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Meta 39 – Reduzir o índice de mortes no trânsito para 
4,5 por 100 mil hab.

Iniciativa Situação

10 projetos de redesenho 
urbano

Edital publicado para projetos executivos e topografia para 6 intervenções:
5 Vias Seguras

Área Calma do Centro

Fase final de preparação do edital de São Miguel para obras. 

Campanhas de comunicação

Programação do Maio Amarelo (vídeos para redes sociais, webinars, parceria 
com empresas de entrega, comunicação nos ônibus)

Desenvolvimento de conteúdo para a Rádio Mobilidade em razão do dia do 
Motorista (25 de julho). Os vídeos foram postados no Instagram, abordando 

cinco tópicos sobre o que um bom motorista deve fazer referente à segurança 
viária. 

Também foi realizada campanha de comunicação sobre Dia do Motociclista (27 
de julho), em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, 

contendo três vídeos principais e quatro teasers.

















Meta 39 – Reduzir o índice de mortes no trânsito para 
4,5 por 100 mil hab.

Iniciativa Situação

Intervir em pontos críticos de 
mortes no trânsito em 

conjunto com as demais obras

Parceria com WRI para elaboração de diretrizes de projetos para corredores 
de ônibus + diretrizes específicas para o corredor Nossa Sra do Sabará.

Execução de obras de segurança no projeto da Eng. Armando Arruda Pereira 
por meio dos futuros contratos.

Em seleção dos locais para intervenção nos futuros projetos de ciclovia. 

100% dos ônibus com adesivos 
indicando pontos cegos

Iniciativa cumprida – 100% dos ônibus com adesivos.

Intensificar a fiscalização 
eletrônica

Edital para gestão dos equipamentos suspenso pelo TCM (aguardando retorno 
do último relatório feito pela SMT). 



Meta 39 – Reduzir o índice de mortes no trânsito para 
4,5 por 100 mil hab.

Iniciativa Situação

Programa de renovação de 
semáforos em 16 vias

Em elaboração dos projetos funcionais semafóricos para entrega em 
setembro de 2021 (para posterior definição da estratégia de execução). 

Ampliar o serviço DSV Digital da 
Prefeitura, permitindo a 

solicitação de recursos de multas 
de trânsito à JARI

Primeira versão do Termo de Referência elaborada. 

Programa de incentivo à 
regularização do serviço de 

motofrete + regulamentação sobre 
os serviços de entrega por 

aplicativo

Proposta elaborada, sob análise da Secretaria de Governo. 

100 minirrotatórias
Projetos elaborados para 25 minirrotatórias (a solicitar recursos para 

implantação)



Meta 39 – Reduzir o índice de mortes no trânsito para 
4,5 por 100 mil hab.

Iniciativa Situação

2.800 novas faixas de travessia para 
pedestres

Diretriz interna à CET para que todos os projetos novos de 
sinalização viária prevejam novas faixas de travessia em linhas de 

desejo. Em fase de levantamento das faixas já implantadas em 
2021. 

Enviar mensagens educativas quanto aos 
efeitos do excesso de velocidade

Em fase de desenho do experimento teste para envio das 
mensagens (seleção dos fatores causadores do comportamento de 

exceder a velocidade a serem atacados). Realizado: oficinas para 
elaboração de mensagens + levantamento dos bancos de dados 

para identificar reincidentes no comportamento. 

300 Frentes Seguras (boxes de espera) em 
semáforos

Em fase de elaboração dos projetos de sinalização do primeiro 
pacote com previsão de entrega até setembro de 2021. 

Ações de intensificação da fiscalização e 
aumento do tempo de travessia e para os 

pedestres nos semáforos (Programa 
Operacional de Segurança)

A fiscalização foi iniciada em 03/05 nas seguintes vias: Marginal 
Pinheiros; Marginal Tietê; Av. Atlântica; Av. São Miguel, Av. 

Washington Luis, Av. Pires do Rio, Estrada da Baronesa e Estrada do 
Campo Limpo. Estão sendo desenvolvidos os projetos de revitalização 

da sinalização e revisão dos tempos semafóricos, para entrega em 
setembro. 



Meta 39 – Reduzir o índice de mortes no trânsito para 
4,5 por 100 mil hab.

Iniciativa Situação

Reduzir a velocidade máxima regulamentada em 24 vias
Iniciativa cumprida

Em preparação de novo pacote de vias

200 projetos de avanço de calçada ou construção de 
ilhas e refúgios em locais de travessia de pedestres

Termo de Referência concluído, em elaboração do 
edital de licitação.



Campo Limpo
Koto Mitsutani
Valter Airosa Flaquer



Capela do Socorro
Praça Lisboa



Butantã
Entrada do Metrô Butantã
Junta Mizumoto



Guaianases
Salvador 
Gianetti



Pinheiros
Medeiros de Albuquerque / Beco do Batman



Joel Carlos Borges
Projeto de Rua Completa



Sé
Viaduto Cidade de Osaka / Liberdade



Sé
Aclimação



Meta 41 – 9 projetos de redesenho urbano para pedestres

Iniciativa Situação

2 Rotas Escolares
Edital publicado para projetos executivos e topografia

3 Rotas Escolares.

2 Ruas Completas
Pesquisa de diagnóstico realizada. 

Projetos funcionais iniciados. 

