PLANO DE AÇÕES
PROPOSTA DE PROJETO

INSTRUÇÕES PARA O ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTAS

A. EMBASAMENTO
O PlanMob – Pelotas conterá um Plano de Ações, baseado em OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS E DIRETRIZES GERAIS, instruído pelo DIAGNÓSTICO, que será
desenvolvido para CENÁRIOS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS, para uma

REALIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA compatível com a cidade e com SISTEMA
DE MONITORAMENTO de sua execução
B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social, definir e garantir níveis
adequados de acessibilidade oferecido pelo sistema de transporte a todos os
cidadãos;
2. Priorizar os deslocamentos do pedestre e ciclista;
3. Fomentar o uso do transporte público no ambiente urbano e metropolitano;
4. Promover a segurança no trânsito;
5. Assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade contribuam para
qualidade ambiental;
6. Tornar a mobilidade urbana um fator positivo para o ambiente de negócios;
7. Promover o uso racional dos modos individuais motorizados;
8. Integrar as políticas de uso do solo e transportes;
9. Assegurar a participação pública nos processos de decisão associados à
mobilidade;
10. Promover uma logística de cargas eficiente e de baixo impacto no ambiente
urbano;

C. ENQUADRAMENTO

As propostas devem se inserir, em pelo menos um, dos temas específicos, a seguir:

1. Transporte a pé
2. Transporte por bicicleta
3. Transporte público
4. Transporte motorizado individual
5. Transporte motorizado de cargas
6. Conexão regional
D. ENCAMINHAMENTO

A proposta deve ter a representação de uma instituição e ser enviado Formulário de
Proposta (arquivo Word Office), com no mínimo todas informações requeridas preenchidas,
através do e-mail institucional do PlanMob (pmu.pelotas@gmail.com).

Após preencher o arquivo do formulário, favor salvar o arquivo com o nome da instituição
proponente.

E. AVALIAÇÃO

O Grupo Executivo do PlanMob avaliará a proposta e poderá:


Enquadrar e inserir a sugestão em proposta já contemplada no Plano de Ações;



Rejeitar a proposta por não estar embasada, conforme instruções acima;



Solicitar ao autor, maior detalhamento para incluir a proposta dentro do plano de Ações.

F. PRAZO DE ENCAMINHAMENTO

O Grupo Executivo do PlanMob receberá as propostas de 15 de dezembro de 2018 a 15
de janeiro de 2019.

