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CTTU disponibiliza serviço de consulta para 
localizar veículos rebocados

A Prefeitura do Recife, por 
meio da Autarquia de 
Trânsito e Transporte Urbano 
(CTTU), disponibiliza, a partir 
deste mês, o serviço que 
permite a consulta da 
localização dos veículos 
rebocados pelo órgão em 
função de notificações de 
trânsito ou transporte. Agora, 
os proprietários poderão 
acessar o site 
cttu.recife.pe.gov.br e 
informar placa ou chassi 
para saber em qual depósito 
o veículo está. No local, o 
cidadão poderá realizar 
todos os devidos trâmites 
para recuperar o veículo.

Com a iniciativa, feita a partir 
do contrato com empresas 
credenciadas mediante 
licitação, a CTTU pretende 
dar mais celeridade e 
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transparência na 
comunicação com os 
proprietários. Ao acessar o 
site e localizar o veículo, o 
condutor poderá se dirigir 
diretamente ao depósito e 
retirar o veículo no local, 
desburocratizando o 
processo. Para fazer a 
retirada, é necessário pagar 
a taxa de reboque, a diária 
do respectivo depósito e as 
notificações de trânsito ou 
transporte pendentes.

O serviço de reboque de 
veículos, previsto na Lei 
Municipal 18.438/2017, 
prevê o pagamento de taxas 
que são reajustadas 
conforme o Índice de Preços 
ao Consumidor (IPCA), que 
deverão ser pagas à 
empresa gerenciadora do 
depósito. Vale ressaltar que 
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a autuação continuará sendo 
feita pela Autarquia, que 
repassará para as empresas 
credenciadas a ordem de 
remoção. A tabela de taxas 
dos respectivos serviços está 
disponível no site 
cttu.recife.pe.gov.br.

Em relação ao mapeamento 
de veículos abandonados em 
área pública no Recife, é 
importante ressaltar que o 
trabalho da CTTU é feito com 
o auxílio da população. Existe 
uma área no site na qual o 
cidadão preenche um 
formulário e informa ao 
órgão as informações 
necessárias para que sejam 
iniciadas as medidas 
administrativas, seguindo os 
procedimentos que constam 
na Lei Municipal nº 
17.936/2013. 
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Além do esquema para o 
Desfile Cívico da 
Independência, a 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano do 
Recife (CTTU) montou 
esquemas especiais de 
trânsito para acompanhar 
eventos que acontecem 
nestes sábado (7) e 
domingo (8). Ao todo, 
mais de 130 agentes 
estarão de plantão para 
acompanhar os eventos 
que envolvem uma partida 
de futebol e a 4ª Parada da 
Diversidade do Coque. A 
Central de Operações de 
Trânsito (COT) também 
estará de plantão por 24h 
monitorando os principais 
corredores viários da 
cidade.

No sábado (7), às 19h30, 
acontecerá a partida de 
futebol entre Sport e 
Bragantino, na Ilha do 
Retiro. A operação terá 
início às 16h e será 
montada no entorno do 
estádio Adelmar da Costa 
Carvalho com o objetivo 
de garantir o 
deslocamento seguro dos 
pedestres, assim como a 
fluidez do tráfego. Uma 
equipe de agentes de 
trânsito foi destacada para 
atuar no local até a 
dispersão total do público, 
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prevista para acontecer por 
volta das 22h. Os agentes 
da Autarquia vão monitorar 
pontos como a Avenida 
Engenheiro Abdias de 
Carvalho, Estrada dos 
Remédios, Túnel Chico 
Science e o cruzamento 
entre Avenida Governador 
Agamenon Magalhães e a 
Rua Paissandú. Inicialmente, 
apenas a Rua Tabaiares, que 
dá acesso ao estádio, será 
bloqueada. No entanto, os 
bloqueios poderão ser 
ampliados a depender da 
necessidade.

