspecto da fl
locais específicos (geometria, pavimento, drenagem); condições e interferências de 
estacionamentos; controle semafórico: equipamentos, planos operacionais.

� Programa de circulação: com a identificaçã
ser implantadas na cidade, mediante modificações de orientação de tráfego; construção de 
obras de ligação; obras de reforço viário etc.

� Programa de operação: incluindo as necessidades de controle semafóri
recursos eletrônicos para o acompanhamento e atuação sobre o ordenamento do tráfego.

� Programa de circulação de cargas: identificação de vias que requererão projetos de 
sinalização ou reforço de infraestrutura em razão de sua função como vias 
circulação de mercadorias.

iv) Segurança Viária 

Engloba a análise das condições de segurança do trânsito e medidas que possam auxiliar no alcance 
das metas da ONU para a redução do número de acidentes, com os seguintes campos de avaliação:

� Legislação urbana: verificação da possibilidade de adoção de instrumentos legais na 
competência do Município para disciplinar posturas, infraestruturas, atuação de motoristas de 
serviços públicos de transporte em geral entre outros exemplos que possam inci
redução da quantidade de acidentes e na sua gravidade.

� Referenciais de projeto e intervenções: compreende a elaboração de medidas aplicáveis ao 
desenho viário, aos dispositivos de sinalização e critérios de moderação de tráfego que 
possam contribuir
a inclusão de critérios técnicos de avaliação de projetos sob a ótica da segurança viária.

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Programa de infraestrutura para a circulação de bicicletas: serão identificadas as principais 
rotas para a circulação de bicicletas na cidade ou setores que comportem redes cicláveis que 
deverão ser objeto de projetos básicos a serem realizados de acordo com um planejamento 
de médio prazo pela PMS; 

Programa de infraestrutura para o estacionamento de bicicletas: serão identificados locais 
que requerem o estabelecimento de estacionamentos na forma de paraciclos distribuídos em 
equipamentos públicos e privados ou de bicicletários em áreas de grande concentração de 
demanda de ciclistas. 

Programa de incentivo do uso de bicicletas na cidade. 

As propostas serão tratadas nos seguintes campos: 

Legislação urbana: será promovida uma revisão da hierarquização viária estabelecida na 
legislação de forma que seja coerente com as diretrizes do Plano de Mobilidade
especial, procurar-se-á aplicar novos conceitos de hierarquia por função da via no contexto 
da mobilidade em escala mais ampla e não apenas quanto à função da via do ponto de vista 
da circulação motorizada. 

Referenciais de projeto e intervenções: compreende a adoção no Município de um conjunto 
de práticas de planejamento e projetos viários que orientem ações públicas de desenho de 
ias urbanas, em especial para aquelas decorrentes de parcelamentos de terra realizados por 

empreendedores privados. 

Programa de infraestrutura: serão identificadas as “áreas de tráfego” que requerem projetos 
de intervenções. As áreas de tráfego corresponderão a agrupamentos territoriais que podem 
ser um corredor viário e sua área de influência direta ou uma malha viária de algum setor 
urbano e a identificação da tipologia de ações previstas, envolvendo: pontos críticos de 
circulação tanto pelo aspecto da fluidez, como da segurança viária; infraestrutura da via em 
locais específicos (geometria, pavimento, drenagem); condições e interferências de 
estacionamentos; controle semafórico: equipamentos, planos operacionais.

Programa de circulação: com a identificação de rotas alternativas às rotas atuais que poderão 
ser implantadas na cidade, mediante modificações de orientação de tráfego; construção de 
obras de ligação; obras de reforço viário etc. 

Programa de operação: incluindo as necessidades de controle semafóri
recursos eletrônicos para o acompanhamento e atuação sobre o ordenamento do tráfego.

Programa de circulação de cargas: identificação de vias que requererão projetos de 
sinalização ou reforço de infraestrutura em razão de sua função como vias 
circulação de mercadorias. 

Engloba a análise das condições de segurança do trânsito e medidas que possam auxiliar no alcance 
das metas da ONU para a redução do número de acidentes, com os seguintes campos de avaliação:

Legislação urbana: verificação da possibilidade de adoção de instrumentos legais na 
competência do Município para disciplinar posturas, infraestruturas, atuação de motoristas de 
serviços públicos de transporte em geral entre outros exemplos que possam inci
redução da quantidade de acidentes e na sua gravidade. 

Referenciais de projeto e intervenções: compreende a elaboração de medidas aplicáveis ao 
desenho viário, aos dispositivos de sinalização e critérios de moderação de tráfego que 
possam contribuir nos projetos públicos e privados viários.  Também se insere neste aspecto 
a inclusão de critérios técnicos de avaliação de projetos sob a ótica da segurança viária.
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(continuação) 

Programa de infraestrutura para a circulação de bicicletas: serão identificadas as principais 
rotas para a circulação de bicicletas na cidade ou setores que comportem redes cicláveis que 

de acordo com um planejamento 

estacionamento de bicicletas: serão identificados locais 
que requerem o estabelecimento de estacionamentos na forma de paraciclos distribuídos em 

e privados ou de bicicletários em áreas de grande concentração de 

ão da hierarquização viária estabelecida na 
do Plano de Mobilidade. Em 

á aplicar novos conceitos de hierarquia por função da via no contexto 
não apenas quanto à função da via do ponto de vista 

Referenciais de projeto e intervenções: compreende a adoção no Município de um conjunto 
de práticas de planejamento e projetos viários que orientem ações públicas de desenho de 
ias urbanas, em especial para aquelas decorrentes de parcelamentos de terra realizados por 

Programa de infraestrutura: serão identificadas as “áreas de tráfego” que requerem projetos 
rão a agrupamentos territoriais que podem 

ser um corredor viário e sua área de influência direta ou uma malha viária de algum setor 
urbano e a identificação da tipologia de ações previstas, envolvendo: pontos críticos de 

uidez, como da segurança viária; infraestrutura da via em 
locais específicos (geometria, pavimento, drenagem); condições e interferências de 
estacionamentos; controle semafórico: equipamentos, planos operacionais. 

o de rotas alternativas às rotas atuais que poderão 
ser implantadas na cidade, mediante modificações de orientação de tráfego; construção de 

Programa de operação: incluindo as necessidades de controle semafórico, de uso de 
recursos eletrônicos para o acompanhamento e atuação sobre o ordenamento do tráfego. 

Programa de circulação de cargas: identificação de vias que requererão projetos de 
sinalização ou reforço de infraestrutura em razão de sua função como vias prioritárias para a 

Engloba a análise das condições de segurança do trânsito e medidas que possam auxiliar no alcance 
das metas da ONU para a redução do número de acidentes, com os seguintes campos de avaliação: 

Legislação urbana: verificação da possibilidade de adoção de instrumentos legais na 
competência do Município para disciplinar posturas, infraestruturas, atuação de motoristas de 
serviços públicos de transporte em geral entre outros exemplos que possam incidir na 

Referenciais de projeto e intervenções: compreende a elaboração de medidas aplicáveis ao 
desenho viário, aos dispositivos de sinalização e critérios de moderação de tráfego que 

nos projetos públicos e privados viários.  Também se insere neste aspecto 
a inclusão de critérios técnicos de avaliação de projetos sob a ótica da segurança viária. 

(continua) 
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� Programa de tratamento de pontos críticos: compreende o estabel
dados obtidos na etapa de Diagnóstico, dos locais que requererão projetos específicos de 
infraestrutura, de sinalização, de fiscalização e ou de controle de tráfego visando a redução 
dos acidentes.

� Campanhas públicas: proposição de c
públicas para a redução dos acidentes, incluindo também a questão de projetos educativos 
para uma mobilidade em condições seguras.

v) Elaboração de propostas de transporte coletivo

� Programa de rede de serviços: a
coletivo visando a ampliação dos atendimentos na cidade (linhas locais e intersetoriais) e ou 
a solução de problemas porventura identificados;

� Programa de tecnologias veiculares: avaliação de pré
transporte coletivo para médio e longo prazo;

� Programa de frota de ônibus: com melhoria das tecnologias empregadas, nos aspectos de 
conforto, capacidade e emissão de poluentes.

� Programa de infraestrutura: mediante a ident
objeto de construção de outros corredores viários que, no curto prazo, poderão receber a 
implantação de faixas exclusivas além daqueles já com projetos comprometidos;

� Programa de infraestrutura em pontos de pa
recursos correntes para a implantação e manutenção dos pontos de parada, incluindo a 
avaliação de propostas de concessões na forma patrocinada ou administrativa;

� Programa de informação ao usuário: com reforço 

vi) Uso do solo e transportes

� Avaliação da legislação urbanística sobre polos geradores de viagens e seus efeitos sobre a 
mobilidade com propostas de adequações;

� Avaliação dos indicativos de uso e ocupação do solo expressos n
sua relação com os projetos estruturantes de transporte coletivo como os BRTs e o metrô, 
com indicativos de futuras adequações;

� Avaliação da política de habitação de interesse social e sua relação com a mobilidade 
urbana. 

Produtos: 

Memória do desenvolvimento das propostas para cada campo de análise.

Prazo de execução: 30 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 72.01.00 - Estudo de soluções para o transporte coletivo

Atividade 72.02.00 - Estudo de soluções para o sistema viário e de circulação

Atividade 72.03.00 - Estudo de soluções para os modos não motorizados

Atividade 72.04.00 - Estudo de soluções pa

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Programa de tratamento de pontos críticos: compreende o estabel
dados obtidos na etapa de Diagnóstico, dos locais que requererão projetos específicos de 
infraestrutura, de sinalização, de fiscalização e ou de controle de tráfego visando a redução 
dos acidentes. 

Campanhas públicas: proposição de conteúdos, formas e periodicidades de campanhas 
públicas para a redução dos acidentes, incluindo também a questão de projetos educativos 
para uma mobilidade em condições seguras. 

Elaboração de propostas de transporte coletivo 

Programa de rede de serviços: avaliação e indicação de modificações na rede de transporte 
coletivo visando a ampliação dos atendimentos na cidade (linhas locais e intersetoriais) e ou 
a solução de problemas porventura identificados; 

Programa de tecnologias veiculares: avaliação de pré-viabilidade de novas tecnologias de 
transporte coletivo para médio e longo prazo; 

Programa de frota de ônibus: com melhoria das tecnologias empregadas, nos aspectos de 
conforto, capacidade e emissão de poluentes. 

Programa de infraestrutura: mediante a identificação de corredores viários que poderão ser 
objeto de construção de outros corredores viários que, no curto prazo, poderão receber a 
implantação de faixas exclusivas além daqueles já com projetos comprometidos;

Programa de infraestrutura em pontos de parada: mediante a avaliação das necessidades de 
recursos correntes para a implantação e manutenção dos pontos de parada, incluindo a 
avaliação de propostas de concessões na forma patrocinada ou administrativa;

Programa de informação ao usuário: com reforço da informação em pontos de parada.

Uso do solo e transportes 

Avaliação da legislação urbanística sobre polos geradores de viagens e seus efeitos sobre a 
mobilidade com propostas de adequações; 

Avaliação dos indicativos de uso e ocupação do solo expressos n
sua relação com os projetos estruturantes de transporte coletivo como os BRTs e o metrô, 
com indicativos de futuras adequações; 

Avaliação da política de habitação de interesse social e sua relação com a mobilidade 

Memória do desenvolvimento das propostas para cada campo de análise. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Estudo de soluções para o transporte coletivo 

Estudo de soluções para o sistema viário e de circulação 

Estudo de soluções para os modos não motorizados 

Estudo de soluções para o ordenamento do uso e ocupação do solo e transportes
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Programa de tratamento de pontos críticos: compreende o estabelecimento, com base nos 
dados obtidos na etapa de Diagnóstico, dos locais que requererão projetos específicos de 
infraestrutura, de sinalização, de fiscalização e ou de controle de tráfego visando a redução 

onteúdos, formas e periodicidades de campanhas 
públicas para a redução dos acidentes, incluindo também a questão de projetos educativos 

valiação e indicação de modificações na rede de transporte 
coletivo visando a ampliação dos atendimentos na cidade (linhas locais e intersetoriais) e ou 

iabilidade de novas tecnologias de 

Programa de frota de ônibus: com melhoria das tecnologias empregadas, nos aspectos de 

ificação de corredores viários que poderão ser 
objeto de construção de outros corredores viários que, no curto prazo, poderão receber a 
implantação de faixas exclusivas além daqueles já com projetos comprometidos; 

rada: mediante a avaliação das necessidades de 
recursos correntes para a implantação e manutenção dos pontos de parada, incluindo a 
avaliação de propostas de concessões na forma patrocinada ou administrativa; 

da informação em pontos de parada. 

Avaliação da legislação urbanística sobre polos geradores de viagens e seus efeitos sobre a 

Avaliação dos indicativos de uso e ocupação do solo expressos na legislação urbanística e 
sua relação com os projetos estruturantes de transporte coletivo como os BRTs e o metrô, 

Avaliação da política de habitação de interesse social e sua relação com a mobilidade 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

ra o ordenamento do uso e ocupação do solo e transportes 
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Etapa: 73.00.00 - Produção do RT10 

Objetivos 

Elaborar o relatório com as propostas de ações para os temas gerais e específicos que integrarão o P
Mobilidade 

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório
72.00.00.  

O documento conterá a seguinte estrutura básica:

• Considerações gerais sobre a metodologia empregad
• Apresentação dos resultados das avaliações do laboratório de mobilidade
• Apresentação da proposta de nova política de mobilidade em Salvador

- Formulação geral 
- Diretrizes e ações para os temas gerais

• Apresentação das propostas específicas nos domínios da mo
- Pedestres 
- Ciclistas 
- Circulação Viária 
- Segurança Viária 
- Transporte Coletivo
- Uso do Solo e Transportes

• Conclusões 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 
sistematização de conteúdo nas etapa

Produtos: 

RT10 – Relatório de diretrizes e concepção de propostas

Prazo de execução: 12 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 65.01.00 - Elaboração do relatório RT0

Atividade 65.02.00 - Encaminhamento e aprovação

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Produção do RT10 - Relatório de diretrizes e concepção de propostas

as propostas de ações para os temas gerais e específicos que integrarão o P

Nesta etapa será realizada a produção do relatório contendo os resultados dos trabalhos das etapas 71.00.00 e 

O documento conterá a seguinte estrutura básica: 

Considerações gerais sobre a metodologia empregada 
Apresentação dos resultados das avaliações do laboratório de mobilidade 
Apresentação da proposta de nova política de mobilidade em Salvador 

 
ações para os temas gerais 

Apresentação das propostas específicas nos domínios da mobilidade urbana. 

 
 

Transporte Coletivo 
Uso do Solo e Transportes 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 
etapas precedentes. 

Relatório de diretrizes e concepção de propostas. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT09 

Encaminhamento e aprovação 
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oncepção de propostas 

as propostas de ações para os temas gerais e específicos que integrarão o Plano de 

contendo os resultados dos trabalhos das etapas 71.00.00 e 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 74.00.00 –Simulação das propostas

Objetivos 

Proceder à simulação das propostas de infraestrutura viária e de transporte col

Modo de trabalho 

Considerando as que as concepções propostas
coletivo e sistema viário poderão comportar diversas intervenções excludentes 
nesta etapa a simulação das alternativas de modo que se possam obter os indicadores necessários a validação da 
adoção das soluções ou a escolha das melhores alternativas.

Para a finalidade de um plano de mobilidade, as soluções são testadas de forma global, com agrupam
intervenção e combinando distintos 
calçadas) em cenários de oferta que podem variar de programas mínimos ou programas completos, bem como 
estes, podem assumir cenários de maior ou menor ênfase em determinadas soluções, por exemplo, pode
cenário radicalmente pró coletivo, sem qualquer obra viária, como outro, mais equilibrado.

Para este trabalho será empregado o modelo de transporte desenvolvido na Etapa 42.0
dados dos cenários urbanos estudados na Etapa 44.00.00 e 45.00.00.

Inicialmente, serão representadas no modelo de transporte desenvolvido as alternativas estudadas. O cenário de 
oferta assim configurado resultará em novos dados de de
pares de origem e destino e os custos associados, portanto, impactando a distribuição das viagens e a divisão 
modal, portanto, as matrizes futuras esperadas. Assim, com o uso do modelo de transporte serão
novas condições, que agora, distinguem

A partir da geração das novas matrizes de viagens futuras, com o novo cenário de oferta, será realizada a alocação 
dessas viagens tanto para o modo ind

Como parte do programa de transferência de conhecimento, serão realizadas junto ao grupo de profissionais que 
estará sendo capacitada, a operação do software quanto a representação 
tempo e o uso do modelo desenvolvido, de sorte que estes profissionais possam treinar o uso do modelo em 
atividades práticas relacionadas com a simulação de alternativas. Naturalmente, este trabalho será de cunho 
didático e exemplificativo, ficando a equipe do Consórcio responsável pelas simulações a serem empregadas no 
trabalho. 

Produtos: 

Tabelas com os resultados das simulações, com carregamentos e indicadores

Arquivos do modelo de transporte com a representaçã

Mapas temáticos 

Prazo de execução: 20 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 74.01.00 - Codificação da

Atividade 74.02.00 - Simulação das propostas

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

propostas 

simulação das propostas de infraestrutura viária e de transporte coletivo. 

oncepções propostas na Etapa 72.00.00 relacionadas especialmente com o transporte 
poderão comportar diversas intervenções excludentes ou complementares, será realizada 

simulação das alternativas de modo que se possam obter os indicadores necessários a validação da 
adoção das soluções ou a escolha das melhores alternativas. 

Para a finalidade de um plano de mobilidade, as soluções são testadas de forma global, com agrupam
intervenção e combinando distintos modos de transporte (transporte coletivo, sistema viário, ciclovias, ampliação de 
calçadas) em cenários de oferta que podem variar de programas mínimos ou programas completos, bem como 

os de maior ou menor ênfase em determinadas soluções, por exemplo, pode
cenário radicalmente pró coletivo, sem qualquer obra viária, como outro, mais equilibrado. 

Para este trabalho será empregado o modelo de transporte desenvolvido na Etapa 42.0
dados dos cenários urbanos estudados na Etapa 44.00.00 e 45.00.00. 

Inicialmente, serão representadas no modelo de transporte desenvolvido as alternativas estudadas. O cenário de 
oferta assim configurado resultará em novos dados de desempenho, que afetarão os tempos de viagem entre os 
pares de origem e destino e os custos associados, portanto, impactando a distribuição das viagens e a divisão 
modal, portanto, as matrizes futuras esperadas. Assim, com o uso do modelo de transporte serão
novas condições, que agora, distinguem-se daquelas empregadas no estudo de prognóstico.

A partir da geração das novas matrizes de viagens futuras, com o novo cenário de oferta, será realizada a alocação 
dessas viagens tanto para o modo individual, como coletivo, gerando-se os indicadores de desempenho esperados.

Como parte do programa de transferência de conhecimento, serão realizadas junto ao grupo de profissionais que 
estará sendo capacitada, a operação do software quanto a representação das alternativas, a geração de matrizes de 
tempo e o uso do modelo desenvolvido, de sorte que estes profissionais possam treinar o uso do modelo em 
atividades práticas relacionadas com a simulação de alternativas. Naturalmente, este trabalho será de cunho 
didático e exemplificativo, ficando a equipe do Consórcio responsável pelas simulações a serem empregadas no 

Tabelas com os resultados das simulações, com carregamentos e indicadores. 

Arquivos do modelo de transporte com a representação das propostas de oferta 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Codificação das propostas no modelo de simulação 

Simulação das propostas 
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relacionadas especialmente com o transporte 
ou complementares, será realizada 

simulação das alternativas de modo que se possam obter os indicadores necessários a validação da 

Para a finalidade de um plano de mobilidade, as soluções são testadas de forma global, com agrupamentos de 
modos de transporte (transporte coletivo, sistema viário, ciclovias, ampliação de 

calçadas) em cenários de oferta que podem variar de programas mínimos ou programas completos, bem como 
os de maior ou menor ênfase em determinadas soluções, por exemplo, pode-se ter um 

 

Para este trabalho será empregado o modelo de transporte desenvolvido na Etapa 42.00.00, combinado com os 

Inicialmente, serão representadas no modelo de transporte desenvolvido as alternativas estudadas. O cenário de 
sempenho, que afetarão os tempos de viagem entre os 

pares de origem e destino e os custos associados, portanto, impactando a distribuição das viagens e a divisão 
modal, portanto, as matrizes futuras esperadas. Assim, com o uso do modelo de transporte serão simuladas essas 

se daquelas empregadas no estudo de prognóstico. 

A partir da geração das novas matrizes de viagens futuras, com o novo cenário de oferta, será realizada a alocação 
se os indicadores de desempenho esperados. 

