
PORTARIA N.º 033/2020
 
O SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO DO SALVADOR no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 8.725 de 29 de
dezembro de 2014,

CONSIDERANDO que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do inciso I do artigo 30 da Constituição
Federal, além de organizar, promover, controlar e fiscalizar o trânsito e o serviço de transporte de cargas dentro do seu território, nos termos
dos incisos IX, alínea “e” do artigo 7º da Lei Orgânica do Município de Salvador;
 
CONSIDERANDO incumbir aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, planejar, projetar,
regulamentar e operar o trânsito de veículos, conforme dispõe o artigo 24, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, modificada pela Lei Federal nº 10.517, de 11 de julho de 2002);
 
CONSIDERANDO a necessidade de permitir o acesso de veículos de serviço nas áreas bloqueadas durante os festejos carnavalescos de
2020;
 
CONSIDERANDO o que estabelece o Art. 9º e Art. 10 do Decreto Municipal n.º 23.975/2013, das operações de carga e descarga e a
circulação de caminhões e tratores no Município do Salvador.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Autorizar a liberação de “Trânsito Livre” a Pessoa Jurídica e a Pessoa Física (autônomo), que comprove, mediante documentação,
exercer atividade de transporte e abastecimento com vinculação direta as atividades na região dos três circuitos do Carnaval (Barra – Ondina,
Campo Grande e Pelourinho).
 
Art. 2º Para solicitação do “Trânsito Livre” será necessária a apresentação da seguinte documentação:

a)        Contrato Social (PJ) ou Identidade (PF);
b)        CNPJ/CPF;
c)        Comprovante de endereço;
d)        Contrato de serviço detalhado, registrado e com reconhecimento de firma;
e)        CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, atualizado;
f)         Certidão Negativa Municipal, atualizada;
g)        O período para solicitação do “Trânsito Livre” será de 15 de janeiro a 17 de fevereiro de 2020, através do site

www.mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br
 
Parágrafo único – A documentação exigida será, obrigatoriamente, entregue no dia da liberação do “Trânsito Livre”. Caso seja detectada
qualquer irregularidade nas informações apresentadas, a solicitação será negada.
 
Art. 3º Fundamentado pelo Decreto n.º 32.076/2019 de 19/12/2019, determina à cobrança do preço público no valor de R$46,38 (quarenta e
seis reais e trinta e oito centavos), por “Trânsito Livre”.
 
Art. 5º O “Trânsito Livre” é para uso exclusivo do veículo autorizado. A utilização indevida em outro veículo acarretará no confisco do referido
documento, além das penas previstas em Lei.
 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 10 de janeiro de 2020.
 
 

FABRIZZIO M. MARTINEZ
Superintendente Executivo
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