


PORTARIA Nº 83/2015 , 

DOM 20 de julho de 2015 

 

Regulamenta a circulação de 

caminhões, com ou sem 

carga, nos corredores e áreas 

com restrição de circulação 

nas vias urbanas do 

Município de Fortaleza - CE. 

 

REVITALIZAÇÃO  DA  RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE CAMINHÕES 



PAUTA 

1. Emissão de protocolo da AET: 

• A AET é virtual, fica registrado em meio eletrônico e 

o usuário é capaz de gerencia sua autorizações; 

• O usuário recebe um protocolo de vistoria, para 

comprovar sua realização.  

2. Agilizar o tempo de liberação da AET: 

• Quando o usuário efetua o cadastro do veículo, 

este fica isento de autuação até a finalização do 

processo; 

• Caso o usuário não apresente a vistoria é 

indeferido. 



PAUTA 

3. Liberação de carretas para atendimento aos 

postos de combustíveis: 
 

Art. 7º - Fica autorizado, de segunda à sexta-feira, das 10 às 16h, 

mediante Autorização Especial de Trânsito – AET, o trânsito de 

caminhão de até dois eixos traseiros destinado ao transporte 

de produtos perigosos de consumo local.       (Portaria 83/2015 

consolidada) 



Alta frequência de viagens 

diárias e cerca de 43% da 

frota dentro dos padrões  



PAUTA 

4. Análise do fluxo da área portuária : 

• É uma área de risco, com sinalização de proibição de 

estacionamento em algum áreas. 

O acesso a área portuária, rotas especiais para 

veículos pesados indicados pela sinalização viária. 

 

Projeto a ser implementado pela AMC.   



PAUTA 

5. Liberação do tráfego de veículos de mudança 

• Libração dada às empresas formais (com CNPJ). Foi 

implementada uma grade de horários especiais com 

três dias na semana e uma janela ente 10:00 as 16:00 

 

 

 

• Expansão da grade para todos os dias da 

semana na mesma janela de 10:00 às 16:00 e 

liberação aos sábados. 



PAUTA 

6. Permissão para estacionar na ciclofaixa 

Libração possível 

mediante execução 

de  canalização 

especial para 

segurança do 

ciclista em vias  a 

serem autorizadas. 



PAUTA 

7. Ampliar o horário para tráfego: das 7:30 às 

18:00 

8. Liberar o tráfego nas áreas com restrição em  

todos ao dias  