Como parte do programa de transferência de conhecimento, serão realizadas junto ao grupo de profissionais que 
das alternativas, a geração de matrizes de 

tempo e o uso do modelo desenvolvido, de sorte que estes profissionais possam treinar o uso do modelo em 
atividades práticas relacionadas com a simulação de alternativas. Naturalmente, este trabalho será de cunho 
didático e exemplificativo, ficando a equipe do Consórcio responsável pelas simulações a serem empregadas no 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 75.00.00 –Avaliação das propostas

Objetivos 

Realizar a avaliação das alternativas simuladas, definido as proposta

Modo de trabalho 

A partir da simulação dos cenários de oferta relatados na Etapa 74.00.00 serão obtidos os indicadores de 
desempenho da rede compatíveis com o modelo de avaliação que já terá sido elaborado no âmbito da Etapa 
64.00.00, como exemplo: quantidade de gases emiti

A partir destes indicadores e considerando os parâmetros para a sua monetarização definidos na Etapa 64.00.00, 
serão calculados valores dos benefícios em um mesmo referencial.

Além destes indicadores quantitativos, serão também gerados outros de natureza qualitativa também compatível 
com a metodologia que vier a ser estabelecida para a análise multicritério.

Por fim, em atividade específica, serão apropriados os pesos dos indicadores que já foram es
64.00.00 calculando-se as notas finais de cada cenário de oferta estudado e ou obras/intervenções pontuais que 
vierem a ser simuladas. 

A análise das notas e dos indicadores isoladamente
consideradas em um trabalho que será realizado em conjunto com a Coordenação da PMS.

Produtos: 

Tabelas com os indicadores obtidos para cada cenário de oferta.

Tabelas com a aplicação dos pesos estabelecidos no processo de escolha multicritério.

Mapas temáticos. 

Textos com apontamentos sobre o processo.

Prazo de execução: 10 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 75.01.00 - Obtenção dos indicadores das propostas

Atividade 75.02.00 - Avaliação das propostas segundo a metodologia estabelecida

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

propostas 

Realizar a avaliação das alternativas simuladas, definido as propostas finais do Plano de Mobilidade.

partir da simulação dos cenários de oferta relatados na Etapa 74.00.00 serão obtidos os indicadores de 
desempenho da rede compatíveis com o modelo de avaliação que já terá sido elaborado no âmbito da Etapa 
64.00.00, como exemplo: quantidade de gases emitidos, tempos consumidos pela população, custo generalizado.

A partir destes indicadores e considerando os parâmetros para a sua monetarização definidos na Etapa 64.00.00, 
serão calculados valores dos benefícios em um mesmo referencial. 

es quantitativos, serão também gerados outros de natureza qualitativa também compatível 
com a metodologia que vier a ser estabelecida para a análise multicritério. 

Por fim, em atividade específica, serão apropriados os pesos dos indicadores que já foram es
se as notas finais de cada cenário de oferta estudado e ou obras/intervenções pontuais que 

das notas e dos indicadores isoladamente será empregada para a escolha das propostas a ser
consideradas em um trabalho que será realizado em conjunto com a Coordenação da PMS.

obtidos para cada cenário de oferta. 

Tabelas com a aplicação dos pesos estabelecidos no processo de escolha multicritério. 

Textos com apontamentos sobre o processo. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

nção dos indicadores das propostas 

Avaliação das propostas segundo a metodologia estabelecida 
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s finais do Plano de Mobilidade. 

partir da simulação dos cenários de oferta relatados na Etapa 74.00.00 serão obtidos os indicadores de 
desempenho da rede compatíveis com o modelo de avaliação que já terá sido elaborado no âmbito da Etapa 

dos, tempos consumidos pela população, custo generalizado. 

A partir destes indicadores e considerando os parâmetros para a sua monetarização definidos na Etapa 64.00.00, 

es quantitativos, serão também gerados outros de natureza qualitativa também compatível 

Por fim, em atividade específica, serão apropriados os pesos dos indicadores que já foram estabelecidos na Etapa 
se as notas finais de cada cenário de oferta estudado e ou obras/intervenções pontuais que 

a escolha das propostas a serem 
consideradas em um trabalho que será realizado em conjunto com a Coordenação da PMS. 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 76.00.00 - Produção do RT11 

Objetivos 

Elaborar o relatório do processo de avaliação de alternativas,
para comparação e indicadores obtidos.

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório
76.00.00, estaparcialmente.  

O documento conterá a seguinte estrutura básica:

• Considerações gerais sobre a metodologia empregada
• Apresentação dos cenários de oferta analisados

- Propostas analisadas
- Combinação dos arranjos de propostas analisadas (cenários)

• Apresentação dos dados resultantes das simulações
• Apresentação dos indicadores obtidos

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 
sistematização de conteúdo nas etapa

Produtos: 

RT11 – Relatório das Propostas e Avaliação (Matrizes de priorização)

Prazo de execução: 13 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 76.01.00 - Elaboração do relatório RT1

Atividade 76.02.00 - Encaminhamento e aprovação

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Produção do RT11 - Relatório das Propostas e Avaliação (Matrizes de priorização)

esso de avaliação de alternativas, com o enfoque na exposição dos cenários simulados 
para comparação e indicadores obtidos. 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório contendo os resultados dos trabalhos das etapas 75.00.00 e 

O documento conterá a seguinte estrutura básica: 

Considerações gerais sobre a metodologia empregada 
Apresentação dos cenários de oferta analisados 

Propostas analisadas 
Combinação dos arranjos de propostas analisadas (cenários) 

dos dados resultantes das simulações 
Apresentação dos indicadores obtidos 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 
etapas precedentes. 

das Propostas e Avaliação (Matrizes de priorização). 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT11 

Encaminhamento e aprovação 
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Relatório das Propostas e Avaliação (Matrizes de priorização) 

com o enfoque na exposição dos cenários simulados 

contendo os resultados dos trabalhos das etapas 75.00.00 e 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 76.00.00 - Produção do RT1

Objetivos 

Elaborar o relatório do processo de avaliação de alternativas, com 
da alternativa. 

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório
(parcialmente) e 76.00.00.  

O documento conterá a seguinte estrutura b

• Considerações gerais sobre a metodologia empregada (recuperação parcial do conteúdo exposto no RT09)
• Resumo dos cenários analisados (recuperação parcial do conteúdo exposto no RT11)
• Apresentação das fichas de cada cenário, obra ou serviço analisado 

- Breve exposição de suas características funcionais e ou físicas.
- Dados quantitativos que expressem a característica da proposta
- Mapa de localização da proposta, quando o caso.
- Indicadores obtidos na simulação
- Notas parciais e final obtidos com ba

• Síntese das avaliações comparadas
• Registro do processo de avaliação realizado com a Coordenação da PMS
• Conclusões com a indicação das propostas.

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilit
sistematização de conteúdo nas etapa

Produtos: 

RT12 – Relatório com as fichas de avaliação d

Prazo de execução: 13 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 77.01.00 - Elaboração do relatório RT12

Atividade 77.02.00 - Encaminhamento e aprovação

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Produção do RT12 - Relatório com as fichas de avaliação das propostas

Elaborar o relatório do processo de avaliação de alternativas, com o enfoque na exposição do processo de escolha 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório contendo os resultados do trabalho das etapas 75.00.00 

O documento conterá a seguinte estrutura básica: 

Considerações gerais sobre a metodologia empregada (recuperação parcial do conteúdo exposto no RT09)
Resumo dos cenários analisados (recuperação parcial do conteúdo exposto no RT11)
Apresentação das fichas de cada cenário, obra ou serviço analisado contendo: 

Breve exposição de suas características funcionais e ou físicas. 
Dados quantitativos que expressem a característica da proposta 
Mapa de localização da proposta, quando o caso. 
Indicadores obtidos na simulação 
Notas parciais e final obtidos com base na metodologia de avaliação das alternativas

Síntese das avaliações comparadas 
Registro do processo de avaliação realizado com a Coordenação da PMS 
Conclusões com a indicação das propostas. 

Vale dizer que o trabalho de produção do relatório será facilitado e abreviado pelo fato de ter havido uma 
etapas precedentes. 

com as fichas de avaliação das propostas 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT12 

Encaminhamento e aprovação 
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com as fichas de avaliação das propostas 

o enfoque na exposição do processo de escolha 

contendo os resultados do trabalho das etapas 75.00.00 

Considerações gerais sobre a metodologia empregada (recuperação parcial do conteúdo exposto no RT09) 
Resumo dos cenários analisados (recuperação parcial do conteúdo exposto no RT11) 

se na metodologia de avaliação das alternativas 

ado e abreviado pelo fato de ter havido uma 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 78.00.00 –Audiência Pública sobre as Propostas

Objetivos 

Apresentar à Sociedade as diretrizes e propostas para debate e discussão do conteúdo final do Plano de 
Mobilidade. 

Modo de trabalho 

A audiência será realizada em conformidade com as orientações do Plano de Comunicação elaborado na Etapa 
12.00.00.  

Em um primeiro momento será realizado o planeamento do evento em conjunto com a Coordenação da PMS, 
incluindo as providências de convocação oficial da audiência, para o qual o Consórcio preparará um texto de 
referência explicando os seus objetivos.

A partir dos elementos gerados na Fase 60.00.00 e na Etapa 75.00.00 será produzido o material de apoio na forma 
de uma apresentação em PowerPoint que abordará de forma resumida as propostas consideradas. Este material, 
complementado pelo texto de convocação será disponibil
população tenha acesso às informações básicas com antecedência. 

Na sequência será realizada a audiência, na qual os técnicos do Consórcio prestarão o apoio necessário à equipe 
de Coordenação. Durante o evento, serão promovidos os respectivos apontamentos sobre as manifestações 
apresentadas pelos participantes. 

Por fim, será realizada uma sistematização das contribuições a partir das anotações e eventualmente da audição da 
gravação do evento, se esta for providenciada.

Produtos: 

Apresentação em PowerPoint do material de apoio da audiência.

Texto com a sistematização das contribuições.

Prazo de execução: 24 dias úteis. 

Neste prazo estão incluídos 15 dias úteis da atividade de planejamento do evento, inclu
convocação pública com antecedência.

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 78.01.00 - Planejamento do evento
Atividade 78.02.00 - Preparação de material básico para o evento

Atividade 78.03.00 - Disponibilização de texto base para publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador

Atividade 78.04.00 - Realização do evento

Atividade 78.05.00 - Sistematização das con

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Audiência Pública sobre as Propostas 

esentar à Sociedade as diretrizes e propostas para debate e discussão do conteúdo final do Plano de 

A audiência será realizada em conformidade com as orientações do Plano de Comunicação elaborado na Etapa 

eiro momento será realizado o planeamento do evento em conjunto com a Coordenação da PMS, 
incluindo as providências de convocação oficial da audiência, para o qual o Consórcio preparará um texto de 
referência explicando os seus objetivos. 

entos gerados na Fase 60.00.00 e na Etapa 75.00.00 será produzido o material de apoio na forma 
de uma apresentação em PowerPoint que abordará de forma resumida as propostas consideradas. Este material, 
complementado pelo texto de convocação será disponibilizado no portal do PlanMob de Salvador de modo que a 
população tenha acesso às informações básicas com antecedência.  

Na sequência será realizada a audiência, na qual os técnicos do Consórcio prestarão o apoio necessário à equipe 
evento, serão promovidos os respectivos apontamentos sobre as manifestações 

Por fim, será realizada uma sistematização das contribuições a partir das anotações e eventualmente da audição da 
providenciada. 

Apresentação em PowerPoint do material de apoio da audiência. 

Texto com a sistematização das contribuições. 

Neste prazo estão incluídos 15 dias úteis da atividade de planejamento do evento, inclu
convocação pública com antecedência. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Planejamento do evento 
Preparação de material básico para o evento 
Disponibilização de texto base para publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador
Realização do evento 
Sistematização das contribuições 

  

45 

esentar à Sociedade as diretrizes e propostas para debate e discussão do conteúdo final do Plano de 

A audiência será realizada em conformidade com as orientações do Plano de Comunicação elaborado na Etapa 

eiro momento será realizado o planeamento do evento em conjunto com a Coordenação da PMS, 
incluindo as providências de convocação oficial da audiência, para o qual o Consórcio preparará um texto de 

entos gerados na Fase 60.00.00 e na Etapa 75.00.00 será produzido o material de apoio na forma 
de uma apresentação em PowerPoint que abordará de forma resumida as propostas consideradas. Este material, 

izado no portal do PlanMob de Salvador de modo que a 

Na sequência será realizada a audiência, na qual os técnicos do Consórcio prestarão o apoio necessário à equipe 
evento, serão promovidos os respectivos apontamentos sobre as manifestações 

Por fim, será realizada uma sistematização das contribuições a partir das anotações e eventualmente da audição da 

Neste prazo estão incluídos 15 dias úteis da atividade de planejamento do evento, incluído o tempo hábil para a 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

Disponibilização de texto base para publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador 
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Etapa: 79.00.00 - Produção do RT13

Objetivos 

Elaborar o relatório com o registro da audiência pública sobre a apresentação das propostas.

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção d

O documento conterá a seguinte estrutura básica:

• Histórico da Audiência Pública
• Texto de referência apresentado na Audiência
• Registro das manifestações apresentadas
• Avaliação geral dos resultados da Audiência
• Relação de presentes na forma de anexo.

 

Produtos: 

RT13 – Relatório da Audiência Pública das Propostas

Prazo de execução: 5 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 79.01.00 - Elaboração do relatório RT
Atividade 79.02.00 - Encaminhamento e aprovação

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

13 - Relatório da Audiência Pública das Propostas 

Elaborar o relatório com o registro da audiência pública sobre a apresentação das propostas.

Nesta etapa será realizada a produção do relatório que apresentará as conclusões da audiência pública.

O documento conterá a seguinte estrutura básica: 

Histórico da Audiência Pública 
Texto de referência apresentado na Audiência 
Registro das manifestações apresentadas 

dos da Audiência 
Relação de presentes na forma de anexo. 

da Audiência Pública das Propostas. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT13 
Encaminhamento e aprovação 
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Elaborar o relatório com o registro da audiência pública sobre a apresentação das propostas. 

que apresentará as conclusões da audiência pública. 

Mês 6 Mês 7 
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2.1.2.8 Descrição da organização do trabalho da Fase 

PlanMob Salvador 

 

Etapa: 81.00.00 - Consolidação das propostas para o PlanMob

Objetivos 

Realizar as análises complementares ao que já foi realizado nas etapas precedentes, definindo a versão final de 
apresentação das propostas para o Plano de Mobilidade de Salvador

Modo de trabalho 

Esta etapa é dedicada à consolidação das propostas que constarão do PlanMob Salvado
estudos. De fato, chegar-se-á a este momento com as diretrizes, propostas e ações no campo da mobilidade já 
definidas e submetidas à discussão pública

Entre as questões complementares que deverão ser consideradas, destacam

• Conciliação das diretrizes e propostas com as observações da Audiência Pública em que elas foram 
discutidas. 

• Estimativa dos investimentos e cust
compõem os planos de ação estabelecidos

Os custos de investimentos necessários serão estimados com base em custos paramétricos de cada tipo 
de intervenção baseado em projetos da PM
implantados intervenções semelhantes, como ainda, com base na experiência do Consórcio.

Os cálculos se basearão nos quantitativos gerais das alternativas, devendo também ser considerados os 
períodos de tempo estimad

Serão também calculadas, de forma paramétrica, as estimativas de custos associados: à manutenção das 
infraestruturas; dos custeios da gestão da m
estabelecimento de fundos de incentivos e subsídios públicos entre outros.

Ao final, deverá se obter um orçamento plurianual para a ação da PMG na mobilidade urbana

• Estabelecimento de necessidades gerenciais

As propostas deverão ser analisadas 
gerenciamento, que podem passar pela questão organizacional interna da PM
novos arranjos institucionais e ainda, pelo estabelecimento de novos meios de participação da sociedade.

Outros aspectos que serão abordados dizem respeito às necessidades instrumentais, como equipes 
dedicadas, contratação de assessorias técnicas, implantação de sistemas de acompanhamento e a 
necessidade de ações gerenciais, como preparação de termos de referência, instrução de pro
financiamento, preparação de projetos de lei ou outros atos normativos, etc. 

• Conclusão das metas de mobilidade

Dados os resultados que se quererá obter com a efetivação das medidas propostas, principalmente 
expressos pelos indicadores de benefíc
permita avaliar a efetividade da política de mobilidade do município.

O estabelecimento de metas de mobilidade será um importante impulsionador de uma nova forma de 
gestão no Município, bem com
preparação adequada das instituições do Município para obter dados, trata
necessários. 

• Estabelecimento das necessidades 

A partir das propostas definidas pode
e ou de transporte. 

• Sistematização final das propostas

Compreende a organização final do conteúdo do Plano de Mobilidade, na forma de programas e ações, 
bem como das diretrizes gerais e 

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Descrição da organização do trabalho da Fase 80.00.00 

 

lidação das propostas para o PlanMob Salvador 

Realizar as análises complementares ao que já foi realizado nas etapas precedentes, definindo a versão final de 
apresentação das propostas para o Plano de Mobilidade de Salvador. 

ta etapa é dedicada à consolidação das propostas que constarão do PlanMob Salvado
á a este momento com as diretrizes, propostas e ações no campo da mobilidade já 

definidas e submetidas à discussão pública, faltando algumas complementações. 

Entre as questões complementares que deverão ser consideradas, destacam-se: 

Conciliação das diretrizes e propostas com as observações da Audiência Pública em que elas foram 

Estimativa dos investimentos e custeios associados à execução das obras, serviços e programas que 
compõem os planos de ação estabelecidos. 

Os custos de investimentos necessários serão estimados com base em custos paramétricos de cada tipo 
de intervenção baseado em projetos da PMS ou em outros órgãos públicos e privados que tenham 

ntados intervenções semelhantes, como ainda, com base na experiência do Consórcio.

Os cálculos se basearão nos quantitativos gerais das alternativas, devendo também ser considerados os 
períodos de tempo estimado para a implantação das propostas. 

Serão também calculadas, de forma paramétrica, as estimativas de custos associados: à manutenção das 
infraestruturas; dos custeios da gestão da mobilidade pela PMS e para a promoção de campanhas púbicas; 

de fundos de incentivos e subsídios públicos entre outros. 

Ao final, deverá se obter um orçamento plurianual para a ação da PMG na mobilidade urbana

ecessidades gerenciais 

As propostas deverão ser analisadas de forma a permitir a identificação das necessidades de 
gerenciamento, que podem passar pela questão organizacional interna da PMS
novos arranjos institucionais e ainda, pelo estabelecimento de novos meios de participação da sociedade.

ão abordados dizem respeito às necessidades instrumentais, como equipes 
dedicadas, contratação de assessorias técnicas, implantação de sistemas de acompanhamento e a 
necessidade de ações gerenciais, como preparação de termos de referência, instrução de pro
financiamento, preparação de projetos de lei ou outros atos normativos, etc.  

Conclusão das metas de mobilidade 

Dados os resultados que se quererá obter com a efetivação das medidas propostas, principalmente 
expressos pelos indicadores de benefícios, será elaborada uma proposta de metas e de indicadores que 
permita avaliar a efetividade da política de mobilidade do município. 

O estabelecimento de metas de mobilidade será um importante impulsionador de uma nova forma de 
gestão no Município, bem como de sensibilização da Sociedade. No entanto, isto requererá uma 
preparação adequada das instituições do Município para obter dados, trata-los e gerar os indicadores 

Estabelecimento das necessidades legais 

A partir das propostas definidas poderá ser necessária a indicação de adequações na legislação urbanística 

Sistematização final das propostas 

Compreende a organização final do conteúdo do Plano de Mobilidade, na forma de programas e ações, 
bem como das diretrizes gerais e específicas que conformarão a política pública de mobilidade de Salvador.
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0.00.00 – Finalização do 

Realizar as análises complementares ao que já foi realizado nas etapas precedentes, definindo a versão final de 

ta etapa é dedicada à consolidação das propostas que constarão do PlanMob Salvador, considerando todos os 
á a este momento com as diretrizes, propostas e ações no campo da mobilidade já 

Conciliação das diretrizes e propostas com as observações da Audiência Pública em que elas foram 

associados à execução das obras, serviços e programas que 

Os custos de investimentos necessários serão estimados com base em custos paramétricos de cada tipo 
os órgãos públicos e privados que tenham 

ntados intervenções semelhantes, como ainda, com base na experiência do Consórcio. 

Os cálculos se basearão nos quantitativos gerais das alternativas, devendo também ser considerados os 

Serão também calculadas, de forma paramétrica, as estimativas de custos associados: à manutenção das 
e para a promoção de campanhas púbicas; 

Ao final, deverá se obter um orçamento plurianual para a ação da PMG na mobilidade urbana 

ficação das necessidades de 
S, pelo estabelecimento de 

novos arranjos institucionais e ainda, pelo estabelecimento de novos meios de participação da sociedade. 

