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2º CADERNO

DIÁRIO OFICIAL 

Nº 1193/2019 

“Modifica a Circulação dos Veículos nas Vias, regulamenta 
áreas de estacionamento, áreas Embarque e Desembarque 
do Transporte Público Coletivo, Privado e Individual de 
Passageiros durante o evento junino denominado 
CAMAFORRÓ 2019 e dá outras providências.”

STT
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 

E TRANSPORTE PÚBLICO
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PORTARIA Nº 080 
DE 13 DE JUNHO DE 2019 

 
 

“Modifica a Circulação dos Veículos nas Vias, 
regulamenta áreas de estacionamento, áreas 
Embarque e Desembarque do Transporte Público 
Coletivo, Privado e Individual de Passageiros 
durante o evento junino denominado CAMAFORRÓ 
2019 e dá outras providências.” 

 
 
 

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, em especial das especificadas nos termos da Lei Orgânica 
do Município de Camaçari, Lei nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 
807, de 24 de julho de 2007, Lei nº 1.143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1.144, de 18 de 
março de 2011; Lei nº 1.271, de 24 de julho de 2013, e tendo em vista o disposto no Art. 
24, incisos I, II, III, VI, VII e IX, em especial no artigo 95, §2º, da Lei n° 9.503/1997 que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e a legislação de transporte vigente; 

 
Considerando a necessidade de disciplinar o tráfego, a parada e o estacionamento de 
veículos, e a circulação de pedestres, quando da realização do “CAMAFORRÓ 2019”, 
promovido pela Prefeitura Municipal de Camaçari, no Espaço Camaçari 2000, na Avenida 
Jorge Amado. 

 
 
 

RESOLVE: 
 
 

RESTRIÇÕES NAS IMEDIAÇÕES DO 
ESPAÇO CAMAÇARI 2000 

 
Art. 1º - Promover as seguintes alterações na circulação, parada e estacionamento de 
veículos nas vias do entorno do Espaço Camaçari 2000, no período de 21 a 24 de junho de 
2019. 

§1º Restringe-se o tráfego de veículos: 
 

I - A partir das 17hs do dia 21/06/2019 até as 06hs do dia subsequente, na Av. Jorge 
Amado (trecho compreendido entre a interseção com a Travessa Leste até o Clube Social), 
e a marginal da referida via (trecho compreendido do Posto de Combustível BR até o Open 
Center), no sentido assim definido. 

 
II - A partir das 17hs do dia 21/06/2019 até as 06hs do dia subsequente, na Av. Jorge 
Amado (trecho compreendido entre a interseção com a Avenida Industrial até o 
Supermecado Assaí), e a marginal da referida via (trecho compreendido da FAMEC até a 
Avenida dos Camassarys), no sentido assim definido. 
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III – Serão mantidas as restrições mencionadas nos incisos I e II deste parágrafo nos 
demais dias do evento, conforme locais e horários definidos anteriormente. 
 
§2º As restrições mencionadas no inciso I, II e III do §1º deste artigo serão devidamente 
sinalizadas, cujo tráfego de veículos estará sendo disciplinado através dos Agentes de 
Trânsito e superiores imediatos no perímetro do evento, conforme a sinalização vertical e 
os dispositivos auxiliares implantados na via. 

 

§3º Na Avenida Jorge Amado e nas vias de imediações do evento haverá Barreiras Móveis 
(BM) e Barreiras Fixas (BF) que servirão para restringir, canalizar e/ou desviar o tráfego de 
veículos, de modo a garantir a segurança viária ao público geral e os participantes do 
evento. 

 
I – Os locais das Barreiras Móveis (BM) e Barreiras Fixas (BF) serão determinados 
previamente pelos prepostos da STT. 

 
§4º Opções de tráfego nos horários das interdições: 

 
I - Aos veículos em geral com destino ao CAMAFORRÓ e o Centro da Sede: 

 
a) Oriundos da BA-535 (Via Parafuso), Av. Atlântica e BA-522 (Cascalheira), que 

acessarem à Avenida Jorge Amado pelo Viaduto do Trabalhador deverão retornar 
na interseção com a Travessa Leste ou acessá-la em destino ao Centro pelo bairro 
Nova Vitória; 

 
b) Oriundos da BA-522 (Cascalheira) tendo como opções: Av. Industrial Urbana, Av. 

devendo ingressar na via ao lado do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) 
em destino ao Centro, ou seguir diante e ingressar na Av. Jorge Amado em destino 
ao evento; 

 
§5º As áreas especiais de estacionamento, reservados para idosos, pessoas com 
deficiência e autoridades estarão devidamente identificadas por placas, na Avenida Jorge 
Amado. 

 
§6º As áreas de embarque e desembarque de passageiros do Transporte Público Coletivo, 
do táxi comum, do táxi especial, do moto táxi e do transporte por aplicativo, estarão 
devidamente sinalizadas para esta finalidade, na via central e na marginal da Av. Jorge 
Amado - sentido Costa de Camaçari; 

 
 

OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA 
 
 

Art. 2º Ficam autorizados os horários para a Operação de Carga / Descarga, conforme 
discriminação que se segue: 

 
I - Dia 21/06 (sexta-feira) e 22/06 (sábado) Das 5hs às 09hs; 

II - Dia 23/06 (domingo) das 5hs às 10hs; 

Parágrafo Único. Os veículos de prestação de serviços públicos, quando em serviço de 
abastecimento, terão acesso nestes horários pelas barreiras móveis da Av. Jorge Amado, 
conforme orientação dos prepostos. 
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Art. 3º Permitir o trânsito e estacionamento de veículos mencionados nos incisos VII e VIII, 
artigo 29 do CTB, quando em serviço. 

 
 

OPERAÇÃO DE TRANSPORTE 
 

Art. 4º Os itinerários do Transporte Público Coletivo terão seus horários especiais para o 
evento definidos e encaminhados, previamente, pela Diretoria Técnica de Transporte – 
DTP as prestadoras do serviço público. 

 
Art. 5º O tráfego de veículos e os itinerários dos ônibus voltarão à normalidade quando da 
finalização do evento. 

 
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor a partir de 21 de junho de 2019. 

 
 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE JUNHO DE 2019. 

 
 
 
 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO 
Diretor Superintendente 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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