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DECRE
ETO Nº 3.823 DE16 DE JANEIRO
J
DE 2015.

Estabelece normas
n
parra as operrações de carga
ed
descarga ea
acirculação de caminhõ
ões etratore
es no
M
Município
de Lauro
L
de Fre
eitas.

O PREFEITO MUNICIPAL
M
DE LAUR
RO DE FREITAS, Esttado da Ba
ahia, no us
so de
suasa
atribuições le
egais,
CONSIDERANDO
O que os fluxxos de pedesstres, transporte coletivo, cargas, serrviços e trans
sporte
acterísticas próprias, de
emandando compatibiliz
zação,
individual na Cidade apressentam cara
espaccial e tempo
oralmente, le
evando-se em
e conta as
s variáveis re
elativas à se
egurança, fluidez,
meio ambiente e logística, com
c
vistas ta
anto à melh
horia da qua
alidade de vvida da popu
ulação
o Laurofreiten
nse;
quanto à eficiência do processo produtivo
O que comp
pete ao Município legisla
ar sobre asssuntos de intteresse loca
al, nos
CONSIDERANDO
os do inciso I do art. 30
0 da Constittuição Federal, além de
e Ordenar o trânsito nas
s vias
termo
públiccas e a utilização do sistema
s
viáriio local, nos
s termos do
o Inciso XX do art.10 da
d Lei
Orgânica do Município de Lau
uro de Freita
as;
CONSIDERANDO
O incumbir aos
a órgãos e entidades executivos de
d trânsito dos Município
os, no
âmbitto de sua ciircunscrição, planejar, prrojetar, regulamentar e operar
o
o trânsito de veíículos,
confo
orme dispõe o art. 24 o in
nciso II, do Código
C
de Trrânsito Brasiileiro (Lei Fe
ederal nº 9.50
03, de
23 de
e setembro de
d 1997, mod
dificada pela Lei Federal nº 10.517, de
d 11 de julho de 2002),