ão abordados dizem respeito às necessidades instrumentais, como equipes 
dedicadas, contratação de assessorias técnicas, implantação de sistemas de acompanhamento e a 
necessidade de ações gerenciais, como preparação de termos de referência, instrução de processos de 

Dados os resultados que se quererá obter com a efetivação das medidas propostas, principalmente 
ios, será elaborada uma proposta de metas e de indicadores que 

O estabelecimento de metas de mobilidade será um importante impulsionador de uma nova forma de 
o de sensibilização da Sociedade. No entanto, isto requererá uma 

los e gerar os indicadores 

rá ser necessária a indicação de adequações na legislação urbanística 

Compreende a organização final do conteúdo do Plano de Mobilidade, na forma de programas e ações, 
específicas que conformarão a política pública de mobilidade de Salvador. 

 

(continua) 
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Produtos: 

Textos e tabelas com as informações complementares

Prazo de execução: 12 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 81.01.00 - Avaliação das contribuições do processo de discussão pública sobre as propostas

Atividade 81.02.00 - Preparação do quadro de investimentos

Atividade 81.03.00 - Preparação do quadro de necessidades

Atividade 81.04.00 - Sistematização das propostas

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Textos e tabelas com as informações complementares. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Avaliação das contribuições do processo de discussão pública sobre as propostas

Preparação do quadro de investimentos 

Preparação do quadro de necessidades 

Sistematização das propostas 
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(continuação) 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

Avaliação das contribuições do processo de discussão pública sobre as propostas 
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Etapa: 82.00.00 - Produção do RT14

Objetivos 

Elaborar o relatório consolidado do Plano de Mobilidade d

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório 

O documento conterá a seguinte estrutura básica:

• Apresentação (textos com uma abordagem mais política, que poderá ser aprese
das autoridades públicas, como Prefeito e Secretários diretamente envolvidos)

• Introdução, com a apresentação do histórico dos trabalhos, plano de trabalho, abordagens, produtos 
intermediários. 

• Características da mobilidade da popul
• Características da oferta dos sistemas de mobilidade em Salvador
• Identificação dos problemas atuais
• Demandas futuras e prognóstico da mobilidade
• Diretrizes para a política de mobilidade
• Propostas para os sistemas de mobilidade em Salvador
• Avaliações e impactos esperados
• Organização dos programas de ação
• Metas da mobilidade de Salvador
• Recomendações finais 
• Anexos 

- Informações complementares às exposições
- Histórico do processo de participação social
- Jogo de DVDs com o acervo técnico dos trabal

O jogo de DVDs mencionado acima reunirá o 
de dados, imagens, apresentações e outros tipos de arquivos de dados elaborados ao longo do trabalho, de forma a 
proporcionar à PMS, uma biblioteca técnica devidamente organizada com os produtos gerados, tanto para fins 
documentais do contrato, como, principalmente, para a consulta corrente.

Produtos: 

RT14 – Relatório do Plano de Mobilidade de Salvador

Prazo de execução: 13 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 82.01.00 - Elaboração do relatório RT
Atividade 82.02.00 - Encaminhamento e aprovação

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

14 - Relatório do Plano de Mobilidade de Salvador 

Elaborar o relatório consolidado do Plano de Mobilidade de Salvador. 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório que apresentará o Plano de Mobilidade de Salvador.

O documento conterá a seguinte estrutura básica: 

Apresentação (textos com uma abordagem mais política, que poderá ser aprese
das autoridades públicas, como Prefeito e Secretários diretamente envolvidos) 
Introdução, com a apresentação do histórico dos trabalhos, plano de trabalho, abordagens, produtos 

Características da mobilidade da população em Salvador 
Características da oferta dos sistemas de mobilidade em Salvador 
Identificação dos problemas atuais 
Demandas futuras e prognóstico da mobilidade 
Diretrizes para a política de mobilidade 
Propostas para os sistemas de mobilidade em Salvador 
Avaliações e impactos esperados 
Organização dos programas de ação 
Metas da mobilidade de Salvador 

Informações complementares às exposições 
Histórico do processo de participação social 
Jogo de DVDs com o acervo técnico dos trabalhos 

O jogo de DVDs mencionado acima reunirá o acervo técnico do projeto, com todos os arquivos de produtos, bases 
de dados, imagens, apresentações e outros tipos de arquivos de dados elaborados ao longo do trabalho, de forma a 

oteca técnica devidamente organizada com os produtos gerados, tanto para fins 
documentais do contrato, como, principalmente, para a consulta corrente. 

do Plano de Mobilidade de Salvador. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT14 
Encaminhamento e aprovação 
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que apresentará o Plano de Mobilidade de Salvador. 

Apresentação (textos com uma abordagem mais política, que poderá ser apresentada na forma de cartas 

Introdução, com a apresentação do histórico dos trabalhos, plano de trabalho, abordagens, produtos 

todos os arquivos de produtos, bases 
de dados, imagens, apresentações e outros tipos de arquivos de dados elaborados ao longo do trabalho, de forma a 

oteca técnica devidamente organizada com os produtos gerados, tanto para fins 

Mês 6 Mês 7 
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Etapa: 83.00.00 –Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade de Salvador

Objetivos 

Apresentar à Sociedade a versão final do Plano de Mobilidade.

Modo de trabalho 

A audiência será realizada em conformidade com as orientações do Plano de Comunicação elaborado na Etapa 
12.00.00.  

Em um primeiro momento será realizado o planeamento do evento em conjunto com a Coordenação da PMS, 
incluindo as providências de convocação oficial da audiência, para o qual o Consórcio preparará um texto de 
referência explicando os seus objetivos

A partir dos elementos gerados na atividade 82.01.00 será produzido o material de apoio na forma de uma 
apresentação em PowerPoint que abordará a versão final das propostas, os investimentos requeridos, as metas de 
mobilidade e as recomendações finais. E
no portal do PlanMob de Salvador de modo que a população tenha acesso às informações básicas com 
antecedência.  

Na sequência será realizada a audiência, na qual os técnicos do Consór
de Coordenação. Durante o evento, serão promovidos os respectivos apontamentos sobre as manifestações 
apresentadas pelos participantes. 

Por fim, será realizada uma sistematização das contribuições a partir das anot
gravação do evento, se esta for providenciada.

Produtos: 

Apresentação em PowerPoint do material de apoio da audiência.

Texto com a sistematização das contribuições.

Prazo de execução: 19 dias úteis. 

Neste prazo estão incluídos 15 dias úteis da atividade de planejamento do evento, incluído o tempo hábil para a 
convocação pública com antecedência.

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 83.01.00 - Planejamento do evento
Atividade 83.02.00 - Preparação de material básico para o evento

Atividade 83.03.00 - Disponibilização de texto base para publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador

Atividade 83.04.00 - Realização do evento

Atividade 83.05.00 - Sistematização das contribuições

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade de Salvador 

Apresentar à Sociedade a versão final do Plano de Mobilidade. 

A audiência será realizada em conformidade com as orientações do Plano de Comunicação elaborado na Etapa 

Em um primeiro momento será realizado o planeamento do evento em conjunto com a Coordenação da PMS, 
incluindo as providências de convocação oficial da audiência, para o qual o Consórcio preparará um texto de 
referência explicando os seus objetivos. 

A partir dos elementos gerados na atividade 82.01.00 será produzido o material de apoio na forma de uma 
apresentação em PowerPoint que abordará a versão final das propostas, os investimentos requeridos, as metas de 
mobilidade e as recomendações finais. Este material, complementado pelo texto de convocação será disponibilizado 
no portal do PlanMob de Salvador de modo que a população tenha acesso às informações básicas com 

Na sequência será realizada a audiência, na qual os técnicos do Consórcio prestarão o apoio necessário à equipe 
de Coordenação. Durante o evento, serão promovidos os respectivos apontamentos sobre as manifestações 

Por fim, será realizada uma sistematização das contribuições a partir das anotações e eventualmente da audição da 
gravação do evento, se esta for providenciada. 

Apresentação em PowerPoint do material de apoio da audiência. 

Texto com a sistematização das contribuições. 

ncluídos 15 dias úteis da atividade de planejamento do evento, incluído o tempo hábil para a 
convocação pública com antecedência. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Planejamento do evento 
Preparação de material básico para o evento 
Disponibilização de texto base para publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador
Realização do evento 
Sistematização das contribuições 
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A audiência será realizada em conformidade com as orientações do Plano de Comunicação elaborado na Etapa 

Em um primeiro momento será realizado o planeamento do evento em conjunto com a Coordenação da PMS, 
incluindo as providências de convocação oficial da audiência, para o qual o Consórcio preparará um texto de 

A partir dos elementos gerados na atividade 82.01.00 será produzido o material de apoio na forma de uma 
apresentação em PowerPoint que abordará a versão final das propostas, os investimentos requeridos, as metas de 

ste material, complementado pelo texto de convocação será disponibilizado 
no portal do PlanMob de Salvador de modo que a população tenha acesso às informações básicas com 

cio prestarão o apoio necessário à equipe 
de Coordenação. Durante o evento, serão promovidos os respectivos apontamentos sobre as manifestações 

ações e eventualmente da audição da 

ncluídos 15 dias úteis da atividade de planejamento do evento, incluído o tempo hábil para a 

Mês 6 Mês 7 
       
       
       

Disponibilização de texto base para publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador 
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Etapa: 84.00.00 - Produção do RT15

Objetivos 

Elaborar o relatório com o registro da audiência pública final de apresentação 

Modo de trabalho 

Nesta etapa será realizada a produção do relatório 
Plano de Mobilidade Urbana de Salvador.

O documento conterá a seguinte estrutura básica:

• Histórico da Audiência Pública
• Texto de referência apresentado na Audiência
• Registro das manifestações apresentadas
• Avaliação geral dos resultados da Audiência
• Relação de presentes na forma de anexo.

 

Produtos: 

RT15 – Relatório da Audiência Pública 

Prazo de execução: 5 dias úteis. 

Mês 1 Mês 2 
         
         
         

Atividades: 

Atividade 84.01.00 - Elaboração do relatório RT
Atividade 84.02.00 - Encaminhamento e aprovação

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

15 - Relatório da Audiência Pública Final do PlanMob

Elaborar o relatório com o registro da audiência pública final de apresentação do Plano de Mobilidade.

Nesta etapa será realizada a produção do relatório que apresentará as conclusões da audiência pública final do 
Plano de Mobilidade Urbana de Salvador. 

O documento conterá a seguinte estrutura básica: 

udiência Pública 
Texto de referência apresentado na Audiência 
Registro das manifestações apresentadas 
Avaliação geral dos resultados da Audiência 
Relação de presentes na forma de anexo. 

da Audiência Pública Final do Plano de Mobilidade Urbana de Salvador. 

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6
             
             
             

Elaboração do relatório RT15 
Encaminhamento e aprovação 
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da Audiência Pública Final do PlanMob 

do Plano de Mobilidade. 

que apresentará as conclusões da audiência pública final do 

 

Mês 6 Mês 7 
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2.2 Cronograma das atividades

2.2.1 Inter-relacionamento das atividades

Considerando o planejamento das atividades do trabalho exposto no capítulo anterior, 
procedeu-se à construção da rede de relacionamento entre
tabela a seguir, a qual mostra o nome da tarefa e suas relações de precedência, estas 
identificadas por um número “ID” que pode ser consultado na primeira coluna da tabela. 
Também é apresentada a duração prevista de cada ta

 

ID Tipo de 
atividade 

Nome da tarefa 

   

    
PLANO DE MOBILIDADADE DE 
SALVADOR 

 3 Fase 10.00.00 - Mobilização e Plano de 
Comunicação Social

4 Etapa 10.00.00 - Mobilização

5 Atividade 10.01.00 - Reunião de abertura dos trabalhos

6 Atividade 10.02.00 - Preparação do RT1 
Mobilização 

7 Tarefa 10.02.01 - Desenvolvimento e elaboração

8 Tarefa 10.02.02 - Reunião de ap

9 Tarefa 10.02.03 - Avaliação PMS e revisões

10 Tarefa 10.02.04 - Encaminhamento de produto: RT1 
Relatório de Mobilização

11 Etapa 11.00.00 - Plano de Comunicação Social

12 Atividade 11.01.00 - Preparação
Comunicação 

13 Tarefa 11.01.01 - Redação do Plano de 
Comunicação 

14 Tarefa 11.01.02 - Reunião de apresentação

15 Tarefa 11.01.03 - Avaliação PMS e revisões

16 Tarefa 11.01.04 - Encaminhamento de produt
Plano de Comunicação

17 Atividade 11.02.00 - Portal Internet

18 Tarefa 11.02.01 - Discussões sobre conteúdos e 
operacionalização com PMS

19 Tarefa 11.02.02 - Concepção gráfica

20 Tarefa 11.02.03 - Reunião de apresentação

21 Tarefa 11.02.04 - Avaliação PMS e revisões

22 Tarefa 11.02.05 - Encaminhamento de produto: NT2 
Modelo de Portal da Internet

23 Tarefa 11.02.06 - Implantação pela PMS

   
25 Fase 20.00.00 - Pré-diagnóstico

26 Etapa 21.00.00 - Planejamento das leituras setoriais

27 Atividade 21.01.00 - Identificação dos stakholders

28 Atividade 21.02.00 - Contatos e tratativas para as 
reuniões 

29 Atividade 21.03.00 - Programação, agendamento das 
reuniões 

30 Etapa 22.00.00 - Realização das reuniões setoriais

31 Atividade 22.01.00 - Reunião Setorial 01

32 Tarefa 22.01.01 - Realização da reunião 01

33 Tarefa 22.01.02 - Preparação de memória da reunião 
01 

34 Atividade 22.02.00 - Reunião Setorial 02

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Cronograma das atividades 

relacionamento das atividades 

Considerando o planejamento das atividades do trabalho exposto no capítulo anterior, 
se à construção da rede de relacionamento entre atividades que é apresentada na 

tabela a seguir, a qual mostra o nome da tarefa e suas relações de precedência, estas 
identificadas por um número “ID” que pode ser consultado na primeira coluna da tabela. 
Também é apresentada a duração prevista de cada tarefa, dada em dias úteis.

Duração 
em dias 
úteis 

Predecessoras 

  
PLANO DE MOBILIDADADE DE 154 

dias   

Mobilização e Plano de 
Comunicação Social 

35 dias   

lização 13 dias   

Reunião de abertura dos trabalhos 1 dia   

Preparação do RT1 - Relatório de 12 dias   

Desenvolvimento e elaboração 5 dias 5 

Reunião de apresentação 1 dia 7 

Avaliação PMS e revisões 5 dias 8 

Encaminhamento de produto: RT1 - 
Relatório de Mobilização 

1 dia 9 

Plano de Comunicação Social 34 dias   

Preparação do Plano de 12 dias   

Redação do Plano de 5 dias 5 

Reunião de apresentação 1 dia 13 

Avaliação PMS e revisões 5 dias 14 

Encaminhamento de produto: NT1 - 
Plano de Comunicação 

1 dia 15 

Portal Internet 23 dias   

Discussões sobre conteúdos e 
operacionalização com PMS 

1 dia 15 

Concepção gráfica 5 dias 18 

de apresentação 1 dia 19 

Avaliação PMS e revisões 5 dias 20 

Encaminhamento de produto: NT2 - 
Modelo de Portal da Internet 

1 dia 21 

Implantação pela PMS 10 dias 22 

  
diagnóstico 27 dias   

Planejamento das leituras setoriais 15 dias   

Identificação dos stakholders 1 dia 5 

Contatos e tratativas para as 5 dias 27 

ogramação, agendamento das 12 dias 28II+2 dias 

Realização das reuniões setoriais 10 dias   

Reunião Setorial 01 1 dia   

Realização da reunião 01 0,5 dias 29II+3 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 32 

Reunião Setorial 02 1 dia   

  

52 

Considerando o planejamento das atividades do trabalho exposto no capítulo anterior, 
atividades que é apresentada na 

tabela a seguir, a qual mostra o nome da tarefa e suas relações de precedência, estas 
identificadas por um número “ID” que pode ser consultado na primeira coluna da tabela. 

refa, dada em dias úteis. 
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ID Tipo de 
atividade 

Nome da tarefa 

35 Tarefa 22.02.01 - Realização da reunião 02

36 Tarefa 22.02.02 - Preparação de memória da reunião 
02 

37 Atividade 22.03.00 - Reunião Setorial 03

38 Tarefa 22.03.01 - Realização da reunião 03

39 Tarefa 22.03.02 - Preparação de memória da reunião 
03 

40 Atividade 22.04.00 - Reunião Setorial 04

41 Tarefa 22.04.01 - Realização da reunião 04

42 Tarefa 22.04.02 - Preparação de memória da reunião 
04 

43 Atividade 22.05.00 - Reunião Setorial 05

44 Tarefa 22.05.01 - Realização da reunião 05

45 Tarefa 22.05.02 - Preparação de memória da reunião 
05 

46 Atividade 22.06.00 - Reunião Setorial 06

47 Tarefa 22.06.01 - Realização da reunião 06

48 Tarefa 22.06.02 - Preparação de memória da reunião 
06 

49 Atividade 22.07.00 - Reunião Setorial 07

50 Tarefa 22.07.01 - Realização da reunião 07

51 Tarefa 22.07.02 - Preparação de memória da reunião 
07 

52 Atividade 22.08.00 - Reunião Setorial 08

53 Tarefa 22.08.01 - Realização da reunião 08

54 Tarefa 22.08.02 - Preparação de memória da reunião 
08 

55 Atividade 22.09.00 - Reunião Setorial 09

56 Tarefa 22.09.01 - Realização da reunião 09

57 Tarefa 22.09.02 - Preparação de memória da reunião 
09 

58 Atividade 22.10.00 - Reunião Setorial 10

59 Tarefa 22.10.01 - Realização da reunião 10

60 Tarefa 22.10.02 - Preparação de memória da reunião 
10 

61 Atividade 22.11.00 - Reunião Setorial 11

62 Tarefa 22.11.01 - Realização da reunião 11

63 Tarefa 22.11.02 - Preparação de memória da reunião 
11 

64 Atividade 22.12.00 - Reunião Setorial 12

65 Tarefa 22.12.01 - Realização da reunião 12

66 Tarefa 22.12.02 - Preparação de memória da reunião 
12 

67 Atividade 22.13.00 - Reunião Setorial 13

68 Tarefa 22.13.01 - Realização da reunião 13

69 Tarefa 22.13.02 - Preparação de memória da reunião 
13 

70 Atividade 22.14.00 - Reunião Setorial 14

71 Tarefa 22.14.01 - Realização da reunião 14

72 Tarefa 22.14.02 - Preparação de memória da reunião 
14 

73 Atividade 22.15.00 - Reunião Setorial 15

74 Tarefa 22.15.01 - Realização da reunião 15

75 Tarefa 22.15.02 - Preparação de memória da reunião 
15 

76 Etapa 23.00.00 - Produção do RT02 
Pré-diagnóstico 

77 Atividade 23.01.00 - Elaboração do relatório de Pré
diagnóstico 

78 Tarefa 23.01.01 - Sistematização das memórias das 
reuniões setoriais 

79 Tarefa 23.01.02 - Avaliação global e identificação de 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 
em dias 
úteis 

Predecessoras 

Realização da reunião 02 0,5 dias 29II+4 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 35 

Reunião Setorial 03 1 dia   

Realização da reunião 03 0,5 dias 29II+5 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 38 

Reunião Setorial 04 1 dia   

Realização da reunião 04 0,5 dias 29II+6 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 41 

Reunião Setorial 05 1 dia   

Realização da reunião 05 0,5 dias 29II+7 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 44 

Reunião Setorial 06 1 dia   

Realização da reunião 06 0,5 dias 29II+3 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 32 

Reunião Setorial 07 1 dia   

Realização da reunião 07 0,5 dias 29II+4 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 35 

Reunião Setorial 08 1 dia   

lização da reunião 08 0,5 dias 29II+5 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 38 

Reunião Setorial 09 1 dia   

Realização da reunião 09 0,5 dias 29II+6 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 41 

Reunião Setorial 10 1 dia   

Realização da reunião 10 0,5 dias 29II+7 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 44 

Reunião Setorial 11 1 dia   

Realização da reunião 11 0,5 dias 29II+8 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 62 

Reunião Setorial 12 1 dia   

ção da reunião 12 0,5 dias 29II+9 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 65 

Reunião Setorial 13 1 dia   

Realização da reunião 13 0,5 dias 29II+10 dias 

paração de memória da reunião 0,5 dias 68 

Reunião Setorial 14 1 dia   

Realização da reunião 14 0,5 dias 29II+11 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 71 