5 Rotas Acessíveis

Termo de Referência para contratação dos projetos 
executivos concluído, em elaboração do edital de 

licitação.
Publicada ata de registro de preços da SMPED para 

aquisição das botoeiras sonoras. 



Meta 43 – 300 km de estruturas cicloviárias

Frentes de trabalho Situação

2 Concorrências Públicas (002 e 003/2020) - 48 
km 

Sessões públicas de apresentação das 
propostas realizadas em julho. 

Em análise dos documentos. 

Acordos de Cooperação com Cohab – 98 km
Projetos funcionais elaborados. 

Em fase de viabilização dos recursos e 
instrução processual dos ajustes. 

Contratações remanescentes de 2020 
(com entrega em 2021)

3,98 km entregues + 3,92 km em obras.

Planejamento 2023-2024 (+150 km)
Identificação dos locais para posterior 

discussão com sociedade civil.



Meta 44 – Aquático SP

Frente de trabalho Situação

Estudo de navegabilidade
Verificando possibilidades para execução / financiamento 

por meio das operadoras da região.

Projeto pré-funcional
Pré-identificação dos locais dos atracadouros e do viário de 

acesso a ser construído.



Meta 45 – BRT Aricanduva + BRT Radial Leste

Frente de trabalho Situação

BRT Aricanduva

Contrato para elaboração do projeto executivo (SP Obras). 
Participação de SPTrans / CET para as diretrizes de projeto.

Aguardando aprovação do Senado para o financiamento das 
obras pelo Banco Mundial. 

Início do procedimento licitatório para o COP (SPTrans)

BRT Radial Leste
Diretrizes de projeto dadas pela SPTrans. 

Execução por SP Obras. 



Meta 46 – Viabilizar 40 km de corredores

Iniciativa Situação

Itaquera Líder 1
Licitação de obras suspensa pelo TCM.

SPTrans elaborou novo relatório para tentativa de resolução dos quesitos.

Itaquera Líder 2
Termo de Referência (projetos e licenciamento) será entregue dia 13/08.

Recursos viabilizados via Fundurb.
Edital em 3 meses. 

Celso Garcia
Termo de Referência elaborado (projeto e licenciamento). 

Edital em 3 meses. 

Miguel Yunes
Elaboração do Termo de Referência iniciada (projetos e obras).

Edital em 5 meses. 

Nossa Sra do 
Sabará

Elaboração do Termo de Referência iniciada (projetos e obras).
Necessidade de propor ao Legislativo alteração de Lei de Alinhamento. 

Itaim Paulista – 
São Mateus

Execução por SP Obras. 



Meta 47 – 4 novos terminais de ônibus

Iniciativa Situação

Jardim Miriam Preparando processos de desapropriação.

São Mateus Preparando processos de desapropriação.

Itaquera Execução por SP Obras.

Itaim Paulista Execução por SP Obras.



Meta 48 – 50 km de faixas exclusivas de ônibus

Frente de trabalho – 
1º pacote de 12,8 km 

Situação

Projetos de sinalização das faixas exclusivas Entrega até final de agosto.

Execução das obras de fresa e recape Entre setembro e novembro.

Sinalização das faixas exclusivas Entre setembro e dezembro. 

Viaduto Antártica – 1,9 km

Serra de Botucatu – 1,6 km

José Pinheiro Borges – 9,3 km



Viaduto Antártica: 

Sentido bairro e sentido centro 
Sentido bairro: 16-20h
Sentido centro: 6-9h



Serra de Botucatu: 

Sentido centro
6-9h



José Pinheiro Borges: 

Sentido centro e bairro
Sentido centro: 6-9h

Sentido bairro: 16-20h



José Pinheiro Borges: 

Sentido centro e bairro
Sentido centro: 6-9h

Sentido bairro: 16-20h



Meta 49 – 420 km de novas vias atendidas pelo transporte público

Situação

Realizando simulações para definição da nova rede (adequações entre a rede definida em 2018 
e os cenários atuais e futuros). 



Meta 50 – 100% dos ônibus com internet sem fio e tomadas USB e 20% 
da frota com ônibus elétricos

Frente de ação Situação

Internet sem fio 44,5%

Tomadas USB 81,3%

4.000 novos ônibus 
incorporados à frota

843 ônibus (jul/21).

2.600 novos ônibus elétricos A iniciar.



Meta 68 – Cumprir 100% das metas individuais de redução da emissão 
de poluentes e GEE

Meta individual Situação Cumprimento

↓ 25% óxidos de nitrogênio ↓ 8,54% 34,16%

↓ 40% material particulado ↓ 16,14% 40,35%

↓ 12% dióxido de carbono ↓ 0,54% 4,5%

MÉDIA DE CUMPRIMENTO 26,33%
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