DECRETA::
CAPÍTULOI
D
DAS
DISPOS
SIÇÕES PRE
ELIMINARES
Art. 1º
1 A circulaçã
ão de veículos de serviços e as operrações de ca
arga descarg
ga no Municíp
pio de
às normas deste
Lauro
o de Freitas obedecerão
o
d
Decreto.
Art. 2º
2 Para fins deste
d
Decretto considera--se:
§ 1º - operação de carga e descarga: a imobilização de veículo
os na via pú
ública, pelo tempo
t
estrita
amente neccessário ao
o carregame
ento ou de
escarregame
ento de an
nimais ou carga;
c
§ 2º - Veículo Urrbano de Ca
arga - VUC: caminhões que
q atendam
m conjuntamente as seguintes
caraccterísticas: la
argura máxiima de 2,20
0m (dois me
etros e vintte centímetrros); comprim
mento
máxim
mo
de
6,50
m.
(se
eis
metro
os
e
cinquenta
centíme
etros);
§ 3º - Zona de Restrição
R
de Operação de
d Carga e Descarga
D
- ZRCD:
Z
áreass do Municíp
pio de
o de Freitas com restriçção à operaçção de carga e descarg
ga, que conccentra núcleos de
Lauro
comé
ércio e serviçços;
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§ 4º- Áreas de Restrição
R
a Circulação
C
- ARC:
A
áreas ou vias do Município
M
de
e Lauro de Freitas
F
com restrição
r
à circulação de caminhões e tratores.
§ 5º - Caminhõe
es: veículos destinados ao transporrte de carga
a e descarga
a com dimensões
superriores ao desscrito no § 2ºº do Art. 2º.
§ 6º- Tratores: ve
eículo automotor com características caminhão-trrator, trator d
de rodas, tra
ator de
m
para realizar traba
alho agrícola, de construçção, pavimentação e trac
cionar
esteirras e trator misto,
outro
os veículos e equipamenttos.
C
CAPÍTULO
II
DAS OPERAÇÕE
ES DE CARG
GA E DESCA
ARGA
Art. 3º
3 As operaçções de carg
ga e descarg
ga de bens e de mercado
orias, nas Zo
onas de Res
strição
de Operação
O
de
e Carga e Descarga - ZRCD, não
o poderão ser realizad
dos nos perríodos
comp
preendidos entre:
e
§ 1º- 07 h (sete horas) e 20 h (vinte horass), de segund
da a sexta-fe
eira;
§ 2º- Antes das 14 h (catorze horas), aos sábados.
I- Co
onstituem exxceções ao cumprimento
c
o dos horários fixados neste
n
artigo as operações de
carga
a e descarga
a:
a) rea
alizadas com
m veículos au
utomotores classificados
c
como autom
móveis, moto
ocicletas e, veículo
urban
no de carga - VUC confo
orme descriçção contida no
n § 2º, do artigo
a
2º deste Decreto, desde
d
que não
n
estejam
m estacionados em desa
acordo com as
a normas estabelecida
e
as pelo Código de
Trânssito Brasileiro
o, bem como
o Resoluçõess do CONTR
RAN;
b) refferentes a ca
aminhões de
e transporte de
d containers
s, desde que
e realizadas no espaço in
nterno
dos estacioname
e
ntos dos pon
ntos comerciais e ou indu
ustriais.
c) relacionadas aos seguintess serviços ou
u atividades:
o de água;
1. tratamento e abastecimento
odução e disstribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
2. pro
3. asssistência mé
édica e hospiitalar;
4. fun
nerários;
5. captação e trattamento de esgoto
e
e lixo;
6. tele
ecomunicaçõ
ões;
7. guarda, uso e controle
c
de substâncias
s
r
radioativas,
equipamento
e
os e materiaiis nucleares;;
8. colleta de lixo;
9. pro
ocessamento
o de dados liigados a servviços essenc
ciais;
10. co
ompensação
o bancária;
11. co
oncretagem inclusive cam
minhão de bombeamento
o destinado a esse fim;
12. oxxigênio líquid
do refrigerad
do;
13. re
emoção de veículos
v
sinisstrados ou em
m pane, por meio de cam
minhões rebo
oque.
Art. 4º
4 O serviço de transportte de valoress será prestado a qualque
er hora e pello tempo
estrita
amente nece
essário, nas áreas delimiitadas e fixad
das pela SET
TTOP.
Art. 5ºOs
5
respon
nsáveis pelos serviços de
d concretag
gem das obrras de consttrução civil ou
o por
opera
ação de ca
arga e desccarga em lo
ogradouros contidos em ZRCD, p
poderão req
querer
autorrização em caráter
c
extrao
ordinário, devvendo apres
sentar à Secrretaria de Trâ
ânsito, Trans
sporte
e Ord
dem Publica - SETTOP, plano opera
acional dos serviços a serem executa
ados.
§ 1º No
N plano ope
eracional, pre
evisto no “ca
aput” deste artigo,
a
deverá
á conter:
I – Memorial desccritivo das attividades a se
erem realizadas;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BMQ67EPZBYNDEPPXT95SMG

Esta edição encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Lauro de Freitas