Reunião Setorial 15 1 dia   

Realização da reunião 15 0,5 dias 29II+12 dias 

Preparação de memória da reunião 0,5 dias 74 

Produção do RT02 - Relatório de 11 dias   

Elaboração do relatório de Pré- 5 dias   

Sistematização das memórias das 2 dias 33;36;39;42;45;48;51;54;57;60;63;66;69;72;75

Avaliação global e identificação de 2 dias 78 
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33;36;39;42;45;48;51;54;57;60;63;66;69;72;75 
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ID Tipo de 
atividade 

Nome da tarefa 

problemas e perspectivas

80 Tarefa 23.01.03 - Preparação do RT02

81 Atividade 23.02.00 - Encaminhamento e aprovação

82 Tarefa 23.02.01 - Apresentação do Pré

83 Tarefa 23.02.02 - Avaliação PMS

84 Tarefa 23.02.03 - Revisões 

   

86 Fase 30.00.00 - Base de dados

87 Etapa 31.00.00 - Levantamento de dados 
disponíveis 

88 Atividade 31.01.00 - Identificação e requisição das 
informações disponíveis para os estuudos

89 Atividade 31.02.00 - Recepção, tiaagem e pré
dos documentos e arquivos recebidos

90 Atividade 31.03.00 - Formação da base de dados de 
transporte coletivo 

91 Tarefa 31.03.01 - Organização de banco de dados de
oferta dos serviços de ônibus

92 Tarefa 31.03.02 - Organização de banco de dados de 
demanda do serviço de ônibus

93 Tarefa 31.03.03 - Organização de base de dados dos 
traçados das linhas de ônibus

94 Tarefa 31.03.04 - Organização de base de dados de 
frota 

95 Tarefa 31.03.05 - Organização de informações do 
serviço metroviário 

96 Atividade 31.04.00 - Formação da base de dados de 
circulação e trânsito 

97 Tarefa 31.04.01 - Organização da base de dados do 
sistema viário 

98 Tarefa 31.04.02 - Organização da base de dados de 
estacionamentos 

99 Tarefa 31.04.03 - Organização da base de dados de 
equipamentos de apoio ao controle de trânsito

100 Tarefa 31.04.04 - Organização da base de dados de 
acidentes de trânsito

101 Atividade 31.05.00 - Formação da base de dados de 
outras modalidades de transporte

102 Tarefa 31.05.01 - Organização de informações sobre 
o serviço de táxi 

103 Tarefa 31.05.02 - Organização de informações sobre 
o serviço de escolares

104 Tarefa 31.05.03 - Organização de informações sobre 
o serviço de fretamento

105 Atividade 31.06.00 - Formação da base de d
regulamentação dos serviços de transporte

106 Tarefa 31.06.01 - Organização da legislação de 
transporte coletivo 

107 Tarefa 31.06.02 - Organização da legislação de 
demais modalidades de transporte público

108 Tarefa 31.06.03 - Organização da legislação em 
geral sobre circulação de tráfego

109 Atividade 31.07.00 - Formação da base de dados 
urbana 

110 Tarefa 31.07.01 - Organização de informações do 
Plano Diertor de Desenvolvimento

111 Tarefa 31.07.02 - Organização de informações da 
Legislação Urbanística

112 Tarefa 31.07.03 - Organização de informações 
demográficas 

113 Tarefa 31.07.04 - Organização de informações 
sociais e econômicas

114 Atividade 31.08.00 - Formação de base de dados de 
projetos 

115 Tarefa 31.08.01 - Organização de informações sobre 
projetos em execução e comprometidos

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 
em dias 
úteis 

Predecessoras 

problemas e perspectivas 

Preparação do RT02 1 dia 79 

Encaminhamento e aprovação 6 dias   

Apresentação do Pré-diagnóstico 1 dia 80 

Avaliação PMS 3 dias 82 

 2 dias 83 

  

Base de dados 40 dias   

Levantamento de dados 19 dias   

Identificação e requisição das 
informações disponíveis para os estuudos 

5 dias 5 

Recepção, tiaagem e pré-avaliação 
dos documentos e arquivos recebidos 

7 dias 88II+5 dias 

Formação da base de dados de 6 dias   

Organização de banco de dados de 
oferta dos serviços de ônibus 

3 dias 89II+1 dia 

Organização de banco de dados de 
demanda do serviço de ônibus 

2 dias 91 

Organização de base de dados dos 
traçados das linhas de ônibus 

5 dias 89II+1 dia 

Organização de base de dados de 1 dia 92 

Organização de informações do 
 

2 dias 89II+1 dia 

Formação da base de dados de 
 

7 dias   

Organização da base de dados do 3 dias 89II+3 dias 

Organização da base de dados de 3 dias 97 

Organização da base de dados de 
equipamentos de apoio ao controle de trânsito 

1 dia 98 

Organização da base de dados de 
acidentes de trânsito 

4 dias 89II+5 dias 

Formação da base de dados de 
outras modalidades de transporte 

4 dias   

Organização de informações sobre 1 dia 89II+10 dias 

Organização de informações sobre 
o serviço de escolares 

2 dias 102 

Organização de informações sobre 
o serviço de fretamento 

1 dia 103 

Formação da base de dados de 
regulamentação dos serviços de transporte 

9 dias   

Organização da legislação de 3 dias 89II+3 dias 

Organização da legislação de 
demais modalidades de transporte público 

3 dias 106 

Organização da legislação em 
geral sobre circulação de tráfego 

3 dias 107 

Formação da base de dados 10 dias   

Organização de informações do 
Plano Diertor de Desenvolvimento 

5 dias 89II+1 dia 

Organização de informações da 
Legislação Urbanística 

5 dias 110 

Organização de informações 3 dias 89II+1 dia 

Organização de informações 
sociais e econômicas 

5 dias 112 

Formação de base de dados de 8 dias   

Organização de informações sobre 
projetos em execução e comprometidos 

5 dias 89II+1 dia 
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ID Tipo de 
atividade 

Nome da tarefa 

116 Tarefa 31.08.02 - Organização de informações sobre 
demais projetos 

117 Atividade 31.09.00 - Formação de base de dados de 
pesquisas existentes

118 Tarefa 31.09.01 - Organização de informações sobre 
a pesquisa OD 2012

119 Tarefa 31.09.02 - Organização de informações sobre 
pesquisas de transporte coletivo existentes

120 Etapa 32.00.00 - Execução de pesquisas

121 Atividade 32.01.00 - Tratamento das informações de 
pesquisa de qualidade dos serviços de 
transporte público 

122 Atividade 32.02.00 - Realização de pesquisa de 
preferência declarada

123 Tarefa 32.02.01 - Planejamento e programação da 
pesquisa 

124 Tarefa 32.02.02 - Execução dos trabalhos de campo

125 Tarefa 32.02.03 - Processamento dos dados da 
pesquisa 

126 Etapa 33.00.00 - Produção do RT03 
Levantamento de dados primários e 
secundários 

127 Atividade 33.01.00 - Elaboração do relatório RT03

128 Atividade 33.02.00 - Encaminhamento e aprovação

129 Etapa 34.00.00 - Realização do Workshop

130 Atividade 34.01.00 - Planejamento do evento de 
discussão do pré-diagnóstico e base de dados

131 Atividade 34.02.00 - Preparação de material básico para 
o evento 

132 Atividade 34.03.00 - Realização do evento

133 Atividade 34.04.00 - Sisematização das contribuições

134 Etapa 35.00.00 - Produção do RT04 
Workshop com especialistas

135 Atividade 35.01.00 - Elaboração do relatório RT04

136 Atividade 35.02.00 - Encaminhamento e aprovação

   

138 Fase 40.00.00 - Instrumentalização da 
Modelagem do Planejamento de 
Transporte 

139 Etapa 41.00.00 - Tratamento das base
georreferenciadas e do modelo de simulação 
de rede 

140 Atividade 41.01.00 - Avaliação da atualidade das 
informações da base viária e de rede de 
transporte 

141 Atividade 41.02.00 - Complementações da base de 
dados do modelo de simulação

142 Etapa 42.00.00 - Preparação do modelo de 
transporte 

143 Atividade 42.01.00 - Ajuste da matriz de origem e 
destino para 2015 

144 Atividade 42.02.00 - Elaboração do modelo de geração 
de viagens 

145 Atividade 42.03.00 - Elaboração do modelo de 
distribuição das viagens

146 Atividade 42.04.00 - Elaboração do modelo de divisão 
modal 

147 Etapa 43.00.00 - Análise de indicadores da situação 
atual 

148 Atividade 43.01.00 - Geração de indicadores e mapas 
temáticos 

149 Atividade 43.02.00 - Análise das informações da 
situação atual 

150 Etapa 44.00.00 - Desenvolvimento dos cenários 
urbanos 

151 Atividade 44.01.00 - Consolidação das informações 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 
em dias 
úteis 

Predecessoras 

Organização de informações sobre 3 dias 115 

Formação de base de dados de 
pesquisas existentes 

10 dias   

Organização de informações sobre 
a pesquisa OD 2012 

5 dias 89II+1 dia 

Organização de informações sobre 
uisas de transporte coletivo existentes 

5 dias 118 

Execução de pesquisas 12 dias   

Tratamento das informações de 
pesquisa de qualidade dos serviços de 

1 dia 89 

lização de pesquisa de 
preferência declarada 

12 dias   

Planejamento e programação da 5 dias 7 

Execução dos trabalhos de campo 5 dias 123 

Processamento dos dados da 2 dias 124 

Produção do RT03 - Relatório de 
Levantamento de dados primários e 

13 dias   

Elaboração do relatório RT03 10 dias 97;102;103;106;107;121;125;90;96;109;114;117

nhamento e aprovação 3 dias 127 

Realização do Workshop 24 dias   

Planejamento do evento de 
diagnóstico e base de dados 

10 dias 16 

Preparação de material básico para 5 dias 127;130;80 

Realização do evento 1 dia 131 

Sisematização das contribuições 2 dias 132 

Produção do RT04 - Relatório do 
Workshop com especialistas 

4 dias   

Elaboração do relatório RT04 3 dias 133 

Encaminhamento e aprovação 1 dia 135 

  

Instrumentalização da 
Modelagem do Planejamento de 

52 dias   

Tratamento das bases 
georreferenciadas e do modelo de simulação 

6 dias   

Avaliação da atualidade das 
informações da base viária e de rede de 

3 dias 89II+1 dia;93;97 

Complementações da base de 
elo de simulação 

3 dias 140 

Preparação do modelo de 20 dias   

Ajuste da matriz de origem e 5 dias 118;141 

Elaboração do modelo de geração 5 dias 143;109 

Elaboração do modelo de 
distribuição das viagens 

5 dias 144;125 

Elaboração do modelo de divisão 5 dias 145;125 

Análise de indicadores da situação 10 dias   

Geração de indicadores e mapas 5 dias 144;145;146 

Análise das informações da 5 dias 148 

Desenvolvimento dos cenários 21 dias   

Consolidação das informações 3 dias 109 
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97;102;103;106;107;121;125;90;96;109;114;117 
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ID Tipo de 
atividade 

Nome da tarefa 

para a elaboração dos cenários urbanos

152 Atividade 44.02.00 - Discussão prévia com a equipe da 
PMS 

153 Atividade 44.03.00 - Elaboração das informações dos 
cenários tendencial e alternativos

154 Atividade 44.04.00 - Discussão com a equipe da PMS

155 Atividade 44.05.00 - Revisões das informações dos 
cenários 

156 Atividade 44.06.00 - Validação final

157 Etapa 45.00.00 - Desenvolvimento das análises de 
prognóstico 

158 Atividade 45.01.00 - Projeções globais da variáveis do 
modelo de transporte

159 Atividade 45.02.00 - Geração das matrizes do cenário 
base 

160 Atividade 45.03.00 - Alocação das matrizes do cenário 
atual e do cenário base

161 Atividade 45.04.00 - Análise do serviço de transporte 
coletivo no ano horizonte

162 Atividade 45.05.00 - Análise da capacidade da malha 
viária no ano horizonte

163 Atividade 45.06.00 - Análise do impacto 

164 Atividade 45.07.00 - Discussão com a equipe da PMS

165 Etapa 46.00.00 - Produção do RT05 
Cenário Base do Planejamento de Transporte

166 Atividade 46.01.00 - Elaboração do relatório 

167 Atividade 46.02.00 - Encaminhamento e aprovação

   

169 Fase 50.00.00 - Diagnóstico

170 Etapa 51.00.00 - Consolidação do diagnóstico

171 Atividade 51.01.00 - Avaliação dos reflexos globais na 
mobilidade 

172 Atividade 51.02.00 - Avaliação do serviço de transporte 
coletivo 

173 Atividade 51.03.00 - Avaliação da circulação viária

174 Atividade 51.04.00 - Avaliação dos modos não 
motorizados 

175 Atividade 51.05.00 - Avaliação dos demais modos de 
transporte 

176 Atividade 51.06.00 - Avaliação dos projetos e planos 
existentes 

177 Atividade 51.07.00 - Avaliação da leg
transporte e urbana associada à mobilidade

178 Etapa 52.00.00 - Produção do RT06 
Diagnóstico 

179 Atividade 52.01.00 - Elaboração do relatório RT06

180 Atividade 52.02.00 - Encaminhamento e aprovação

181 Etapa 53.00.00 - Audiência Pública sobre o 
Diagnóstico 

182 Atividade 53.01.00 - Planejamento do evento

183 Atividade 53.02.00 - Preparação de material básico para 
o evento 

184 Atividade 53.03.00 - Disponibilização de texto base para 
publicação no sítio eletrônico do PlanMob 
Salvador 

185 Atividade 53.04.00 - Realização do evento

186 Atividade 53.05.00 - Sisematização das

187 Etapa 54.00.00 - Produção do RT07 
Audiência Pública do Diagnóstico

188 Atividade 54.01.00 - Elaboração do relatório RT07

189 Atividade 54.02.00 - Encaminhamento e aprovação

190   

191 Fase 60.00.00 - Definição das diretrizes

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 
em dias 
úteis 

Predecessoras 

para a elaboração dos cenários urbanos 

Discussão prévia com a equipe da 1 dia 151 

Elaboração das informações dos 
cenários tendencial e alternativos 

5 dias 152 

Discussão com a equipe da PMS 5 dias 153 

Revisões das informações dos 5 dias 154 

Validação final 2 dias 155 

Desenvolvimento das análises de 13 dias   

Projeções globais da variáveis do 
modelo de transporte 

3 dias 156;142 

Geração das matrizes do cenário 3 dias 158 

Alocação das matrizes do cenário 
enário base 

3 dias 159 

Análise do serviço de transporte 
coletivo no ano horizonte 

3 dias 160 

Análise da capacidade da malha 
viária no ano horizonte 

3 dias 160 

Análise do impacto na mobilidade 3 dias 160 

Discussão com a equipe da PMS 1 dia 161;162;163 

Produção do RT05 - Relatório do 
Cenário Base do Planejamento de Transporte 

13 dias   

Elaboração do relatório RT05 10 dias 140;141;143;144;145;146;148;149;156;161;162;163
;164 

Encaminhamento e aprovação 3 dias 166 

  

Diagnóstico 56 dias   

Consolidação do diagnóstico 38 dias   

Avaliação dos reflexos globais na 7 dias 164 

Avaliação do serviço de transporte 30 dias 164TT+7 dias;90 

Avaliação da circulação viária 30 dias 164TT+7 dias;96 

Avaliação dos modos não 15 dias 87 

Avaliação dos demais modos de 15 dias 87 

Avaliação dos projetos e planos 15 dias 87 

Avaliação da legislação de 
transporte e urbana associada à mobilidade 

15 dias 87 

Produção do RT06 - Relatório do 8 dias   

Elaboração do relatório RT06 5 dias 171;172;173;174;175;176;177

Encaminhamento e aprovação 3 dias 179 

Audiência Pública sobre o 26 dias   

Planejamento do evento 15 dias 15 

Preparação de material básico para 3 dias 171;172;173;174;175;176;177

Disponibilização de texto base para 
publicação no sítio eletrônico do PlanMob 

1 dia 23;183 

Realização do evento 1 dia 182;184II+3 dias 

Sisematização das contribuições 3 dias 185 

Produção do RT07 - Relatório da 
Audiência Pública do Diagnóstico 

8 dias   

Elaboração do relatório RT07 5 dias 186 

Encaminhamento e aprovação 3 dias 188 

  

Definição das diretrizes 52 dias   

  

56 

140;141;143;144;145;146;148;149;156;161;162;163

171;172;173;174;175;176;177 

;174;175;176;177 
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ID Tipo de 
atividade 

Nome da tarefa 

192 Etapa 61.00.00 - Alinhamento de diretrizes

193 Atividade 61.01.00 - Estudo de benchmarking de 
mobilidade de Salvador com outras 
localidades 

194 Tarefa 61.01.01 - Obtenção de dados e indicadores 
de mobilidade de cidades e regiões 
metropolitanas brasileiras

195 Tarefa 61.01.02 - Obtenção de referências de 
tratamento da mobilidade em outros países

196 Tarefa 61.01.03 - Avaliação comparada

197 Atividade 61.02.00 - Estudo de diretrizes e metas

198 Tarefa 61.02.01 - Elaboração de proposta de 
diretrizes 

199 Tarefa 61.02.02 - Elaboração de proposta de metas 
para a política de mobilidade

200 Etapa 62.00.00 - Realização de workshop sobre 
diretrizes para a política de mobilidade

201 Atividade 62.01.00 - Planejamento do evento

202 Atividade 62.02.00 - Preparação de material básico para 
o evento 

203 Atividade 62.03.00 - Realização do evento

204 Etapa 63.00.00 - Produção do RT08 
Aspirações de Mobilidade

205 Atividade 63.01.00 - Elaboração do relatório RT08

206 Atividade 63.02.00 - Encaminhamento e apro

207 Etapa 64.00.00 - Estudo de critérios de avaliação de 
propostas 

208 Atividade 64.01.00 - Definição do grupo de avaliação 
multicriterial 

209 Atividade 64.02.00 - Definição dos indicadores de 
análise das propostas

210 Atividade 64.03.00 - Estabelecimento de peso dos 
indicadores 

211 Etapa 65.00.00 - Produção do RT09 
Metodologia de Avaliação de Impacto

212 Atividade 65.01.00 - Elaboração do relatório RT09

213 Atividade 65.02.00 - Encaminhamento e aprovação

214   

215 Fase 70.00.00 - Desenvolvimento de propostas 
do PlanMob 

216 Etapa 71.00.00 - Estudo de propostas relativas aos 
temas gerais 

217 Atividade 71.01.00 - Elaboração de cenários de oferta

218 Tarefa 71.01.01 - Laboratório de políticas de 
mobilidade em conjunto com a PMS

219 Tarefa 71.01.02 - Formulação de alternativas 
integradas de mobilidade

220 Atividade 71.02.00 - Avaliação de resultados e 
formulação de propostas

221 Etapa 72.00.00 - Estudo e definição de propostas do 
PlanMob relativas aos temas específicos

222 Atividade 72.01.00 - Estudo de soluções para o 
transporte coletivo 

223 Atividade 72.02.00 - Estudo de soluções para o sistema 
viário e de circulação

224 Atividade 72.03.00 - Estudo de soluções para os modos 
não motorizados 

225 Atividade 72.04.00 - Estudo de soluções para o 
ordenamento do uso e ocupação do solo e 
transportes 

226 Etapa 73.00.00 - Produção do RT10 
Diretrizes e Concepção de propostas

227 Atividade 73.01.00 - Elaboração do relatório RT10

228 Atividade 73.02.00 - Encaminhamento e aprovação

229 Etapa 74.00.00 - Simulação das propostas

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 
em dias 
úteis 

Predecessoras 

Alinhamento de diretrizes 42 dias   

Estudo de benchmarking de 
mobilidade de Salvador com outras 

27 dias   

ão de dados e indicadores 
de mobilidade de cidades e regiões 
metropolitanas brasileiras 

10 dias 8II+30 dias 

Obtenção de referências de 
tratamento da mobilidade em outros países 

10 dias 194 

Avaliação comparada 5 dias 171;194;195 

Estudo de diretrizes e metas 10 dias   

Elaboração de proposta de 5 dias 186;196 

Elaboração de proposta de metas 
para a política de mobilidade 

5 dias 198 

Realização de workshop sobre 
diretrizes para a política de mobilidade 

11 dias   

Planejamento do evento 5 dias 15II+50 dias 

Preparação de material básico para 3 dias 199 

Realização do evento 1 dia 202;201 

Produção do RT08 - Relatório de 
Aspirações de Mobilidade 

6 dias   

Elaboração do relatório RT08 3 dias 203 

Encaminhamento e aprovação 3 dias 205 

Estudo de critérios de avaliação de 22 dias   

Definição do grupo de avaliação 5 dias 15II+45 dias 

Definição dos indicadores de 
ropostas 

10 dias 208;186 

Estabelecimento de peso dos 4 dias 209 

Produção do RT09 - Relatório da 
Metodologia de Avaliação de Impacto 

6 dias   

Elaboração do relatório RT09 3 dias 209;210 

Encaminhamento e aprovação 3 dias 212 

  