No domingo (8) 
acontecerá o jogo entre 
Náutico e Paissandú, às 
18h, no bairro dos Aflitos. A 
operação terá início às 19h 
e será montada no entorno 
do Estádio Eládio de Barros 
Carvalho com o objetivo de 
garantir o deslocamento 
seguro dos pedestres, assim 
como a fluidez do tráfego. 
Ao todo, uma equipe com 
agentes de trânsito, 
disposta em pontos fixos 
ou em motos e viaturas, irá 
monitorar as imediações do 
estádio a partir das 10h até 
a dispersão total do 
público, prevista para 
acontecer por volta das 
21h. Inicialmente, as ruas 
da Angustura e Manuel de 
Carvalho ficarão 
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interditadas para a 
circulação de veículos e 
apenas moradores terão 
acesso ao local pela Rua 
Padre Silvino Guedes. A 
depender da movimentação 
dos torcedores, a Avenida 
Conselheiro Rosa e Silva 
será interditada no trecho 
entre a Rua Conselheiro 
Portela até Av. Santos 
Dumont e, neste caso, o 
fluxo de veículos da Av. Rosa 
e Silva será desviado pela 
Rua Senador Alberto Paiva.  

Também no domingo (8), 
acontecerá a 4ª Parada da 
Diversidade do Coque. A 
partir das 13h, o público 
sairá da Avenida Martin 
Luther King, na altura do 
campo de futebol, e seguirá 
pela Rua Jaquari, Canal 
Ibitoran e Rua Cabo 
Eutrópio. Durante a 
caminhada, os bloqueios 
serão itinerantes, ou seja, 
feitos e desfeitos de acordo 
com a passagem do público. 
Na Rua Cabo Eutrópio. Após 
a caminhada, haverá um 
palco na Avenida Martin 
Luther King, por isso, a via 
será bloqueada no sentido 
Boa Viagem (Subúrbio). 
Entretanto, como é mão 
dupla, as faixas em direção 
ao bairro do Coque (Cidade) 
serão divididas para os dois 
sentidos. 
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CTTU monta esquema de trânsito com rota 
prioritária para acesso à UPA da Imbiribeira 
durante desfile cívico

No próximo sábado (7), 
será comemorado o Dia da 
Independência do Brasil 
e, para garantir a segurança 
viária durante o tradicional 
desfile cívico, a Prefeitura do 
Recife, por meio da 
Autarquia de Trânsito e 
Transporte Urbano (CTTU) 
montou um esquema 
especial de trânsito. A ação 
acontecerá em um trecho 
da Avenida Sul e na Avenida 
Mascarenhas de Moraes, na 
Zona Sul do Recife. Ao todo, 
um efetivo com 100 
agentes e orientadores de 
trânsito estará destacado. 
Para garantir o acesso à 
Unidade de Pronto 
Atendimento Maria Esther 
Souto Carvalho (UPA 
Imbiribeira), será criada uma 
faixa exclusiva na descida 
do Viaduto Tancredo Neves, 
no sentido 
Subúrbio/Centro, destinada 
apenas aos veículos que 
forem acessar a Unidade de 
Saúde.

As interdições e o 
monitoramento da área 
começarão a ser realizados 
a partir das 14h da 
sexta-feira (6) e será 
encerrado por volta das 
13h do sábado (7). Além 
da CTTU, a ação contará 
com o apoio do Batalhão de 
Polícia de Trânsito (BPTran), 
do Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRV) e dos 
agentes de trânsito da 
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Prefeitura de Jaboatão dos 
Guararapes.

Para garantir a segurança 
viária durante a organização 
do evento, a CTTU fará o 
monitoramento da Avenida 
Sul, no trecho entre a Rua 
Joaquim Bandeira e a Rua 
Guadalajarra, a partir das 
14h da sexta-feira (6). 
Ainda neste dia, um trecho 
da Avenida Marechal 
Mascarenhas de Moraes, no 
sentido Centro, entre o 
Viaduto Tancredo Neves até 
a Rua Jalisco, nas 
proximidades do Geraldão, 
será interditado para o 
ensaio do desfile das 21h 
às 23h30.

