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A Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) inicia 
serviços de manutenção de 
sinalização de trânsito com 
o intuito de garantir a 
segurança viária do 
pedestre. As ações 
consistem na execução de 
projetos de engenharia 
com objetivo de readequar 
as travessias existentes 
nas interseções da Avenida 
Governador Agamenon 
Magalhães com a Rua do 
Paissandu e com a Praça 
do Derby; na Rua Floriano 
Peixoto, no bairro de Santo 
Antônio; na Avenida 
General Mac Arthur, na 
Imbiribeira; e na Rua 
Maceió, no bairro de São 
José. Além da implantação 
e requalificação de cerca 
de 30 faixas de pedestres 
existentes, serão também 
realizadas a relocação e 
implantação de semáforos. 
A previsão é de que os 
serviços sejam concluídos 
até a próxima 
segunda-feira (3). Neste 
dia, acontecerá uma ação 
educativa com da Trupe da 
CTTU para conscientizar 
sobre a travessia segura.

Na interseção da Avenida 
Agamenon Magalhães com 
a Rua do Paissandu, o 
projeto consiste na 
implantação de novos 
focos semafóricos 
direcionados aos pedestres 
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e novos canteiros, além da 
manutenção e da 
implantação de faixas de 
pedestres. No pontilhão 
existente entre as ruas do 
Paissandu e General 
Joaquim Inácio, será 
posicionado um 
segregador de fluxo que, 
além de melhorar a 
travessia na área, irá 
separar o fluxo de veículos 
oriundos da Rua General 
Joaquim Inácio que 
seguem para as zonas Sul 
ou Oeste da cidade. As 
medidas visam melhorar a 
condição de travessia de 
quem circula na área, que 
contará com novos pontos 
de acomodação para os 
pedestres. Na intercessão 
da Avenida Agamenon 
com a Praça do Derby 
será realizada a 
manutenção nas faixas de 
pedestres existentes no 
local. 

No bairro de São José, 
haverá relocação do 
semáforo de número 087, 
implantado no cruzamento 
da Rua Imperial com a 
Travessa do Gaspar,  que 
será reposicionado para o 
cruzamento com a Rua 
Maceió.  Já no bairro de 
Santo Antônio, haverá a 
implantação do semáforo 
de número 668 na Rua 
Floriano Peixoto, próximo à 
Casa da Cultura Luiz 
Gonzaga. Haverá ainda 
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implantação de semáforo 
na Rua General Mac 
Arthur, no bairro da 
Imbiribeira, onde será 
instalado o equipamento 
de número 667 para 
facilitar a travessia de que 
utiliza a Estação de metrô 
Antônio Falcão. Os novos 
semáforos implantados têm 
o objetivo de melhorar a 
condição de travessia. 
Atualmente, Recife conta 
com 668 semáforos 
instalados, sendo 278 
deles destinados a 
travessia de pedestres. 

De acordo com a gerente 
de Planejamento de 
Trânsito da CTTU, Kelly 
Pereira, promover a 
segurança viária tem sido 
uma das prioridades desta 
gestão e a melhoria da 
travessia de pedestres é 
parte fundamental deste 
objetivo. "Temos executado 
projetos de sinalização, 
visando promover melhoria 
na mobilidade com foco 
em priorizar os pontos de 
travessias para o pedestre. 
Serviços como estes são 
realizados constantemente, 
incluindo a requalificação 
ou implantação de cerca 
de 100 faixas de pedestres 
por mês. Desde 2013, já 
foram implantadas ou 
requalificadas mais de 5 
mil faixas de pedestres em 
diversas vias da cidade", 
afirma a gestora.
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A partir de 10 de setembro, 
todos os servidores e 
empregados públicos 
ativos do Poder Municipal 
deverão se recadastrar no 
térreo do Prédio Sede da 
Prefeitura do Recife, na Av. 
Cais do Apolo, Recife 
Antigo. A ação da 
Secretaria de 
Planejamento, 
Administração e Gestão de 
Pessoas faz parte de um 
projeto da PCR, através do 
Banco Mundial, para 
modernização da Gestão 
de Pessoas do Município e 
do sistema de Folha de 
Pagamento e Recursos 
Humanos e acontece até 14 
de dezembro deste ano. 

É possível agendar data e 
horário de atendimento 
pelo site da PCR (link 
abaixo), desde o dia 20 de 
agosto.
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O não-recadastramento 
implicará em suspensão 
do salário até a situação 
ser regularizada.

O processo visa ainda à 
implantação do eSocial 
(Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e 
Trabalhistas) e o envio de 
informações corretas para 
o cumprimento das 
obrigações legais (DIRF, 
RAIS, INSS, CAGED, etc). 
Devem participar do 
recadastramento os 
titulares de cargo efetivo, 
ativos, empregados 
públicos, servidores 
ocupantes de cargos 
comissionados, contratos 
temporários e servidores à 
disposição da gestão 
municipal.
Aproveitando a 
oportunidade de 
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convocação de todos os 
servidores, será realizada 
também a coleta 
biométrica das digitais 
dos servidores e de foto 
para compor o cadastro 
da Prefeitura a ser 
utilizado em projetos 
futuros.