Desenvolvimento de propostas 58 dias   

Estudo de propostas relativas aos 20 dias   

Elaboração de cenários de oferta 5 dias 186;198;199 

Laboratório de políticas de 
mobilidade em conjunto com a PMS 

5 dias 217 

Formulação de alternativas 
integradas de mobilidade 

5 dias 218 

Avaliação de resultados e 
formulação de propostas 

5 dias 219 

Estudo e definição de propostas do 
PlanMob relativas aos temas específicos 

30 dias   

Estudo de soluções para o 30 dias 186 

Estudo de soluções para o sistema 
viário e de circulação 

30 dias 186 

Estudo de soluções para os modos 30 dias 186 

Estudo de soluções para o 
uso e ocupação do solo e 

30 dias 186 

Produção do RT10 - Relatório de 
Diretrizes e Concepção de propostas 

12 dias   

Elaboração do relatório RT10 9 dias 220;222;223;224;225 

Encaminhamento e aprovação 3 dias 227 

Simulação das propostas 20 dias   
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ID Tipo de 
atividade 

Nome da tarefa 

230 Atividade 74.01.00 - Codificação das propostas no 
modelo de simulação

231 Atividade 74.02.00 - Simulação das propostas

232 Etapa 75.00.00 - Avaliação das propostas

233 Atividade 75.01.00 - Obtenção dos indicadores das 
propostas 

234 Atividade 75.02.00 - Avaliação das propostas segundo a 
metodologia estabelecida

235 Etapa 76.00.00 - Produção
Propostas e Avaliação (Matrizes de 
priorização) 

236 Atividade 76.01.00 - Elaboração do relatório RT11

237 Atividade 76.02.00 - Encaminhamento e aprovação

238 Etapa 77.00.00 - Produção do RT12
as fichas de avaliação das propostas

239 Atividade 77.01.00 - Elaboração do relatório RT12

240 Atividade 77.02.00 - Encaminhamento e aprovação

241 Etapa 78.00.00 - Audiência Pública sobre as 
Propostas 

242 Atividade 78.01.00 - Planejamento do evento

243 Atividade 78.02.00 - Preparação de material básico para 
o evento 

244 Atividade 78.03.00 - Disponibilização de texto base para 
publicação no sítio eletrôn
Salvador 

245 Atividade 78.04.00 - Realização do evento

246 Atividade 78.05.00 - Sisematização das contribuições

247 Etapa 79.00.00 - Produção do RT13
Audiência Pública das Propostas

248 Atividade 79.01.00 - Elaboração do relatório RT13

249 Atividade 79.02.00 - Encaminhamento e aprovação

   

251 Fase 80.00.00 - Finalização do PlanMob Salvador

252 Etapa 81.00.00 - Estabelecimento das propostas 
para o PlanMob 

253 Atividade 81.01.00 - Avaliação das contribuições do 
processo de discussão pública sobre as 
propostas 

254 Atividade 81.02.00 - Dimensionamento dos 
investimentos requeridos

255 Atividade 81.03.00 - Avaliações das propoostas

256 Atividade 81.04.00 - Sistematização das propostas

257 Etapa 82.00.00 - Produção do RT14
Plano de Mobilidade de Salvador

258 Atividade 82.01.00 - Elaboração do relatório RT14

259 Atividade 82.02.00 - Encaminhamento e aprovação

260 Etapa 83.00.00 - Audiência Pública sobre o PlanMob

261 Atividade 83.01.00 - Planejamento do evento

262 Atividade 83.02.00 - Preparação de material
o evento 

263 Atividade 83.03.00 - Disponibilização de texto base para 
publicação no sítio eletrônico do PlanMob 
Salvador 

264 Atividade 83.04.00 - Realização do evento

265 Atividade 83.05.00 - Sisematiza

266 Etapa 84.00.00 - Produção do RT15 
Audiência Pública Final do PlanMob

267 Atividade 84.01.00 - Elaboração do relatório RT15

268 Atividade 84.02.00 - Encaminhamento e aprovação

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 
em dias 
úteis 

Predecessoras 

Codificação das propostas no 
modelo de simulação 

10 dias 221II+15 dias 

Simulação das propostas 10 dias 230 

Avaliação das propostas 10 dias   

Obtenção dos indicadores das 3 dias 231 

Avaliação das propostas segundo a 
metodologia estabelecida 

7 dias 233 

Produção do RT11 - Relatório das 
Propostas e Avaliação (Matrizes de 

13 dias   

Elaboração do relatório RT11 10 dias 233;234 

Encaminhamento e aprovação 3 dias 236 

Produção do RT12 - Relatório com 
as fichas de avaliação das propostas 

13 dias   

Elaboração do relatório RT12 10 dias 233;234 

Encaminhamento e aprovação 3 dias 236 

Audiência Pública sobre as 24 dias   

Planejamento do evento 15 dias 15II+90 dias 

Preparação de material básico para 3 dias 233;234 

Disponibilização de texto base para 
publicação no sítio eletrônico do PlanMob 

3 dias 23;243 

Realização do evento 1 dia 244 

Sisematização das contribuições 1 dia 245 

Produção do RT13- Relatório da 
Audiência Pública das Propostas 

5 dias   

Elaboração do relatório RT13 2 dias 246 

Encaminhamento e aprovação 3 dias 248 

  

Finalização do PlanMob Salvador 33 dias   

Estabelecimento das propostas 12 dias   

Avaliação das contribuições do 
processo de discussão pública sobre as 

2 dias 246 

Dimensionamento dos 
investimentos requeridos 

5 dias 253;234 

ções das propoostas 3 dias 253;254 

Sistematização das propostas 2 dias 255 

Produção do RT14- Relatório do 
Plano de Mobilidade de Salvador 

13 dias   

Elaboração do relatório RT14 10 dias 256 

Encaminhamento e aprovação 3 dias 258 

Audiência Pública sobre o PlanMob 19 dias   

Planejamento do evento 15 dias 15II+120 dias 

Preparação de material básico para 3 dias 258 

Disponibilização de texto base para 
publicação no sítio eletrônico do PlanMob 

1 dia 23;262 

Realização do evento 1 dia 263;261 

Sisematização das contribuições 1 dia 264 

Produção do RT15 - Relatório da 
Audiência Pública Final do PlanMob 

5 dias   

Elaboração do relatório RT15 3 dias 265 

Encaminhamento e aprovação 2 dias 267 
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2.2.2 Cronograma 

A tabela e a figura na sequencia 

 

ID Tipo de 

atividade 

Nome da tarefa 

    PLANO DE MOBILIDADADE DE SALVADOR

3 Fase    10.00.00 - Mobilização e Plano de Comunicação 

Social 

4 Etapa       10.00.00 - Mobilização

5 Atividade          10.01.00 - Reunião de abertura dos trabalhos

6 Atividade          10.02.00 - Preparação do RT1 

Mobilização 

7 Tarefa             10.02.01 - Desenvolvimento e elaboração

8 Tarefa             10.02.02 - Reunião de apresent

9 Tarefa             10.02.03 - Avaliação PMS e revisões

10 Tarefa             10.02.04 - Encaminhamento de produto: RT1 

Relatório de Mobilização 

11 Etapa       11.00.00 - Plano de Comunicação Social

12 Atividade          11.01.00 - Preparação do Plano de Comunicação

13 Tarefa             11.01.01 - Redação do Plano de Comunicação

14 Tarefa             11.01.02 - Reunião de apresentação

15 Tarefa             11.01.03 - Avaliação PMS e revisões

16 Tarefa             11.01.04 - Encaminhamento de produto: N

Plano de Comunicação 

17 Atividade          11.02.00 - Portal Internet

18 Tarefa             11.02.01 - Discussões sobre conteúdos e 

operacionalização com PMS

19 Tarefa             11.02.02 - Concepção gráfica

20 Tarefa             11.02.03 - Reunião de apresentação

21 Tarefa             11.02.04 - Avaliação PMS e revisões

22 Tarefa             11.02.05 - Encaminhamento de produto: NT2 

Modelo de Portal da Internet

23 Tarefa             11.02.06 - Implantação pela PMS

25 Fase    20.00.00 - Pré-diagnóstico

26 Etapa       21.00.00 - Planejamento das leituras setoriais

27 Atividade          21.01.00 - Identificação dos stakholders

28 Atividade          21.02.00 - Contatos e tratativas para as reuniões

29 Atividade          21.03.00 - Programação, agendamento das 

reuniões 

30 Etapa       22.00.00 - Realização das reuniões setoriais

31 Atividade          22.01.00 - Reunião Setorial 01

32 Tarefa             22.01.01 - Realização da reunião 01

33 Tarefa             22.01.02 - Preparação de me

01 

34 Atividade          22.02.00 - Reunião Setorial 02

35 Tarefa             22.02.01 - Realização da reunião 02

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

figura na sequencia apresentam o cronograma detalhado dos trabalhos.

Duração 

em  úteis 

Início Término

PLANO DE MOBILIDADADE DE SALVADOR 215 Ter 04/04/17 Sex 03/11/17

Mobilização e Plano de Comunicação 35 Ter 04/04/17 Seg 22/05/17

Mobilização 13 Ter 04/04/17 Qui 20/04/17

Reunião de abertura dos trabalhos 1 Ter 04/04/17 Ter 04/04/17

Preparação do RT1 - Relatório de 12 Qua 05/04/17 Qui 20/04/17

Desenvolvimento e elaboração 5 Qua 05/04/17 Ter 11/04/17

Reunião de apresentação 1 Qua 12/04/17 Qua 12/04/17

Avaliação PMS e revisões 5 Qui 13/04/17 Qua 19/04/17

Encaminhamento de produto: RT1 - 

 

1 Qui 20/04/17 Qui 20/04/17

Plano de Comunicação Social 34 Qua 05/04/17 Seg 22/05/17

Preparação do Plano de Comunicação 12 Qua 05/04/17 Qui 20/04/17

Redação do Plano de Comunicação 5 Qua 05/04/17 Ter 11/04/17

Reunião de apresentação 1 Qua 12/04/17 Qua 12/04/17

Avaliação PMS e revisões 5 Qui 13/04/17 Qua 19/04/17

Encaminhamento de produto: NT1 - 1 Qui 20/04/17 Qui 20/04/17

Portal Internet 23 Qui 20/04/17 Seg 22/05/17

Discussões sobre conteúdos e 

operacionalização com PMS 

1 Qui 20/04/17 Qui 20/04/17

Concepção gráfica 5 Sex 21/04/17 Qui 27/04/17

Reunião de apresentação 1 Sex 28/04/17 Sex 28/04/17

Avaliação PMS e revisões 5 Seg 01/05/17 Sex 05/0

Encaminhamento de produto: NT2 - 

Modelo de Portal da Internet 

1 Seg 08/05/17 Seg 08/05/17

Implantação pela PMS 10 Ter 09/05/17 Seg 22/05/17

tico 35 Ter 04/04/17 Seg 22/05/17

Planejamento das leituras setoriais 15 Qua 05/04/17 Ter 25/04/17

Identificação dos stakholders 1 Qua 05/04/17 Qua 05/04/17

Contatos e tratativas para as reuniões 5 Qui 06/04/17 Qua 12/04/17

Programação, agendamento das 12 Seg 10/04/17 Ter 25/04/17

Realização das reuniões setoriais 10 Qui 13/04/17 Qua 26/04/17

Reunião Setorial 01 1 Qui 13/04/17 Qui 13/04/17

Realização da reunião 01 0,5 Qui 13/04/17 Qui 13/04/17

Preparação de memória da reunião 0,5 Qui 13/04/17 Qui 13/04/17

Reunião Setorial 02 1 Sex 14/04/17 Sex 14/04/17

Realização da reunião 02 0,5 Sex 14/04/17 Sex 14/04/17
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o cronograma detalhado dos trabalhos. 

Término Predecessoras 

Sex 03/11/17   

Seg 22/05/17   

Qui 20/04/17   

Ter 04/04/17   

Qui 20/04/17   

Ter 11/04/17 5 

Qua 12/04/17 7 

Qua 19/04/17 8 

Qui 20/04/17 9 

Seg 22/05/17   

Qui 20/04/17   

Ter 11/04/17 5 

Qua 12/04/17 13 

Qua 19/04/17 14 

Qui 20/04/17 15 

Seg 22/05/17   

Qui 20/04/17 15 

Qui 27/04/17 18 

Sex 28/04/17 19 

Sex 05/05/17 20 

Seg 08/05/17 21 

Seg 22/05/17 22 

Seg 22/05/17   

Ter 25/04/17   

Qua 05/04/17 5 

Qua 12/04/17 27 

Ter 25/04/17 28II+2 dias 

Qua 26/04/17   

Qui 13/04/17   

Qui 13/04/17 29II+3 dias 

Qui 13/04/17 32 

Sex 14/04/17   

Sex 14/04/17 29II+4 dias 
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ID Tipo de 

atividade 

Nome da tarefa 

36 Tarefa             22.02.02 - Preparação de memória da reunião 

02 

37 Atividade          22.03.00 - Reunião Setorial 03

38 Tarefa             22.03.01 - Realização da reunião 03

39 Tarefa             22.03.02 - Preparação de memória da reunião 

03 

40 Atividade          22.04.00 - Reunião Setorial 04

41 Tarefa             22.04.01 - Realização da reunião

42 Tarefa             22.04.02 - Preparação de memória da reunião 

04 

43 Atividade          22.05.00 - Reunião Setorial 05

44 Tarefa             22.05.01 - Realização da reunião 05

45 Tarefa             22.05.02 - Preparação de memória da reunião 

05 

46 Atividade          22.06.00 - Reunião Setorial 06

47 Tarefa             22.06.01 - Realização da reunião 06

48 Tarefa             22.06.02 - Preparação de memória da reunião 

06 

49 Atividade          22.07.00 - Reunião Setorial 07

50 Tarefa             22.07.01 - Realização da reunião 07

51 Tarefa             22.07.02 - Preparação de memória da reunião 

07 

52 Atividade          22.08.00 - Reunião Setorial 08

53 Tarefa             22.08.01 - Realização da reunião 08

54 Tarefa             22.08.02 - Preparação de memória da reunião 

08 

55 Atividade          22.09.00 - Reunião Setorial 09

56 Tarefa             22.09.01 - Realização da reunião 09

57 Tarefa             22.09.02 - Preparação de me

09 

58 Atividade          22.10.00 - Reunião Setorial 10

59 Tarefa             22.10.01 - Realização da reunião 10

60 Tarefa             22.10.02 - Preparação de memória da reunião 

10 

61 Atividade          22.11.00 - Reunião Setorial 11

62 Tarefa             22.11.01 - Realização da reunião 11

63 Tarefa             22.11.02 - Preparação de memória da reunião 

11 

64 Atividade          22.12.00 - Reunião Setorial 12

65 Tarefa             22.12.01 - Realização da reunião

66 Tarefa             22.12.02 - Preparação de memória da reunião 

12 

67 Atividade          22.13.00 - Reunião Setorial 13

68 Tarefa             22.13.01 - Realização da reunião 13

69 Tarefa             22.13.02 - Preparação de memória da reunião 

13 

70 Atividade          22.14.00 - Reunião Setorial 14

71 Tarefa             22.14.01 - Realização da reunião 14

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 

em  úteis 

Início Término

Preparação de memória da reunião 0,5 Sex 14/04/17 Sex 14/04/17

Reunião Setorial 03 1 Seg 17/04/17 Seg 17/04/17

Realização da reunião 03 0,5 Seg 17/04/17 Seg 17/04/1

Preparação de memória da reunião 0,5 Seg 17/04/17 Seg 17/04/17

Reunião Setorial 04 1 Ter 18/04/17 Ter 18/04/17

Realização da reunião 04 0,5 Ter 18/04/17 Ter 18/04/17

Preparação de memória da reunião 0,5 Ter 18/04/17 Ter 18/04/17

Reunião Setorial 05 1 Qua 19/04/17 Qua 19/04/17

Realização da reunião 05 0,5 Qua 19/04/17 Qua 19/04/17

Preparação de memória da reunião 0,5 Qua 19/04/17 Qua 19/04/17

Reunião Setorial 06 1 Qui 13/04/17 Qui 13

Realização da reunião 06 0,5 Qui 13/04/17 Qui 13/04/17

Preparação de memória da reunião 0,5 Qui 13/04/17 Qui 13/04/17

etorial 07 1 Sex 14/04/17 Sex 14/04/17

Realização da reunião 07 0,5 Sex 14/04/17 Sex 14/04/17

Preparação de memória da reunião 0,5 Sex 14/04/17 Sex 14/04/17

Reunião Setorial 08 1 Seg 17/04/17 Seg 17/04/17

Realização da reunião 08 0,5 Seg 17/04/17 Seg 17/04/17

Preparação de memória da reunião 0,5 Seg 17/04/17 Seg 17/04/17

Reunião Setorial 09 1 Ter 18/04/17 Ter 18/04/17

Realização da reunião 09 0,5 Ter 18/04/17 Ter 18/04/17

Preparação de memória da reunião 0,5 Ter 18/04/17 Ter 18/04/17

Reunião Setorial 10 1 Qua 19/04/17 Qua 19/04/17

Realização da reunião 10 0,5 Qua 19/04/17 Qua 19/04/17

Preparação de memória da reunião 0,5 Qua 19/04/17 Qua 19/04/17

Reunião Setorial 11 1 Qui 20/04/17 Qui 20/04/17

Realização da reunião 11 0,5 Qui 20/04/17 Qui 20/04/1

Preparação de memória da reunião 0,5 Qui 20/04/17 Qui 20/04/17

Reunião Setorial 12 1 Sex 21/04/17 Sex 21/04/17

Realização da reunião 12 0,5 Sex 21/04/17 Sex 21/04/17

Preparação de memória da reunião 0,5 Sex 21/04/17 Sex 21/04/17

Reunião Setorial 13 1 Seg 24/04/17 Seg 24/04/17

Realização da reunião 13 0,5 Seg 24/04/17 Seg 24/04/17

Preparação de memória da reunião 0,5 Seg 24/04/17 Seg 24/04/17

Reunião Setorial 14 1 Ter 25/04/17 Ter 2

Realização da reunião 14 0,5 Ter 25/04/17 Ter 25/04/17
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Término Predecessoras 