Sexta-feira
16 de Janeiro de 2015
7 - Ano III - Nº 289



II – Planta
P
de loca
alização;
III – Planta
P
do pla
ano operacional com sina
alização temporária;
IV - cronograma
c
d
detalhado
da
as atividadess a serem rea
alizadas;
§ 2 ºC
Caberá aos responsáveis pela execu
ução dos serrviços de con
ncretagem de construção
o civil,
a con
ntratação de
e orientadore
es de trânsitto credencia
ados, quando
o assim for determinado
o pela
Secre
etaria de Trâ
ânsito, Transporte e Orde
em Pública – SETTOP.
§ 3 º O plano operacional,
o
previsto no
o “caput” de
este artigo, deverá
d
ser apresentado
o com
anteccedência mín
nima de 15 (q
quinze) dias.
Art. 6ºFica deleg
gada à Seccretaria de Trânsito,
T
Tra
ansporte e Ordem
O
Publica - SETTO
OP, a
comp
petência para
a definir as Zonas
Z
de Re
estrição de Operação
O
de Carga e De
escarga - ZR
RCD, e
autorrizar, em cará
áter extraord
dinário, a carrga e descarg
ga de bens e mercadoria
as em lograd
douros
especcíficos pertencentes às ZRCD
Z
definidas, podend
do condicionar as exceçõ
ões à contra
atação
de orrientadores de
d trânsito crredenciados.
C
CAPÍTULO
III
I
DAS NORM
MAS DE CIR
RCULAÇÃO
Art. 7º
7 Fica proib
bido o trânsitto de caminh
hões e tratorres nas Área
as de Restriçção a Circula
ação ARC do Município
o de Lauro de
d Freitas, no
os períodos compreendid
c
dos entre:
dez horas) de
e segunda a sábado;
§ 1º 7 h (sete horras) e 10 h (d
§ 2º 17
1 h (dezesssete horas) e 20 h (vinte horas) de se
egunda a sexxta feira;
§ 3º 9 h (nove ho
oras) e 20 h (vinte horas), aos sábad
dos, domingo
os e feriadoss na orla de Lauro
de Frreitas.
I - A proibição
p
pre
evista no "ca
aput" deste artigo não se aplica aos caminhões
c
e tratores utiliz
zados
nos serviços
s
ou atividades relacionados
r
s na alínea c, do Inciso
o I, do § 2º do Art. 3º, deste
Decre
eto.
Art. 8º Fica dele
egada à Seccretaria de Trânsito,
T
Tra
ansporte e Ordem
O
Públlica - SETTO
OP, a
comp
petência para
a definir as Áreas de Restrição
R
a Circulação
C
- ARC, e auto
orizar, em caráter
c
extraordinário, a circulação de
d caminhões e tratores em logradou
uros específficos pertenc
centes
RC definidass.
às AR
Art. 9º Os intere
essados em
m circular co
om caminhõe
es e tratore
es nas Áreas de Restriç
ção a
Circu
ulação - ARC
C deverão ap
presentar à Secretaria
S
de Trânsito, Transporte
T
e Ordem Pub
blica SETT
TOP, solicitação de autorrização espe
ecial.
§ 1º Na solicitaçã
ão de autorizzação especial,prevista no
n “caput” de
este artigo, deverá conterr:
anta do plano
o operaciona
al especifican
ndo:
I - Pla
a) Dimensõe
a
es do veículo
o: comprimento, largura e altura;
b Trajeto do
b)
o transporte com indicaçção da origem
m e destino;
§ 2º A solicitação
o da autorizaçção especiall, prevista no
o “caput” desste artigo, de
everá ser feita
a com
anteccedência mín
nima de 15 (q
quinze) dias.
§ 3ºC
Caberá aos responsáve
eis pela circculação de caminhões e tratores, a contrataçã
ão de
orientadores de trânsito cre
edenciados, quando ass
sim for dete
erminado pe
ela Secretarria de
Trânssito, Transpo
orte e Ordem
m Pública – SETTOP.
S
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C
CAPÍTULO
IV
DAS DISPOSIÇÕ
D
ÕES FINAIS E TRANSITÓ
ÓRIAS
Art. 10Caberá
1
à Secretaria de Trânsito, Transporte
T
e Ordem Púb
blica - SETTO
OP, no âmbitto das
respe
ectivas áreas territoriais, realizar attividades de fiscalização
o das opera
ações de ca
arga e
desca
arga e cirrculação prrevistas nesste Decreto
o através dos Agentes de Trâ
ânsito.
Art. 11As infraçõ
ões disposta
as deste Deccreto acarrettará na apliccação das p
penalidades legais
pertin
nentes.
Art. 12Caberá à SETTOP exxpedir normas complem
mentares parra a execuçã
ão deste De
ecreto,
inclussive no tocan
nte à sua fisccalização.
Art. 13.
1 Ficam ma
antidas as re
estrições vige
entes para as
a vias do Ce
entro de Lauro de Freitas
s, com
relaçã
ão à circulaçção de veículos e operaçção de carga e descarga.
Art. 14. No prazzo máximo de
d 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decre
eto, a
etaria de Trâ
ânsito, Transsporte e Orde
em Pública - SETTOP, expedirá
e
porttarias definin
ndo as
Secre
Zona
as de Restriçção de Carga
a e Descarg
ga - ZRCD e Vias com Restrição
R
aC
Circulação - VRC,
devendo revisá-la
as sempre qu
ue necessáriio.
1 Ficam Re
evogadas tod
das as dema
ais disposições em contrá
ário.
Art. 15.
Art. 16.
1 Este Deccreto entra em
m vigor na data de sua publicação.
p

Lauro
L
de Freeitas, 16 de janeiro de 2015.
2

MÁRCIO ARAPONG
GA PAIVA
A
Prefeito Municcipal

REGISTR
RE-SE E PUBLIQUE
P
E-SE,

Márcio Rodrigo
R
Alm
meida de Soouza Leão
Secretárioo Municipal de Governoo
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