Em caso de 
impossibilidade de 
comparecimento por 
questões de doença ou 
dificuldade de locomoção, 
laudo médico poderá ser 
apresentado e será 
solicitado atendimento in 
loco (hospital ou 
residência), para realizar o 
recadastramento. Já quem 
estiver ausente por 
licença sem vencimento 
ou licença para estudo, 
poderá constituir 
representante mediante 
procuração pública.
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AÇÃO EDUCATIVA - Com o objetivo de orientar pedestres e condutores que circulam na 
área da intervenção e conscientizar os cidadãos sobre travessia segura, artistas 
educadores da Trupe da CTTU no local da intervenção na Avenida Agamenon Magalhães, 
das 9h às 15h da próxima segunda-feira (3). Além disso, para garantir a fluidez da via, um 
efetivo de orientadores de trânsito será destacado para auxiliar os condutores que trafegam 
na Rua General Joaquim Inácio sobre o novo canteiro existente no pontilhão.

Esquema de trânsito para 
eventos do fim de semana

Local: Avenida Guararapes
Horário: das 8h às 19h
Bloqueio: A pista local ficará bloqueada na altura da faculdade Joaquim Nabuco
Efetivo: Dois orientadores de trânsito
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Local: Rua da Guia.
Horário: das 7h às 2h
Bloqueio: no trecho próximo à Praça do Arsenal.
Efetivo: Dois agentes de trânsito.
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Local: bairro de Casa Amarela.
Horário: das 13h às 22h
Percurso: Avenida Norte, Rua da Harmonia, Estrada do Arraial, Rua Padre Lemos, retornando 
para a Rua Luiz Cesário de Melo, no Vasco da Gama, onde o evento será encerrado. 
Bloqueios: serão itinerantes, montados e desfeitos conforme a passagem dos participantes.
Efetivo: Seis agentes de trânsito dispostos em viatura e motos.
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Local: entorno do estádio Adelmar da Costa Carvalho, na Ilha do Retiro
Horário: das 14h às 20h
Bloqueios: Inicialmente, serão feitos bloqueios apenas na Rua Tabaiares, que dá acesso ao 
estádio. No entanto, eles poderão ser ampliados a depender da necessidade.
Efetivo: 18 agentes de trânsito dispostos em pontos fixos, motos ou viaturas.
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VI Feira Asgardiana | Sábado (1º)

Vogue Fever | Sábado (1º)

Local: Bairro da Imbiribeira.
Horário: das 20h às 21h30 
Bloqueios: um trecho da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no sentido Subúrbio/Centro, 
compreendido entre a Rua Cel. Fabriciano até a Rua Jalisco (lateral do Geraldão).
Desvios: quem trafega na Av. Mascarenhas de Moraes em direção ao bairro de Afogados deverá 
girar à direita na Rua Cel. Fabriciano para seguir em direção à Avenida Recife ou Av. 
Mascarenhas de Moraes.
Efetivo: 12 agentes de trânsito dispostos em viaturas.
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Ensaio para o Desfile de 7 de Setembro | Sábado  (1º)

9ª Parada da Diversidade de Casa Amarela | Domingo (2)

Sport x Paraná | Domingo (2)

Prefeitura do Recife realiza 
recadastramento de quase 31 mil 
servidores e empregados públicos ativos

Os documentos necessários são:

a) R.G. ou R.I.C. (não será aceita a CNH como documento substituto). Caso o R.G. 
tenha sido emitido há mais de 10 (dez) anos, o mesmo deverá ser apresentado em 
conjunto com outro documento oficial com foto emitido há menos de 10 (dez) anos;
b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
c) Comprovante de residência atualizado no nome do servidor (no máximo 60 dias da 
emissão).
d) Último comprovante de rendimento do órgão de origem (apenas para servidores de 
outros poderes à disposição do Município);
e) Cópia da carteira ou espelho do PASEP/PIS;
f) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável;
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (Empregado Público, Contratado 
por Tempo Determinado, Servidor cedido de categoria Celetista, Servidor ocupante 
exclusivamente de Cargo Comissionado e Conselheiro Tutelar);
h) Título de Eleitor;
i) Passaporte (para servidor estrangeiro);
j) RNE - Registro Nacional de Estrangeiro (para servidor estrangeiro);
k) CNH - Carteira Nacional de Habilitação (para os ocupantes de cargo de motorista);
l) Registro no Conselho de Classe (para os cargos exigidos em lei);
m) Certificado de Reservista (para homem até 45 anos de idade);
n) Certificado de escolaridade, de acordo com a exigência do cargo;
o) Declaração de Lotação;
p) Certidão de dados funcionais (apenas para o servidor cedido ao Município);

II - Dos dependentes (obrigatório para o servidor que possuir dependente na folha de 
pagamento para fins de dedução de Imposto de renda e dependentes para salário 
família)

a) Documento de identificação com foto (se houver) ou Certidão de Nascimento;
b) CPF (obrigatório para dependentes maiores de 8 anos);
c) Laudo médico atestando incapacidade definitiva, no caso de maior inválido;
d) Termo de Curatela ou Interdição, no caso de inválido;
e) Termo de Guarda;
f) Declaração da Faculdade, se filho(a) maior de 21 anos e até 24 anos;
g) Documentação que comprove a relação de união estável (em caso de companheiro);
h) Caderneta de vacinação ou equivalente, quando dependente até 6 anos de idade 
(para dependente de salário família);
i) Declaração de frequência à escola do filho ou equiparado (para dependente de 
salário família).

http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/recadastramento-de-servidores-e-empregados-publicos-ativos

LINK PARA AGENDAMENTO