Sex 14/04/17 35 

Seg 17/04/17   

Seg 17/04/17 29II+5 dias 

Seg 17/04/17 38 

Ter 18/04/17   

Ter 18/04/17 29II+6 dias 

Ter 18/04/17 41 

Qua 19/04/17   

Qua 19/04/17 29II+7 dias 

Qua 19/04/17 44 

Qui 13/04/17   

Qui 13/04/17 29II+3 dias 

Qui 13/04/17 32 

Sex 14/04/17   

Sex 14/04/17 29II+4 dias 

Sex 14/04/17 35 

Seg 17/04/17   

Seg 17/04/17 29II+5 dias 

Seg 17/04/17 38 

Ter 18/04/17   

Ter 18/04/17 29II+6 dias 

Ter 18/04/17 41 

Qua 19/04/17   

Qua 19/04/17 29II+7 dias 

Qua 19/04/17 44 

Qui 20/04/17   

Qui 20/04/17 29II+8 dias 

Qui 20/04/17 62 

Sex 21/04/17   

Sex 21/04/17 29II+9 dias 

Sex 21/04/17 65 

Seg 24/04/17   

Seg 24/04/17 29II+10 dias 

Seg 24/04/17 68 

Ter 25/04/17   

Ter 25/04/17 29II+11 dias 
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ID Tipo de 

atividade 

Nome da tarefa 

72 Tarefa             22.14.02 - Preparação de memória da reunião 

14 

73 Atividade          22.15.00 - Reunião Setorial 15

74 Tarefa             22.15.01 - Realização da reunião 15

75 Tarefa             22.15.02 - Preparação de memória da reunião 

15 

76 Etapa       23.00.00 - Produção do RT02 

diagnóstico 

77 Atividade          23.01.00 - Elaboração do relatório de Pré

diagnóstico 

78 Tarefa             Tarefa Extra 1 - Sistematiz

disponíveis sobre Mobilidade em Salvador

79 Tarefa             23.01.01 - Sistematização das memórias das 

reuniões setoriais 

80 Tarefa             23.01.02 - Avaliação global e identificação de 

problemas e perspectivas 

81 Tarefa             23.01.03 - Preparação do RT02

82 Atividade          23.02.00 - Encaminhamento e aprovação

83 Tarefa             23.02.01 - Apresentação do Pré

84 Tarefa             23.02.02 - Avaliação PMS

85 Tarefa             23.02.03 - Revisões

87 Fase    30.00.00 - Base de dados

88 Etapa       31.00.00 - Levantamento de dados disponíveis

89 Atividade          31.01.00 - Identificação

informações disponíveis para os estuudos

90 Atividade          31.02.00 - Recepção, tiaagem e pré

documentos e arquivos recebidos

91 Atividade          31.03.00 - Formação da base de dados de 

transporte coletivo 

92 Tarefa             31.03.01 - Organização de banco de dados de 

oferta dos serviços de ônibus

93 Tarefa             31.03.02 - Organização de banco de dados de 

demanda do serviço de ônibus

94 Tarefa             31.03.03 - Organização de base de dados dos 

traçados das linhas de ônibus

95 Tarefa             31.03.04 - Organização de base de dados de 

frota 

96 Tarefa             31.03.05 - Organização de informações do 

serviço metroviário 

97 Atividade          31.04.00 - Formação da base de

circulação e trânsito 

98 Tarefa             31.04.01 - Organização da base de dados do 

sistema viário 

99 Tarefa             31.04.02 - Organização da base de dados de 

estacionamentos 

100 Tarefa             31.04.03 - Organização da base de dados de 

equipamentos de apoio ao controle de trânsito

101 Tarefa             31.04.04 - Organização da base de dados de 

acidentes de trânsito 

102 Atividade          31.05.00 - Formação da base de dados de outras 

modalidades de transporte

103 Tarefa             31.05.01 - Organização de informações sobre o 

serviço de táxi 

104 Tarefa             31.05.02 - Organização de informações sobre o 

serviço de escolares 

105 Tarefa             31.05.03 - Organização de informações sobre o 

serviço de fretamento 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 

em  úteis 

Início Término

Preparação de memória da reunião 0,5 Ter 25/04/17 Ter 25/04/17

Setorial 15 1 Qua 26/04/17 Qua 26/04/17

Realização da reunião 15 0,5 Qua 26/04/17 Qua 26/04/17

Preparação de memória da reunião 0,5 Qua 26/04/17 Qua 26/04/17

Produção do RT02 - Relatório de Pré- 35 Ter 04/04/17 Seg 22/05/17

Elaboração do relatório de Pré- 23 Ter 04/04/17 Qui 04/05/17

Sistematização de conteúdos 

disponíveis sobre Mobilidade em Salvador 

20 Ter 04/04/17 Seg 01/05/17

Sistematização das memórias das 2 Qui 27/04/17 Sex 28/04/17

Avaliação global e identificação de 

 

2 Ter 02/05/17 Qua 03/05/17

Preparação do RT02 1 Qui 04/05/17 Qui 04/05/17

aminhamento e aprovação 12 Sex 05/05/17 Seg 22/05/17

Apresentação do Pré-diagnóstico 1 Sex 05/05/17 Sex 05/05/17

Avaliação PMS 3 Seg 08/05/17 Qua 10/05/17

Revisões 5 Qui 11/05/17 Seg 22/05/17

Base de dados 40 Qua 05/04/17 Ter 30/05/17

Levantamento de dados disponíveis 19 Qua 05/04/17 Seg 01/05/17

Identificação e requisição das 

informações disponíveis para os estuudos 

5 Qua 05/04/17 Ter 11/04/17

Recepção, tiaagem e pré-avaliação dos 

documentos e arquivos recebidos 

7 Qua 12/04/17 Qui 20/04/17

Formação da base de dados de 6 Qui 13/04/17 Qui 20/04/17

Organização de banco de dados de 

oferta dos serviços de ônibus 

3 Qui 13/04/17 Seg 17/04/17

Organização de banco de dados de 

demanda do serviço de ônibus 

2 Ter 18/04/17 Qua 19/04/17

Organização de base de dados dos 

traçados das linhas de ônibus 

5 Qui 13/04/17 Qua 19/04/17

Organização de base de dados de 1 Qui 20/04/17 Qui 20/04/17

Organização de informações do 2 Qui 13/04/17 Sex 14/04/17

Formação da base de dados de 7 Seg 17/04/17 Ter 25/04/17

Organização da base de dados do 3 Seg 17/04/17 Qua 19/04/17

Organização da base de dados de 3 Qui 20/04/17 Seg 24/04/17

Organização da base de dados de 

equipamentos de apoio ao controle de trânsito 

1 Ter 25/04/17 Ter 25/04/17

Organização da base de dados de 4 Qua 19/04/17 Seg 24/04/17

Formação da base de dados de outras 

modalidades de transporte 

4 Qua 26/04/17 Seg 01/05/17

Organização de informações sobre o 1 Qua 26/04/17 Qua 26/04/17

Organização de informações sobre o 2 Qui 27/04/17 Sex 28/04/17

Organização de informações sobre o 1 Seg 01/05/17 Seg 01/05/17
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Término Predecessoras 

Ter 25/04/17 71 

Qua 26/04/17   

Qua 26/04/17 29II+12 dias 

Qua 26/04/17 74 

Seg 22/05/17   

Qui 04/05/17   

Seg 01/05/17   

Sex 28/04/17 33; 36; 39; 42; 45; 

48; 51; 54; 57; 60; 

63; 66; 69; 72; 75 

Qua 03/05/17 79;78 

Qui 04/05/17 80 

Seg 22/05/17   

Sex 05/05/17 81 

Qua 10/05/17 83 

Seg 22/05/17 84 

Ter 30/05/17   

Seg 01/05/17   

Ter 11/04/17 5 

Qui 20/04/17 89II+5 dias 

Qui 20/04/17   

Seg 17/04/17 90II+1 dia 

Qua 19/04/17 92 

Qua 19/04/17 90II+1 dia 

Qui 20/04/17 93 

Sex 14/04/17 90II+1 dia 

Ter 25/04/17   

Qua 19/04/17 90II+3 dias 

Seg 24/04/17 98 

Ter 25/04/17 99 

Seg 24/04/17 90II+5 dias 

Seg 01/05/17   

Qua 26/04/17 90II+10 dias 

Sex 28/04/17 103 

Seg 01/05/17 104 



 

RT 01 – Relatório de Mobilização - Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador

ID Tipo de 

atividade 

Nome da tarefa 

106 Atividade          31.06.00 - Formação da base de dados de 

regulamentação dos serviços de transporte

107 Tarefa             31.06.01 - Organização da legislação de 

transporte coletivo 

108 Tarefa             31.06.02 - Organização da legislação de demais 

modalidades de transporte público

109 Tarefa             31.06.03 - Organização da legislação em geral

sobre circulação de tráfego

110 Atividade          31.07.00 - Formação da base de dados urbana

111 Tarefa             31.07.01 - Organização de informações do 

Plano Diertor de Desenvolviment

112 Tarefa             31.07.02 - Organização de informações da 

Legislação Urbanística 

113 Tarefa             31.07.03 - Organização de informações 

demográficas 

114 Tarefa             31.07.04 - Organização de informações sociais 

e econômicas 

115 Atividade          31.08.00 - Formação de base de dados de 

projetos 

116 Tarefa             31.08.01 - Organização de informações sobre 

projetos em execução e comprometidos

117 Tarefa             31.08.02 - Organização de informações sobre 

demais projetos 

118 Atividade          31.09.00 - Formação de base de dados de 

pesquisas existentes 

119 Tarefa             31.09.01 - Organização de informações sobre a 

pesquisa OD 2012 

120 Tarefa             31.09.02 - Organização de informações sobre 

pesquisas de transporte coletivo existentes

121 Etapa       32.00.00 - Execução de pesquisas

122 Atividade          32.01.00 - Tratamento das informaçõe

pesquisa de qualidade dos serviços de transporte 

público 

123 Atividade          32.02.00 - Realização de pesquisa de preferência 

declarada 

124 Tarefa             32.02.01 - Planejamento e

pesquisa 

125 Tarefa             32.02.02 - Execução dos trabalhos de campo

126 Tarefa             32.02.03 - Processamento dos dados da 

pesquisa 

127 Etapa       33.00.00 - Produção do RT03 

Levantamento de dados primários e secundários

128 Atividade          33.01.00 - Elaboração do relatório RT03

129 Atividade          33.02.00 - Encaminhamento e aprovação

130 Etapa       34.00.00 - Realização do Workshop

131 Atividade          34.01.00 - Planejamento do evento de

do pré-diagnóstico e base de dados

132 Atividade          34.02.00 - Preparação de material básico para o 

evento 

133 Atividade          34.03.00 - Realização do evento

134 Atividade          34.04.00 - Sisematização das contribuições

135 Etapa       35.00.00 - Produção do RT04 

Workshop com especialistas

136 Atividade          35.01.00 - Elaboração do relatório RT04

137 Atividade          35.02.00 - Encaminhamento e aprovação

139 Fase    40.00.00 - Instrumentalização da Modelagem do 

Planejamento de Transporte

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 

em  úteis 

Início Término

Formação da base de dados de 

regulamentação dos serviços de transporte 

9 Seg 17/04/17 Qui 27/04/17

Organização da legislação de 3 Seg 17/04/17 Qua 19/04/17

Organização da legislação de demais 

modalidades de transporte público 

3 Qui 20/04/17 Seg 24/04/17

Organização da legislação em geral 

sobre circulação de tráfego 

3 Ter 25/04/17 Qui 27/04/17

Formação da base de dados urbana 10 Qui 13/04/17 Qua 26/04/17

Organização de informações do 

Plano Diertor de Desenvolvimento 

5 Qui 13/04/17 Qua 19/04/17

Organização de informações da 5 Qui 20/04/17 Qua 26/04/17

Organização de informações 3 Qui 13/04/17 Seg 1

Organização de informações sociais 5 Ter 18/04/17 Seg 24/04/17

Formação de base de dados de 8 Qui 13/04/17 Seg 24/04/17

Organização de informações sobre 

projetos em execução e comprometidos 

5 Qui 13/04/17 Qua 19/04/17

Organização de informações sobre 3 Qui 20/04/17 Seg 24/04/17

Formação de base de dados de 10 Qui 13/04/17 Qua 26/04/17

Organização de informações sobre a 5 Qui 13/04/17 Qua 19/04/17

Organização de informações sobre 

pesquisas de transporte coletivo existentes 

5 Qui 20/04/17 Qua 26/04/17

Execução de pesquisas 12 Qua 12/04/17 Qui 27/04/17

Tratamento das informações de 

pesquisa de qualidade dos serviços de transporte 

1 Sex 21/04/17 Sex 21/04/17

Realização de pesquisa de preferência 12 Qua 12/04/17 Qui 27/04/17

Planejamento e programação da 5 Qua 12/04/17 Ter 18/04/17

Execução dos trabalhos de campo 5 Qua 19/04/17 Ter 25/04/17

Processamento dos dados da 2 Qua 26/04/17 Qui 27/04/17

Produção do RT03 - Relatório de 

Levantamento de dados primários e secundários 

13 Seg 01/05/17 Qua 17/05/17

Elaboração do relatório RT03 10 Seg 01/05/17 Sex 12/05/17

Encaminhamento e aprovação 3 Seg 15/05/17 Qua 17/05/17

Realização do Workshop 24 Sex 21/04/17 Qua 24/05/17

Planejamento do evento de discussão 

diagnóstico e base de dados 

10 Sex 21/04/17 Qui 04/05/17

Preparação de material básico para o 5 Seg 15/05/17 Sex 19/05/17

Realização do evento 1 Seg 22/05/17 Seg 22/05/17

Sisematização das contribuições 2 Ter 23/05/17 Qua 24/05/17

Produção do RT04 - Relatório do 

Workshop com especialistas 

4 Qui 25/05/17 Ter 30/05/17

Elaboração do relatório RT04 3 Qui 25/05/17 Seg 29/05/17

Encaminhamento e aprovação 1 Ter 30/05/17 Ter 30/05/17

Instrumentalização da Modelagem do 

nsporte 

52 Qui 20/04/17 Sex 30/06/17
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Término Predecessoras 

Qui 27/04/17   

Qua 19/04/17 90II+3 dias 

Seg 24/04/17 107 

Qui 27/04/17 108 

Qua 26/04/17   

Qua 19/04/17 90II+1 dia 

Qua 26/04/17 111 

Seg 17/04/17 90II+1 dia 

Seg 24/04/17 113 

Seg 24/04/17   

Qua 19/04/17 90II+1 dia 

Seg 24/04/17 116 

Qua 26/04/17   

Qua 19/04/17 90II+1 dia 

Qua 26/04/17 119 

Qui 27/04/17   

Sex 21/04/17 90 

Qui 27/04/17   

Ter 18/04/17 7 

Ter 25/04/17 124 

Qui 27/04/17 125 

Qua 17/05/17   

Sex 12/05/17 98;103;104;107;10

8;122;126;91;97;11

0;115;118 

Qua 17/05/17 128 

Qua 24/05/17   

Qui 04/05/17 16 

Sex 19/05/17 128;131;81 

Seg 22/05/17 132 

Qua 24/05/17 133 

Ter 30/05/17   

Seg 29/05/17 134 

Ter 30/05/17 136 

Sex 30/06/17   
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ID Tipo de 

atividade 

Nome da tarefa 

140 Etapa       41.00.00 - Tratamento das bases 

georreferenciadas e do modelo de simulação de rede

141 Atividade          41.01.00 - Avaliação da atualidade das 

informações da base viária e de rede de transporte

142 Atividade          41.02.00 - Complementações da base de dados 

do modelo de simulação 

143 Etapa       42.00.00 - Preparação do modelo de transport

144 Atividade          42.01.00 - Ajuste da matriz de origem e destino 

para 2015 

145 Atividade          42.02.00 - Elaboração do modelo de geração de 

viagens 

146 Atividade          42.03.00 - Elaboração do modelo de distribuição 

das viagens 

147 Atividade          42.04.00 - Elaboração do modelo de divisão 

modal 

148 Etapa       43.00.00 - Análise de indicadores da situação atual

149 Atividade          43.01.00 - Geração de indicadores e mapas 

temáticos 

150 Atividade          43.02.00 - Análise das informações

atual 

151 Etapa       44.00.00 - Desenvolvimento dos cenários urbanos

152 Atividade          44.01.00 - Consolidação das informações para a 

elaboração dos cenários urbanos

153 Atividade          44.02.00 - Discussão prévia com a equipe da PMS

154 Atividade          44.03.00 - Elaboração das informações dos 

cenários tendencial e alternativos

155 Atividade          44.04.00 - Discussão com a equipe da PMS

156 Atividade          44.05.00 - Revisões das informações dos cenários

157 Atividade          44.06.00 - Validação fi

158 Etapa       45.00.00 - Desenvolvimento das análises de 

prognóstico 

159 Atividade          45.01.00 - Projeções globais da variáveis do 

modelo de transporte 

160 Atividade          45.02.00 - Geração das matrizes do cenário base

161 Atividade          45.03.00 - Alocação das matrizes do cenário atual 

e do cenário base 

162 Atividade          45.04.00 - Análise do serviço de transporte 

coletivo no ano horizonte 

163 Atividade          45.05.00 - Análise da capacidade da malha viária 

no ano horizonte 

164 Atividade          45.06.00 - Análise do impacto na mobilidade

165 Atividade          45.07.00 - Discussão com a equipe da PMS

166 Etapa       46.00.00 - Produção do RT05 

Cenário Base do Planejamento de Transporte

167 Atividade          46.01.00 - Elaboração do relatório RT05

168 Atividade          46.02.00 - Encaminhamento e apr

170 Fase    50.00.00 - Diagnóstico 

171 Etapa       51.00.00 - Consolidação do diagnóstico

172 Atividade          51.01.00 - Avaliação dos reflexos glob

mobilidade 

173 Atividade          51.02.00 - Avaliação do serviço de transporte 

coletivo 

174 Atividade          51.03.00 - Avaliação da circulação viária

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 

em  úteis 

Início Término

Tratamento das bases 

georreferenciadas e do modelo de simulação de rede 

6 Qui 20/04/17 Qui 27/04/17

Avaliação da atualidade das 

ia e de rede de transporte 

3 Qui 20/04/17 Seg 24/04/17

Complementações da base de dados 3 Ter 25/04/17 Qui 27/04/17

Preparação do modelo de transporte 20 Sex 28/04/17 Qui 25/05/17

Ajuste da matriz de origem e destino 5 Sex 28/04/17 Qui 04/05/17

Elaboração do modelo de geração de 5 Sex 05/05/17 Qui 11/05/17

Elaboração do modelo de distribuição 5 Sex 12/05/17 Qui 18/05/17

Elaboração do modelo de divisão 5 Sex 19/05/17 Qui 25/05/17

Análise de indicadores da situação atual 10 Sex 26/05/17 Qui 08/06/17

Geração de indicadores e mapas 5 Sex 26/05/17 Qui 01/06/17

Análise das informações da situação 5 Sex 02/06/17 Qui 08/06/17

Desenvolvimento dos cenários urbanos 21 Qui 27/04/17 Qui 25/05/17

Consolidação das informações para a 

elaboração dos cenários urbanos 

3 Qui 27/04/17 Seg 01/05/17

Discussão prévia com a equipe da PMS 1 Ter 02/05/17 Ter 02/05/17

Elaboração das informações dos 

cenários tendencial e alternativos 

5 Qua 03/05/17 Ter 09/05/

Discussão com a equipe da PMS 5 Qua 10/05/17 Ter 16/05/17

Revisões das informações dos cenários 5 Qua 17/05/17 Ter 23/05/17

Validação final 2 Qua 24/05/17 Qui 25/05/17

Desenvolvimento das análises de 13 Sex 26/05/17 Ter 13/06/17

Projeções globais da variáveis do 3 Sex 26/05/17 Ter 30/05/17

Geração das matrizes do cenário base 3 Qua 31/05/17 Sex 02/06/17

Alocação das matrizes do cenário atual 3 Seg 05/06/17 Qua 07/06/17

Análise do serviço de transporte 

 

3 Qui 08/06/17 Seg 12/06/17

Análise da capacidade da malha viária 3 Qui 08/06/17 Seg 12/06/17

Análise do impacto na mobilidade 3 Qui 08/06/17 Seg 12/06/17

Discussão com a equipe da PMS 1 Ter 13/06/17 Ter 13/06/17

Produção do RT05 - Relatório do 

anejamento de Transporte 

13 Qua 14/06/17 Sex 30/06/17

Elaboração do relatório RT05 10 Qua 14/06/17 Ter 27/06/17

Encaminhamento e aprovação 3 Qua 28/06/17 Sex 30/06/17

112 Qui 20/04/17 Ter 18/07/17

Consolidação do diagnóstico 38 Ter 02/05/17 Qui 22/06/17

Avaliação dos reflexos globais na 7 Qua 14/06/17 Qui 22/06/17

Avaliação do serviço de transporte 30 Sex 12/05/17 Qui 22/06/17

Avaliação da circulação viária 30 Sex 12/05/17 Qui 22/06/17
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Término Predecessoras 

