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CTTU passa emitir Boletim de Ocorrência de
Acidente de Trânsito pela internet

A Prefeitura do Recife moderniza mais um serviço oferecido à população. A partir
desta quinta-feira (19) a
Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) passa a
disponibilizar online o Boletim
de Ocorrência (B.O) de
acidentes de trânsito. Com o
objetivo de garantir mais
comodidade e praticidade aos
condutores, o novo serviço
está disponível para a população através do site cttu.recife.pe.gov.br.
Já a partir do dia 2 de maio, a
emissão do documento passa
a ser realizada exclusivamente
pela web. Para obter o registro
de ocorrência em caso de

acidentes de trânsito onde não
houver vítimas, o condutor
deverá guardar o número do
B.O entregue pelo agente de
trânsito na ocasião. Ao acessar o site da CTTU, deve-se
clicar na aba "Solicitação de
Boletim de Acidente de Trânsito" e cadastrar um e-mail ao
preencher o formulário. Após
"Obter o Boletim de Ocorrência de
acidentes de trânsito através do site
tem o objetivo de promover comodidade à população. Dessa forma, o
condutor receberá o registro por
e-mail, sem a necessidade de
comparecer o atendimento presencial
da CTTU" Fabiano Ferraz, gerente
geral de Operação e Fiscalização da
CTTU

concluída a solicitação, o B.O
será enviado ao e-mail cadastrado no prazo máximo de
cinco dias corridos.
É importante ressaltar que em
caso de acidentes de trânsito
onde existam vítimas, o laudo
pericial é emitido pelo Instituto
de Criminalística (IC), órgão
responsável pela investigação
das causas dos acidentes.
Nessas situações, cabe à CTTU
emitir uma declaração a qual o
condutor poderá utilizar para
fins administrativos. Esse documento continuará sendo emitido presencialmente na sede da
Autarquia, localizada na Rua
Frei Cassimiro, 91, Santo
Amaro.

Site da CTTU: cttu.recife.pe.gov.br
Solicitação de B.O de Acidentes de Trânsito Sem Vítima:
cttu.recife.pe.gov.br/solicitacao-de-boletim-de-acidente-de-transito
Emissão da declaração emitida em casos de acidentes de trânsito com vítima:
Atendimento presencial na sede da CTTU, das 8h às 13h. Rua Frei Cassimiro, 91, Santo
Amaro
Teleatendimento 24h: 0800 081 1078

Esquemas especiais de trânsito para eventos do fim de
semana
A Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do Recife
(CTTU) montou esquema
especial de trânsito para
acompanhar os eventos que
acontecem nestes sábado (21)
e domingo (22). Ao todo, um
efetivo de 54 agentes de
trânsito fará o monitoramento
das vias com objetivo de

garantir mais segurança no
deslocamento dos pedestres e
viabilizar o tráfego nas localidades que recebem os eventos. No sábado, o Polo Pina
será palco da 5º edição do
Evangelizar é Preciso, a partir
das 12h. Já no domingo, acontecerá a 1ª Corrida do Leão,
que tem saída da Avenida

Prefeito Lima de Castro, próximo às bilheterias do Estádio
Adelmar da Costa Carvalho, na
Ilha do Retiro, a partir das 7h.
Além disso, CTTU também
preparou um esquema especial
para acompanhar a partida
entre o Santa Cruz e o Atlético-AC, a partir das 16h, no
Estádio José do Rego Maciel.

5º Evangelizar é Preciso - Recife | Sábado (21)
Horário: das 12h às 21h
Local: Av. Boa Viagem, próximo ao Polo Pina.
Bloqueios: Os principais pontos monitorados acontecerão nos cruzamentos da Av. Boa Viagem x
Av. Herculano Bandeira x Av. Conselheiro Aguiar x Av. Antônio de Góes. O cruzamento da Av.
Boa Viagem com a Rua Pereira da Costa apenas será realizado em caso de necessidade, a
depender da movimentação do público.
Efetivo: 16 agentes de trânsito, dispostos em pontos fixos, motos ou viaturas.

1ª Corrida do Leão | Domingo (22)
Horário: Previsão de largada às 7h e término às 9h.
Local: Entorno do Estádio Adelmar da Costa Carvalho, na Ilha do Retiro.
Percurso: Av. Prefeito Lima de Castro - Rua Hisbelo Campos - Av. Beira Rio - Retorna na altura
do Fórum Joana Bezerra - Finaliza na sede do Sport Clube do Recife
Bloqueios: O principal bloqueio será montado no encontro das avenidas Sport Clube do Recife e
Prefeito Lima de Castro. O condutor oriundo da Av. Eng. Abdias de Carvalho com destino à Zona
Sul, deverá seguir em frente pela Rua Paissandú e acessar a Av. Gov. Agamenon Magalhães.
Efetivo: 18 agentes de trânsito dispostos em pontos fixos, motos ou viaturas.

Santa Cruz x Atlético-AC | Domingo (22)
Horário: A operação terá início às 16h e término às 22h, horário previsto para a dispersão total do
público.
Local: Estádio José do Rego Maciel.
Bloqueios: As interdições vão acontecer nas principais vias de acesso ao estádio, como a Rua
das Moças e a Avenida Professor José dos Anjos, no trecho compreendido entre a Rua Petronila
Botelho e a Avenida Beberibe. Também serão montados pontos de monitoramento nas vias do
entorno do estádio e, em caso de necessidade, os agentes de trânsito poderão ampliar os bloqueios na região.
Efetivo: 16 agentes de trânsito dispostos em pontos fixos, motos ou viaturas.
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