Já no sábado (7), a partir 
das 5h, a CTTU e os demais 
órgãos de trânsito iniciarão 
o trabalho de interdição na 
área. A Avenida Marechal 
Mascarenhas de Moraes 
será interditada em sua 
totalidade no sentido 
Centro (entre a Avenida 
Armindo Moura até a 
Avenida General Mac 
Arthur), e parcialmente 
interditada no trecho 
correspondente entre a Rua 
Jean Emile Favre e o Viaduto 
Tancredo Neves, no sentido 
Subúrbio. A previsão é de 
que todos os bloqueios 
sejam desativados até as 
13h do sábado (7).

Os veículos de transporte de 
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Os veículos de transporte de 

tropas (Exército, Marinha e 
Aeronáutica) ocuparão as 
ruas Joaquim Bandeira e Jaci. 
Já as ruas Itajaúba e Itaúba 
ficarão à disposição do 
estacionamento da Polícia e 
dos Bombeiros Militares de 
Pernambuco. Os veículos das 
escolas desfilantes ficarão 
estacionados nas ruas 
adjacentes, a exemplo da 
Pampulha, Itacaré, Itacari e 
Izabel de Souza.

RECOMENDAÇÕES – A 
CTTU recomenda, àqueles 
que puderem, evitar trafegar 
pela Avenida Marechal 
Mascarenhas de Moraes, além 
de suas transversais, para que 
maiores retenções sejam 
evitadas. Apenas moradores 
da região poderão acessar as 
áreas bloqueadas. Já para 
aqueles que irão assistir ao 
desfile, a recomendação é 
que cheguem cedo ao local e 
que utilizem o transporte 
coletivo. Outra opção é ir em 
grupo em um mesmo veículo, 
pois a oferta de 
estacionamento em via 
pública é limitada. A 
fiscalização será rigorosa e o 
veículo flagrado sobre 
calçadas ou em fila dupla 
correrá o risco de ser 
rebocado. Já o motorista 
pode receber multas entre 
leve, média e grave, no valor 
de R$ 88,38 (três pontos na 
CNH), R$ 130,16 (quatro 
pontos na CNH) ou R$ 195,23 
(cinco pontos na CNH).
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CTTU monta esquemas 
especiais de trânsito para 
eventos neste fim de semana

Abaixo, a CTTU listou algumas rotas alternativas que poderão ser utilizadas 
pelos condutores no dia do desfile:

- Os veículos oriundos do Litoral Sul que trafegam em direção ao Centro do Recife, poderão 
desviar pela Rua Armindo Moura, chegando até a Avenida Boa Viagem, seguindo para o 
Centro ou para Zona Norte da cidade. Outra opção é pegar a Rua Cosmorama e utilizar a 
Via Mangue;

- Aqueles que quiserem seguir para a Zona Oeste e Centro do Recife, partindo do bairro de 
Boa Viagem, têm como opção trafegar pela Rua Ribeiro de Brito, passar sobre o Viaduto 
Tancredo Neves e continuar pela Avenida Recife;

- Os condutores oriundos do Bairro de Boa Viagem com destino ao bairro de Afogados, 
poderão utilizar a Rua Antônio Falcão, continuar pela Avenida General Mac Arthur, girar à 
direita na Rua Itajubá, à esquerda na Rua Conde Pereira Carneiro e pegar à direita na 
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Afogados;

- Os condutores que trafegarem na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, pelo 
sentido Subúrbio (com destino ao aeroporto, por exemplo) poderão desviar pela Avenida 
Jean Émile Favre e dobrar à esquerda na Rua Silveira Neto, à direita na Rua Raimundo Diniz 
e à esquerda novamente no cruzamento com a Avenida Recife, no sentido aeroporto;

- Aqueles que saem das praias do Litoral Sul, a exemplo de Porto de Galinhas, em direção 
ao aeroporto, têm a opção de seguir por Boa Viagem e entrar na Avenida Barão de Souza 
Leão.