Qui 27/04/17   

Seg 24/04/17 90II+1 dia;94;98 

Qui 27/04/17 141 

Qui 25/05/17   

Qui 04/05/17 119;142 

Qui 11/05/17 144;110 

Qui 18/05/17 145;126 

Qui 25/05/17 146;126 

Qui 08/06/17   

Qui 01/06/17 145;146;147 

Qui 08/06/17 149 

Qui 25/05/17   

Seg 01/05/17 110 

Ter 02/05/17 152 

Ter 09/05/17 153 

Ter 16/05/17 154 

Ter 23/05/17 155 

Qui 25/05/17 156 

Ter 13/06/17   

Ter 30/05/17 157;143 

Sex 02/06/17 159 

Qua 07/06/17 160 

Seg 12/06/17 161 

Seg 12/06/17 161 

Seg 12/06/17 161 

Ter 13/06/17 162;163;164 

Sex 30/06/17   

Ter 27/06/17 141;142;144;145;1

46;147;149;150;15

7;162;163;164;165 

Sex 30/06/17 167 

Ter 18/07/17   

Qui 22/06/17   

Qui 22/06/17 165 

Qui 22/06/17 165TT+7 dias;91 

Qui 22/06/17 165TT+7 dias;97 
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ID Tipo de 

atividade 

Nome da tarefa 

175 Atividade          51.04.00 - Avaliação dos modos não motorizados

176 Atividade          51.05.00 - Avaliação dos demais modos de 

transporte 

177 Atividade          51.06.00 - Avaliação dos projetos e planos 

existentes 

178 Atividade          51.07.00 - Avaliação da legislação de transporte e 

urbana associada à mobilidade

179 Etapa       52.00.00 - Produção do RT06 

Diagnóstico 

180 Atividade          52.01.00 - Elaboração do relatório RT06

181 Atividade          52.02.00 - Encaminhamento e aprovaç

182 Etapa       53.00.00 - Audiência Pública sobre o Diagnóstico

183 Atividade          53.01.00 - Planejamento do evento

184 Atividade          53.02.00 - Preparação de material básico para o 

evento 

185 Atividade          53.03.00 - Disponibilização de texto base para 

publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador

186 Atividade          53.04.00 - Realização do evento

187 Atividade          53.05.00 - Sisematização das contribuições

188 Etapa       54.00.00 - Produção do RT07 

Audiência Pública do Diagnóstico

189 Atividade          54.01.00 - Elaboração do relatório RT07

190 Atividade          54.02.00 - Encaminhamento e aprovação

192 Fase    60.00.00 - Definição das diretrizes

193 Etapa       61.00.00 - Alinhamento de diretrizes

194 Atividade          61.01.00 - Estudo de benchmarking de 

mobilidade de Salvador com

195 Tarefa             61.01.01 - Obtenção de dados e indicadores de 

mobilidade de cidades e regiões metropolitanas 

brasileiras 

196 Tarefa             61.01.02 - Obtenção de referências de 

tratamento da mobilidade em outros países

197 Tarefa             61.01.03 - Avaliação comparada

198 Atividade          61.02.00 - Estudo de diretrizes e m

199 Tarefa             61.02.01 - Elaboração de proposta de diretrizes

200 Tarefa             61.02.02 - Elaboração de proposta de metas 

para a política de mobilidade

201 Etapa       62.00.00 - Realização de workshop sobre diretrizes 

para a política de mobilidade

202 Atividade          62.01.00 - Planejamento do evento

203 Atividade          62.02.00 - Preparação de material básico para o 

evento 

204 Atividade          62.03.00 - Realização do evento

205 Etapa       63.00.00 - Produção do RT08 

Aspirações de Mobilidade 

206 Atividade          63.01.00 - Elaboração do relatório RT08

207 Atividade          63.02.00 - Encaminhamento e aprovação

208 Etapa       64.00.00 - Estudo de critérios de avaliação de 

propostas 

209 Atividade          64.01.00 - Definição do grupo de avaliação 

multicriterial 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 

em  úteis 

Início Término

Avaliação dos modos não motorizados 15 Ter 02/05/17 Seg 22/05/17

Avaliação dos demais modos de 15 Ter 02/05/17 Seg 22/05/17

Avaliação dos projetos e planos 15 Ter 02/05/17 Seg 22/05/17

Avaliação da legislação de transporte e 

urbana associada à mobilidade 

15 Ter 02/05/17 Seg 22/05/17

Produção do RT06 - Relatório do 8 Sex 23/06/17 Ter 04/07/17

Elaboração do relatório RT06 5 Sex 23/06/17 Qui 29/06/17

Encaminhamento e aprovação 3 Sex 30/06/17 Ter 04/07/17

Audiência Pública sobre o Diagnóstico 66 Qui 20/04/17 Qui 06/07/17

Planejamento do evento 15 Qui 20/04/17 Qua 10/05/17

Preparação de material básico para o 3 Sex 23/06/17 Ter 27/06/17

Disponibilização de texto base para 

publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador 

1 Qua 28/06/17 Qua 28/06/17

Realização do evento 1 Seg 03/07/17 Seg 03/07/17

Sisematização das contribuições 3 Ter 04/07/17 Qui 06/07/17

Produção do RT07 - Relatório da 

Audiência Pública do Diagnóstico 

8 Sex 07/07/17 Ter 18/07/17

Elaboração do relatório RT07 5 Sex 07/07/17 Qui 13/07/17

Encaminhamento e aprovação 3 Sex 14/07/17 Ter 18/07/17

Definição das diretrizes 112 Qua 24/05/17 Qui 03/08/17

Alinhamento de diretrizes 98 Qua 24/05/17 Qui 20/07/17

Estudo de benchmarking de 

mobilidade de Salvador com outras localidades 

27 Qua 24/05/17 Qui 29/06/17

Obtenção de dados e indicadores de 

mobilidade de cidades e regiões metropolitanas 

10 Qua 24/05/17 Ter 06/06/17

Obtenção de referências de 

tratamento da mobilidade em outros países 

10 Qua 07/06/17 Ter 20/06/17

Avaliação comparada 5 Sex 23/06/17 Qui 29/06/17

Estudo de diretrizes e metas 10 Sex 07/07/17 Qui 20/07/17

Elaboração de proposta de diretrizes 5 Sex 07/07/17 Qui 13/07/17

Elaboração de proposta de metas 

para a política de mobilidade 

5 Sex 14/07/17 Qui 20/07/17

Realização de workshop sobre diretrizes 

para a política de mobilidade 

6 Qui 22/06/17 Qua 26/07/17

Planejamento do evento 5 Qui 22/06/17 Qua 28/06/17

Preparação de material básico para o 3 Sex 21/07/17 Ter 25/07/17

Realização do evento 1 Qua 26/07/17 Qua 26/07/17

Produção do RT08 - Relatório de 

 

6 Qui 27/07/17 Qui 03/08/17

Elaboração do relatório RT08 3 Qui 27/07/17 Seg 31/07/17

Encaminhamento e aprovação 3 Ter 01/08/17 Qui 03/08/17

Estudo de critérios de avaliação de 19 Qui 15/06/17 Qua 26/07/17

Definição do grupo de avaliação 5 Qui 15/06/17 Qua 21/06/17
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Término Predecessoras 

Seg 22/05/17 88 

Seg 22/05/17 88 

Seg 22/05/17 88 

Seg 22/05/17 88 

Ter 04/07/17   

Qui 29/06/17 172;173;174;175;1

76;177;178 

Ter 04/07/17 180 

Qui 06/07/17   

Qua 10/05/17 15 

Ter 27/06/17 172;173;174;175;1

76;177;178 

Qua 28/06/17 23;184 

Seg 03/07/17 183;185II+3 dias 

Qui 06/07/17 186 

Ter 18/07/17   

Qui 13/07/17 187 

Ter 18/07/17 189 

Qui 03/08/17   

Qui 20/07/17   

Qui 29/06/17   

Ter 06/06/17 8II+30 dias 

Ter 20/06/17 195 

Qui 29/06/17 172;195;196 

Qui 20/07/17   

Qui 13/07/17 187;197 

Qui 20/07/17 199 

Qua 26/07/17   

Qua 28/06/17 15II+50 dias 

Ter 25/07/17 200 

Qua 26/07/17 203;202 

Qui 03/08/17   

Seg 31/07/17 204 

Qui 03/08/17 206 

Qua 26/07/17   

Qua 21/06/17 15II+45 dias 



 

RT 01 – Relatório de Mobilização - Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador

ID Tipo de 

atividade 

Nome da tarefa 

210 Atividade          64.02.00 - Definição dos indicadores de análise 

das propostas 

211 Atividade          64.03.00 - Estabelecimento de peso dos 

indicadores 

212 Etapa       65.00.00 - Produção do RT09 

Metodologia de Avaliação de Impacto

213 Atividade          65.01.00 - Elaboração do relatório RT09

214 Atividade          65.02.00 - Encaminhamento e aprovação

216 Fase    70.00.00 - Desenvolvimento de propostas do 

PlanMob 

217 Etapa       71.00.00 - Estudo de propostas relativas aos temas 

gerais 

218 Atividade          71.01.00 - Elaboração de cenários de 

219 Tarefa          71.01.01 - Laboratório de políticas de mobilidade 

em conjunto com a PMS 

220 Tarefa          71.01.02 - Formulação de alternativas integradas 

de mobilidade 

221 Atividade          71.02.00 - Avaliação de resultados e formulação 

de propostas 

222 Etapa       72.00.00 - Estudo e definição de propostas do 

PlanMob relativas aos temas específicos

223 Atividade          72.01.00 - Estudo de soluções para o transporte 

coletivo 

224 Atividade          72.02.00 - Estudo de soluções para o sistema 

viário e de circulação 

225 Atividade          72.03.00 - Estudo de soluções para os modos não 

motorizados 

226 Atividade          72.04.00 - Estudo de soluções para o 

ordenamento do uso e ocupação do solo e 

transportes 

227 Etapa       73.00.00 - Produção do RT10 

Diretrizes e Concepção de propostas

228 Atividade          73.01.00 - Elaboração do relatório RT10

229 Atividade          73.02.00 - Encaminhamento e aprovação

230 Etapa       74.00.00 - Simulação das propostas

231 Atividade          74.01.00 - Codificação das propostas no modelo 

de simulação 

232 Atividade          74.02.00 - Simulação das propostas

233 Etapa       75.00.00 - Avaliação das propostas

234 Atividade          75.01.00 - Obtenção dos indicadores das 

propostas 

235 Atividade          75.02.00 - Avaliação das propostas segundo a 

metodologia estabelecida 

236 Etapa       76.00.00 - Produção do RT11 

Propostas e Avaliação (Matrizes de priorização)

237 Atividade          76.01.00 - Elaboração do relatório RT11

238 Atividade          76.02.00 - Encaminhamento e aprovação

239 Etapa       77.00.00 - Produção do RT12 

fichas de avaliação das propostas

240 Atividade          77.01.00 - Elaboração do relatório RT12

241 Atividade          77.02.00 - Encaminhamento e aprovação

242 Etapa       78.00.00 - Audiência Pública sobre as Propostas

243 Atividade          78.01.00 - Planejamento do evento

244 Atividade          78.02.00 - Preparação de material básico para o 

evento 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 

em  úteis 

Início Término

dos indicadores de análise 10 Sex 07/07/17 Qui 20/07/17

Estabelecimento de peso dos 4 Sex 21/07/17 Qua 26/07/17

Produção do RT09 - Relatório da 

a de Avaliação de Impacto 

6 Qui 27/07/17 Qui 03/08/17

Elaboração do relatório RT09 3 Qui 27/07/17 Seg 31/07/17

Encaminhamento e aprovação 3 Ter 01/08/17 Qui 03/08/17

Desenvolvimento de propostas do 88 Sex 07/07/17 Sex 29/09/17

Estudo de propostas relativas aos temas 30 Sex 21/07/17 Qui 31/08/17

Elaboração de cenários de oferta 5 Sex 21/07/17 Qui 27/07/17

Laboratório de políticas de mobilidade 5 Sex 28/07/17 Qui 03/08/17

Formulação de alternativas integradas 10 Sex 04/08/17 Qui 17/08/17

Avaliação de resultados e formulação 10 Sex 18/08/17 Qui 31/08/17

Estudo e definição de propostas do 

PlanMob relativas aos temas específicos 

30 Sex 07/07/17 Qui 17/08/17

Estudo de soluções para o transporte 30 Sex 07/07/17 Qui 17/08/17

Estudo de soluções para o sistema 30 Sex 07/07/17 Qui 1

Estudo de soluções para os modos não 30 Sex 07/07/17 Qui 17/08/17

Estudo de soluções para o 

ordenamento do uso e ocupação do solo e 

30 Sex 07/07/17 Qui 17/08/17

Produção do RT10 - Relatório de 

Diretrizes e Concepção de propostas 

21 Sex 01/09/17 Sex 29/09/17

Elaboração do relatório RT10 18 Sex 01/09/17 Ter 26/09/17

Encaminhamento e aprovação 3 Qua 27/09/17 Sex 29/09/17

Simulação das propostas 20 Sex 28/07/17 Qui 24/08/17

Codificação das propostas no modelo 10 Sex 28/07/17 Qui 10/08/17

Simulação das propostas 10 Sex 11/08/17 Qui 24/08/17

Avaliação das propostas 10 Sex 25/08/17 Qui 07/09/17

Obtenção dos indicadores das 3 Sex 25/08/17 Ter 29/08/17

Avaliação das propostas segundo a 

 

7 Qua 30/08/17 Qui 07/09/17

Produção do RT11 - Relatório das 

Propostas e Avaliação (Matrizes de priorização) 

13 Sex 08/09/17 Ter 26/09/17

Elaboração do relatório RT11 10 Sex 08/09/17 Qui 21/09/17

Encaminhamento e aprovação 3 Sex 22/09/17 Ter 26/09/17

Produção do RT12 - Relatório com as 

fichas de avaliação das propostas 

13 Sex 08/09/17 Ter 26/09/17

Elaboração do relatório RT12 10 Sex 08/09/17 Qui 21/09/17

Encaminhamento e aprovação 3 Sex 22/09/17 Ter 26/09/17

Audiência Pública sobre as Propostas 80 Qui 17/08/17 Ter 19/09/17

Planejamento do evento 15 Qui 17/08/17 Qua 06/09/17

Preparação de material básico para o 3 Sex 08/09/17 Ter 12/09/17
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Término Predecessoras 

Qui 20/07/17 209;187 

Qua 26/07/17 210 

Qui 03/08/17   

Seg 31/07/17 210;211 

Qui 03/08/17 213 

Sex 29/09/17   

Qui 31/08/17   

Qui 27/07/17 187;199;200 

Qui 03/08/17 218 

Qui 17/08/17 219 

Qui 31/08/17 220 

Qui 17/08/17   

Qui 17/08/17 187 

Qui 17/08/17 187 

Qui 17/08/17 187 

Qui 17/08/17 187 

Sex 29/09/17   

Ter 26/09/17 221;223;224;225;2

26 

Sex 29/09/17 228 

Qui 24/08/17   

Qui 10/08/17 222II+15 dias 

Qui 24/08/17 231 

Qui 07/09/17   

Ter 29/08/17 232 

Qui 07/09/17 234 

Ter 26/09/17   

Qui 21/09/17 234;235 

Ter 26/09/17 237 

Ter 26/09/17   

Qui 21/09/17 234;235 

Ter 26/09/17 237 

Ter 19/09/17   

Qua 06/09/17 15II+90 dias 

Ter 12/09/17 234;235 



 

RT 01 – Relatório de Mobilização - Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador

ID Tipo de 

atividade 

Nome da tarefa 

245 Atividade          78.03.00 - Disponibilização de texto base para 

publicação no sítio eletrônico do Pla

246 Atividade          78.04.00 - Realização do evento

247 Atividade          78.05.00 - Sisematização das contribuições

248 Etapa       79.00.00 - Produção do RT13

Audiência Pública das Propostas

249 Atividade          79.01.00 - Elaboração do relatório RT13

250 Atividade          79.02.00 - Encaminhamento e aprovaç

252 Fase    80.00.00 - Finalização do PlanMob Salvador

253 Etapa       81.00.00 - Estabelecimento das propostas para o 

PlanMob 

254 Atividade          81.01.00 - Avaliação das contribuições do 

processo de discussão pública sobre as propostas

255 Atividade          81.02.00 - Dimensionamento dos investimentos 

requeridos 

256 Atividade          81.03.00 - Avaliações das propoostas

257 Atividade          81.04.00 - Sistematização das propostas

258 Etapa       82.00.00 - Produção do RT14

de Mobilidade de Salvador

259 Atividade          82.01.00 - Elaboração do relatório RT14

260 Atividade          82.02.00 - Encaminhamento e aprovação

261 Etapa       83.00.00 - Audiência Pública sobre o PlanMob

262 Atividade          83.01.00 - Planejamento do evento

263 Atividade          83.02.00 - Preparação de material básico para o 

evento 

264 Atividade          83.03.00 - Disponibilização de texto base para 

publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador

265 Atividade          83.04.00 - Realização do evento

266 Atividade          83.05.00 - Sisematização das contribuições

267 Etapa       84.00.00 - Produção do RT15 

Audiência Pública Final do PlanMob

268 Atividade          84.01.00 - Elaboração do relatório RT15

269 Atividade          84.02.00 - Encaminhamento e aprovação

271 Fase    Administração dos trabalhos

272 Atividade       Gerenciamento 

273 Atividade       Coordenação Técnica 

274 Atividade       Margem de eventos 

 

Consórcio 

Plano de Mobilidade Urbana do Município de Salvador 

Duração 

em  úteis 

Início Término

Disponibilização de texto base para 

publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador 

3 Qua 13/09/17 Sex 15/09/17

Realização do evento 1 Seg 18/09/17 Seg 18/09/17

Sisematização das contribuições 1 Ter 19/09/17 Ter 19/09/17

Produção do RT13- Relatório da 

Audiência Pública das Propostas 

5 Qua 20/09/17 Ter 26/09/17

Elaboração do relatório RT13 2 Qua 20/09/17 Qui 21/09/17

Encaminhamento e aprovação 3 Sex 22/09/17 Ter 26/09/17

Finalização do PlanMob Salvador 38 Qua 20/09/17 Sex 03/11/17

Estabelecimento das propostas para o 12 Qua 20/09/17 Qui 05/10/17

Avaliação das contribuições do 

processo de discussão pública sobre as propostas 

2 Qua 20/09/17 Qui 21/09/17

Dimensionamento dos investimentos 5 Sex 22/09/17 Qui 28/09/17

Avaliações das propoostas 3 Sex 29/09/17 Ter 03/10/17

Sistematização das propostas 2 Qua 04/10/17 Qui 05/10/17

Produção do RT14- Relatório do Plano 

ador 

13 Sex 06/10/17 Ter 24/10/17

Elaboração do relatório RT14 10 Sex 06/10/17 Qui 19/10/17

Encaminhamento e aprovação 3 Sex 20/10/17 Ter 24/10/17

udiência Pública sobre o PlanMob 17 Qui 28/09/17 Sex 27/10/17

Planejamento do evento 15 Qui 28/09/17 Qua 18/10/17

Preparação de material básico para o 3 Sex 20/10/17 Ter 24/10/17

Disponibilização de texto base para 

publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador 

1 Qua 25/10/17 Qua 25/10/17

Realização do evento 1 Qui 26/10/17 Qui 26/1

Sisematização das contribuições 1 Sex 27/10/17 Sex 27/10/17

Produção do RT15 - Relatório da 

Audiência Pública Final do PlanMob 

5 Seg 30/10/17 Sex 03/11/17

Elaboração do relatório RT15 3 Seg 30/10/17 Qua 01/11/17

Encaminhamento e aprovação 2 Qui 02/11/17 Sex 03/11/17

Administração dos trabalhos 154 Ter 04/04/17 Sex 03/11/17

154 Ter 04/04/17 Sex 03/11/17

154 Ter 04/04/17 Sex 03/11/17

154 Ter 04/04/17 Sex 03/11/17
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Término Predecessoras 

Sex 15/09/17 23;244 

Seg 18/09/17 245 

Ter 19/09/17 246 

Ter 26/09/17   

Qui 21/09/17 247 

Ter 26/09/17 249 

Sex 03/11/17   

Qui 05/10/17   

Qui 21/09/17 247 

Qui 28/09/17 254;235 

Ter 03/10/17 254;255 

Qui 05/10/17 256 

Ter 24/10/17   

Qui 19/10/17 257 

Ter 24/10/17 259 

Sex 27/10/17   

Qua 18/10/17 15II+120 dias 

Ter 24/10/17 259 

Qua 25/10/17 23;263 

Qui 26/10/17 264;262 

Sex 27/10/17 265 

Sex 03/11/17   

Qua 01/11/17 266 

Sex 03/11/17 268 

Sex 03/11/17   

Sex 03/11/17   

Sex 03/11/17   

Sex 03/11/17   



Tipo de 
atividade

Nome da tarefa Duração em 
dias úteis

PLANO DE MOBILIDADADE DE SALVADOR 154 dias

Fase 10.00.00 ‐ Mobilização e Plano de Comunicação Social 35 dias

Etapa 10.00.00 ‐ Mobilização 13 dias

Atividade 10.01.00 ‐ Reunião de abertura dos trabalhos 1 dia

Atividade 10.02.00 ‐ Preparação do RT1 ‐ Relatório de Mobilização 12 dias

Tarefa 10.02.01 ‐ Desenvolvimento e elaboração 5 dias

Tarefa 10.02.02 ‐ Reunião de apresentação 1 dia

Tarefa 10.02.03 ‐ Avaliação PMS e revisões 5 dias

Tarefa 10.02.04 ‐ Encaminhamento de produto: RT1 ‐ Relatório de Mobilização 1 dia

Etapa 11.00.00 ‐ Plano de Comunicação Social 34 dias

Atividade 11.01.00 ‐ Preparação do Plano de Comunicação 12 dias

Tarefa 11.01.01 ‐ Redação do Plano de Comunicação 5 dias

Tarefa 11.01.02 ‐ Reunião de apresentação 1 dia

Tarefa 11.01.03 ‐ Avaliação PMS e revisões 5 dias

Tarefa 11.01.04 ‐ Encaminhamento de produto: NT1 ‐ Plano de Comunicação 1 dia

Atividade 11.02.00 ‐ Portal Internet 23 dias

Tarefa 11.02.01 ‐ Discussões sobre conteúdos e operacionalização com PMS 1 dia

Tarefa 11.02.02 ‐ Concepção gráfica 5 dias

Tarefa 11.02.03 ‐ Reunião de apresentação 1 dia

Tarefa 11.02.04 ‐ Avaliação PMS e revisões 5 dias

Tarefa 11.02.05 ‐ Encaminhamento de produto: NT2 ‐ Modelo de Portal da Internet 1 dia

Tarefa 11.02.06 ‐ Implantação pela PMS 10 dias

Fase 20.00.00 ‐ Pré‐diagnóstico 35 dias

Etapa 21.00.00 ‐ Planejamento das leituras setoriais 15 dias

Atividade 21.01.00 ‐ Identificação dos stakholders 1 dia

Atividade 21.02.00 ‐ Contatos e tratativas para as reuniões 5 dias

Atividade 21.03.00 ‐ Programação, agendamento das reuniões 12 dias

Etapa 22.00.00 ‐ Realização das reuniões setoriais 10 dias

Atividade 22.01.00 ‐ Reunião Setorial 01 1 dia

Tarefa 22.01.01 ‐ Realização da reunião 01 0,5 dias

Tarefa 22.01.02 ‐ Preparação de memória da reunião 01 0,5 dias

Atividade 22.02.00 ‐ Reunião Setorial 02 1 dia

Tarefa 22.02.01 ‐ Realização da reunião 02 0,5 dias

Tarefa 22.02.02 ‐ Preparação de memória da reunião 02 0,5 dias

Atividade 22.03.00 ‐ Reunião Setorial 03 1 dia

Tarefa 22.03.01 ‐ Realização da reunião 03 0,5 dias

Tarefa 22.03.02 ‐ Preparação de memória da reunião 03 0,5 dias

Atividade 22.04.00 ‐ Reunião Setorial 04 1 dia

Tarefa 22.04.01 ‐ Realização da reunião 04 0,5 dias

Tarefa 22.04.02 ‐ Preparação de memória da reunião 04 0,5 dias

Atividade 22.05.00 ‐ Reunião Setorial 05 1 dia

Tarefa 22.05.01 ‐ Realização da reunião 05 0,5 dias

Tarefa 22.05.02 ‐ Preparação de memória da reunião 05 0,5 dias

Atividade 22.06.00 ‐ Reunião Setorial 06 1 dia

Tarefa 22.06.01 ‐ Realização da reunião 06 0,5 dias

Tarefa 22.06.02 ‐ Preparação de memória da reunião 06 0,5 dias

Atividade 22.07.00 ‐ Reunião Setorial 07 1 dia

Tarefa 22.07.01 ‐ Realização da reunião 07 0,5 dias

Tarefa 22.07.02 ‐ Preparação de memória da reunião 07 0,5 dias

Atividade 22.08.00 ‐ Reunião Setorial 08 1 dia

Tarefa 22.08.01 ‐ Realização da reunião 08 0,5 dias

Tarefa 22.08.02 ‐ Preparação de memória da reunião 08 0,5 dias

Atividade 22.09.00 ‐ Reunião Setorial 09 1 dia

Tarefa 22.09.01 ‐ Realização da reunião 09 0,5 dias

Tarefa 22.09.02 ‐ Preparação de memória da reunião 09 0,5 dias

Atividade 22.10.00 ‐ Reunião Setorial 10 1 dia
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Tipo de 
atividade

Nome da tarefa Duração em 
dias úteis

Tarefa 22.10.01 ‐ Realização da reunião 10 0,5 dias

Tarefa 22.10.02 ‐ Preparação de memória da reunião 10 0,5 dias

Atividade 22.11.00 ‐ Reunião Setorial 11 1 dia

Tarefa 22.11.01 ‐ Realização da reunião 11 0,5 dias

Tarefa 22.11.02 ‐ Preparação de memória da reunião 11 0,5 dias

Atividade 22.12.00 ‐ Reunião Setorial 12 1 dia

Tarefa 22.12.01 ‐ Realização da reunião 12 0,5 dias

Tarefa 22.12.02 ‐ Preparação de memória da reunião 12 0,5 dias

Atividade 22.13.00 ‐ Reunião Setorial 13 1 dia

Tarefa 22.13.01 ‐ Realização da reunião 13 0,5 dias

Tarefa 22.13.02 ‐ Preparação de memória da reunião 13 0,5 dias

Atividade 22.14.00 ‐ Reunião Setorial 14 1 dia

Tarefa 22.14.01 ‐ Realização da reunião 14 0,5 dias

Tarefa 22.14.02 ‐ Preparação de memória da reunião 14 0,5 dias

Atividade 22.15.00 ‐ Reunião Setorial 15 1 dia

Tarefa 22.15.01 ‐ Realização da reunião 15 0,5 dias

Tarefa 22.15.02 ‐ Preparação de memória da reunião 15 0,5 dias

Etapa 23.00.00 ‐ Produção do RT02 ‐ Relatório de Pré‐diagnóstico 35 dias

Atividade 23.01.00 ‐ Elaboração do relatório de Pré‐diagnóstico 23 dias

Tarefa Tarefa Extra 1 ‐ Sistematização de conteúdos disponíveis sobre Mobilidade em Salvador 20 dias

Tarefa 23.01.01 ‐ Sistematização das memórias das reuniões setoriais 2 dias

Tarefa 23.01.02 ‐ Avaliação global e identificação de problemas e perspectivas 2 dias

Tarefa 23.01.03 ‐ Preparação do RT02 1 dia

Atividade 23.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 12 dias

Tarefa 23.02.01 ‐ Apresentação do Pré‐diagnóstico 1 dia

Tarefa 23.02.02 ‐ Avaliação PMS 3 dias

Tarefa 23.02.03 ‐ Revisões 5 dias

Fase 30.00.00 ‐ Base de dados 40 dias

Etapa 31.00.00 ‐ Levantamento de dados disponíveis 19 dias

Atividade 31.01.00 ‐ Identificação e requisição das informações disponíveis para os estuudos 5 dias

Atividade 31.02.00 ‐ Recepção, tiaagem e pré‐avaliação dos documentos e arquivos recebidos 7 dias

Atividade 31.03.00 ‐ Formação da base de dados de transporte coletivo 6 dias

Tarefa 31.03.01 ‐ Organização de banco de dados de oferta dos serviços de ônibus 3 dias

Tarefa 31.03.02 ‐ Organização de banco de dados de demanda do serviço de ônibus 2 dias

Tarefa 31.03.03 ‐ Organização de base de dados dos traçados das linhas de ônibus 5 dias

Tarefa 31.03.04 ‐ Organização de base de dados de frota 1 dia

Tarefa 31.03.05 ‐ Organização de informações do serviço metroviário 2 dias

Atividade 31.04.00 ‐ Formação da base de dados de circulação e trânsito 7 dias

Tarefa 31.04.01 ‐ Organização da base de dados do sistema viário 3 dias

Tarefa 31.04.02 ‐ Organização da base de dados de estacionamentos 3 dias

Tarefa 31.04.03 ‐ Organização da base de dados de equipamentos de apoio ao controle de trânsito 1 dia

Tarefa 31.04.04 ‐ Organização da base de dados de acidentes de trânsito 4 dias

Atividade 31.05.00 ‐ Formação da base de dados de outras modalidades de transporte 4 dias

Tarefa 31.05.01 ‐ Organização de informações sobre o serviço de táxi 1 dia

Tarefa 31.05.02 ‐ Organização de informações sobre o serviço de escolares 2 dias

Tarefa 31.05.03 ‐ Organização de informações sobre o serviço de fretamento 1 dia

Atividade 31.06.00 ‐ Formação da base de dados de regulamentação dos serviços de transporte 9 dias

Tarefa 31.06.01 ‐ Organização da legislação de transporte coletivo 3 dias

Tarefa 31.06.02 ‐ Organização da legislação de demais modalidades de transporte público 3 dias

Tarefa 31.06.03 ‐ Organização da legislação em geral sobre circulação de tráfego 3 dias

Atividade 31.07.00 ‐ Formação da base de dados urbana 10 dias

Tarefa 31.07.01 ‐ Organização de informações do Plano Diertor de Desenvolvimento 5 dias

Tarefa 31.07.02 ‐ Organização de informações da Legislação Urbanística 5 dias

Tarefa 31.07.03 ‐ Organização de informações demográficas 3 dias

Tarefa 31.07.04 ‐ Organização de informações sociais e econômicas 5 dias

Atividade 31.08.00 ‐ Formação de base de dados de projetos 8 dias

Tarefa 31.08.01 ‐ Organização de informações sobre projetos em execução e comprometidos 5 dias
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Tarefa 31.08.02 ‐ Organização de informações sobre demais projetos 3 dias

Atividade 31.09.00 ‐ Formação de base de dados de pesquisas existentes 10 dias

Tarefa 31.09.01 ‐ Organização de informações sobre a pesquisa OD 2012 5 dias

Tarefa 31.09.02 ‐ Organização de informações sobre pesquisas de transporte coletivo existentes 5 dias

Etapa 32.00.00 ‐ Execução de pesquisas 12 dias

Atividade 32.01.00 ‐ Tratamento das informações de pesquisa de qualidade dos serviços de transporte público 1 dia

Atividade 32.02.00 ‐ Realização de pesquisa de preferência declarada 12 dias

Tarefa 32.02.01 ‐ Planejamento e programação da pesquisa 5 dias

Tarefa 32.02.02 ‐ Execução dos trabalhos de campo 5 dias

Tarefa 32.02.03 ‐ Processamento dos dados da pesquisa 2 dias

Etapa 33.00.00 ‐ Produção do RT03 ‐ Relatório de Levantamento de dados primários e secundários 13 dias

Atividade 33.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT03 10 dias

Atividade 33.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 3 dias

Etapa 34.00.00 ‐ Realização do Workshop 24 dias

Atividade 34.01.00 ‐ Planejamento do evento de discussão do pré‐diagnóstico e base de dados 10 dias

Atividade 34.02.00 ‐ Preparação de material básico para o evento 5 dias

Atividade 34.03.00 ‐ Realização do evento 1 dia

Atividade 34.04.00 ‐ Sisematização das contribuições 2 dias

Etapa 35.00.00 ‐ Produção do RT04 ‐ Relatório do Workshop com especialistas 4 dias

Atividade 35.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT04 3 dias

Atividade 35.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 1 dia

Fase 40.00.00 ‐ Instrumentalização da Modelagem do Planejamento de Transporte 52 dias

Etapa 41.00.00 ‐ Tratamento das bases georreferenciadas e do modelo de simulação de rede 6 dias

Atividade 41.01.00 ‐ Avaliação da atualidade das informações da base viária e de rede de transporte 3 dias

Atividade 41.02.00 ‐ Complementações da base de dados do modelo de simulação 3 dias

Etapa 42.00.00 ‐ Preparação do modelo de transporte 20 dias

Atividade 42.01.00 ‐ Ajuste da matriz de origem e destino para 2015 5 dias

Atividade 42.02.00 ‐ Elaboração do modelo de geração de viagens 5 dias

Atividade 42.03.00 ‐ Elaboração do modelo de distribuição das viagens 5 dias

Atividade 42.04.00 ‐ Elaboração do modelo de divisão modal 5 dias

Etapa 43.00.00 ‐ Análise de indicadores da situação atual 10 dias

Atividade 43.01.00 ‐ Geração de indicadores e mapas temáticos 5 dias

Atividade 43.02.00 ‐ Análise das informações da situação atual 5 dias

Etapa 44.00.00 ‐ Desenvolvimento dos cenários urbanos 21 dias

Atividade 44.01.00 ‐ Consolidação das informações para a elaboração dos cenários urbanos 3 dias

Atividade 44.02.00 ‐ Discussão prévia com a equipe da PMS 1 dia

Atividade 44.03.00 ‐ Elaboração das informações dos cenários tendencial e alternativos 5 dias

Atividade 44.04.00 ‐ Discussão com a equipe da PMS 5 dias

Atividade 44.05.00 ‐ Revisões das informações dos cenários 5 dias

Atividade 44.06.00 ‐ Validação final 2 dias

Etapa 45.00.00 ‐ Desenvolvimento das análises de prognóstico 13 dias

Atividade 45.01.00 ‐ Projeções globais da variáveis do modelo de transporte 3 dias

Atividade 45.02.00 ‐ Geração das matrizes do cenário base 3 dias

Atividade 45.03.00 ‐ Alocação das matrizes do cenário atual e do cenário base 3 dias

Atividade 45.04.00 ‐ Análise do serviço de transporte coletivo no ano horizonte 3 dias

Atividade 45.05.00 ‐ Análise da capacidade da malha viária no ano horizonte 3 dias

Atividade 45.06.00 ‐ Análise do impacto na mobilidade 3 dias

Atividade 45.07.00 ‐ Discussão com a equipe da PMS 1 dia

Etapa 46.00.00 ‐ Produção do RT05 ‐ Relatório do Cenário Base do Planejamento de Transporte 13 dias

Atividade 46.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT05 10 dias

Atividade 46.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 3 dias

Fase 50.00.00 ‐ Diagnóstico 64 dias

Etapa 51.00.00 ‐ Consolidação do diagnóstico 38 dias

Atividade 51.01.00 ‐ Avaliação dos reflexos globais na mobilidade 7 dias

Atividade 51.02.00 ‐ Avaliação do serviço de transporte coletivo 30 dias

Atividade 51.03.00 ‐ Avaliação da circulação viária 30 dias
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Atividade 51.04.00 ‐ Avaliação dos modos não motorizados 15 dias

Atividade 51.05.00 ‐ Avaliação dos demais modos de transporte 15 dias

Atividade 51.06.00 ‐ Avaliação dos projetos e planos existentes 15 dias

Atividade 51.07.00 ‐ Avaliação da legislação de transporte e urbana associada à mobilidade 15 dias

Etapa 52.00.00 ‐ Produção do RT06 ‐ Relatório do Diagnóstico 8 dias

Atividade 52.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT06 5 dias

Atividade 52.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 3 dias

Etapa 53.00.00 ‐ Audiência Pública sobre o Diagnóstico 56 dias

Atividade 53.01.00 ‐ Planejamento do evento 15 dias

Atividade 53.02.00 ‐ Preparação de material básico para o evento 3 dias

Atividade 53.03.00 ‐ Disponibilização de texto base para publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador 1 dia

Atividade 53.04.00 ‐ Realização do evento 1 dia

Atividade 53.05.00 ‐ Sisematização das contribuições 3 dias

Etapa 54.00.00 ‐ Produção do RT07 ‐ Relatório da Audiência Pública do Diagnóstico 8 dias

Atividade 54.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT07 5 dias

Atividade 54.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 3 dias

Fase 60.00.00 ‐ Definição das diretrizes 52 dias

Etapa 61.00.00 ‐ Alinhamento de diretrizes 42 dias

Atividade 61.01.00 ‐ Estudo de benchmarking de mobilidade de Salvador com outras localidades 27 dias

Tarefa 61.01.01 ‐ Obtenção de dados e indicadores de mobilidade de cidades e regiões metropolitanas brasileiras 10 dias

Tarefa 61.01.02 ‐ Obtenção de referências de tratamento da mobilidade em outros países 10 dias

Tarefa 61.01.03 ‐ Avaliação comparada 5 dias

Atividade 61.02.00 ‐ Estudo de diretrizes e metas 10 dias

Tarefa 61.02.01 ‐ Elaboração de proposta de diretrizes 5 dias

Tarefa 61.02.02 ‐ Elaboração de proposta de metas para a política de mobilidade 5 dias

Etapa 62.00.00 ‐ Realização de workshop sobre diretrizes para a política de mobilidade 25 dias

Atividade 62.01.00 ‐ Planejamento do evento 5 dias

Atividade 62.02.00 ‐ Preparação de material básico para o evento 3 dias

Atividade 62.03.00 ‐ Realização do evento 1 dia

Etapa 63.00.00 ‐ Produção do RT08 ‐ Relatório de Aspirações de Mobilidade 6 dias

Atividade 63.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT08 3 dias

Atividade 63.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 3 dias

Etapa 64.00.00 ‐ Estudo de critérios de avaliação de propostas 30 dias

Atividade 64.01.00 ‐ Definição do grupo de avaliação multicriterial 5 dias

Atividade 64.02.00 ‐ Definição dos indicadores de análise das propostas 10 dias

Atividade 64.03.00 ‐ Estabelecimento de peso dos indicadores 4 dias

Etapa 65.00.00 ‐ Produção do RT09 ‐ Relatório da Metodologia de Avaliação de Impacto 6 dias

Atividade 65.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT09 3 dias

Atividade 65.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 3 dias

Fase 70.00.00 ‐ Desenvolvimento de propostas do PlanMob 61 dias

Etapa 71.00.00 ‐ Estudo de propostas relativas aos temas gerais 30 dias

Atividade 71.01.00 ‐ Elaboração de cenários de oferta 5 dias

Tarefa 71.01.01 ‐ Laboratório de políticas de mobilidade em conjunto com a PMS 5 dias

Tarefa 71.01.02 ‐ Formulação de alternativas integradas de mobilidade 10 dias

Atividade 71.02.00 ‐ Avaliação de resultados e formulação de propostas 10 dias

Etapa 72.00.00 ‐ Estudo e definição de propostas do PlanMob relativas aos temas específicos 30 dias

Atividade 72.01.00 ‐ Estudo de soluções para o transporte coletivo 30 dias

Atividade 72.02.00 ‐ Estudo de soluções para o sistema viário e de circulação 30 dias

Atividade 72.03.00 ‐ Estudo de soluções para os modos não motorizados 30 dias

Atividade 72.04.00 ‐ Estudo de soluções para o ordenamento do uso e ocupação do solo e transportes 30 dias

Etapa 73.00.00 ‐ Produção do RT10 ‐ Relatório de Diretrizes e Concepção de propostas 21 dias

Atividade 73.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT10 18 dias

Atividade 73.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 3 dias

Etapa 74.00.00 ‐ Simulação das propostas 20 dias

Atividade 74.01.00 ‐ Codificação das propostas no modelo de simulação 10 dias

Atividade 74.02.00 ‐ Simulação das propostas 10 dias
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Etapa 75.00.00 ‐ Avaliação das propostas 10 dias

Atividade 75.01.00 ‐ Obtenção dos indicadores das propostas 3 dias

Atividade 75.02.00 ‐ Avaliação das propostas segundo a metodologia estabelecida 7 dias

Etapa 76.00.00 ‐ Produção do RT11 ‐ Relatório das Propostas e Avaliação (Matrizes de priorização) 13 dias

Atividade 76.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT11 10 dias

Atividade 76.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 3 dias

Etapa 77.00.00 ‐ Produção do RT12 ‐ Relatório com as fichas de avaliação das propostas 13 dias

Atividade 77.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT12 10 dias

Atividade 77.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 3 dias

Etapa 78.00.00 ‐ Audiência Pública sobre as Propostas 24 dias

Atividade 78.01.00 ‐ Planejamento do evento 15 dias

Atividade 78.02.00 ‐ Preparação de material básico para o evento 3 dias

Atividade 78.03.00 ‐ Disponibilização de texto base para publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador 3 dias

Atividade 78.04.00 ‐ Realização do evento 1 dia

Atividade 78.05.00 ‐ Sisematização das contribuições 1 dia

Etapa 79.00.00 ‐ Produção do RT13‐ Relatório da Audiência Pública das Propostas 5 dias

Atividade 79.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT13 2 dias

Atividade 79.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 3 dias

Fase 80.00.00 ‐ Finalização do PlanMob Salvador 33 dias

Etapa 81.00.00 ‐ Estabelecimento das propostas para o PlanMob 12 dias

Atividade 81.01.00 ‐ Avaliação das contribuições do processo de discussão pública sobre as propostas 2 dias

Atividade 81.02.00 ‐ Dimensionamento dos investimentos requeridos 5 dias

Atividade 81.03.00 ‐ Avaliações das propoostas 3 dias

Atividade 81.04.00 ‐ Sistematização das propostas 2 dias

Etapa 82.00.00 ‐ Produção do RT14‐ Relatório do Plano de Mobilidade de Salvador 13 dias

Atividade 82.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT14 10 dias

Atividade 82.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 3 dias

Etapa 83.00.00 ‐ Audiência Pública sobre o PlanMob 22 dias

Atividade 83.01.00 ‐ Planejamento do evento 15 dias

Atividade 83.02.00 ‐ Preparação de material básico para o evento 3 dias

Atividade 83.03.00 ‐ Disponibilização de texto base para publicação no sítio eletrônico do PlanMob Salvador 1 dia

Atividade 83.04.00 ‐ Realização do evento 1 dia

Atividade 83.05.00 ‐ Sisematização das contribuições 1 dia

Etapa 84.00.00 ‐ Produção do RT15 ‐ Relatório da Audiência Pública Final do PlanMob 5 dias

Atividade 84.01.00 ‐ Elaboração do relatório RT15 3 dias

Atividade 84.02.00 ‐ Encaminhamento e aprovação 2 dias

Fase Administração dos trabalhos 154 dias

Atividade Gerenciamento 154 dias

Atividade Coordenação Técnica 154 dias

Atividade Margem de eventos 154 dias
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