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Atos do Poder Executivo 

 

 

Infraestrutura 
 

PORTARIA N° 135 DE 04 DE OUTUBRO DE 2017. 

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições, tendo em 

vista o que consta no Processo Administrativo nº 0900160047780, e com fundamento nas 

disposições  do Art. 206, da Constituição do Estado da Bahia e da Lei nº 9503 de 23 de 

setembro de 1997, art 1º  parágrafos  2º e 3º; art.  2º; art. 5º; art. 7º, inciso  IV; art. 8; art. 

21, incisos  I e II; art. 95,  parágrafo 2º; 

Considerando o que determina o art. 22, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); 

Considerando o que determina a Resolução do CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 

2006; 

Considerando a Resolução do CONTRAN nº 211, de 13 de novembro de 2006; 

Considerando a Resolução do CONTRAN nº  305,  de  06 de março de 2009; 

Considerando a Resolução do CONTRAN nº 520, de 29 de janeiro de 2015; 

Considerando o incremento do fluxo de tráfego de veículos pesados na Rodovia BA 099 - 

Linha Verde, oriundos da Rodovia Federal BR 101; 

Considerando o tráfego de veículos comerciais de cargas inclusive com a participação 

acentuada de reboques e carretas, com cargas excessivas, o que torna indispensável à 

adoção de toda e qualquer medida necessária, com vistas a minimização dos efeitos, a 

nível de convivência e fluidez do tráfego,  no meio ambiente e proteção do pavimento; 

Considerando que a permissão para trafegar na BA 099 gera custos para o Estado; 

Considerando o aumento do fluxo de veículos durante os feriados, festas regionais, 

nacionais e as atividades sazonais e que podem gerar acidentes por conta da BA 099 ser 

uma rodovia com características turísticas. 

RESOLVE 



Art. 1º  Fica proibido o tráfego de veículos de carga com PBT (Peso Bruto Total) superior 

a 24,65 (vinte e quatro vírgula sessenta e cinco)  toneladas na BA 099,  trecho: Rio 

Joanes (km 8) -  Divisa BA/SE; 

Parágrafo Único - A proibição referida neste artigo é por tempo indeterminado e até 

segunda instrução administrativa; 

Art. 2º Fica proibido o tráfego de veículos de carga com PBT (Peso Bruto Total) acima 

de 06 toneladas, das 19:00 horas das sextas-feiras até às 22:00 horas dos domingos, 

inclusive feriados, na Rodovia BA 099, trecho: Rio Joanes     (km 8) -  Divisa BA/SE; 

Parágrafo Único - A proibição referida neste artigo é por tempo indeterminado e até 

segunda instrução administrativa. 

Art. 3º O Diretor da Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT 

poderá examinar e deliberar sobre pedidos de Permissões Especiais em casos urgentes 

e/ou necessários, a seu critério e no limite da Lei, desde que requeridas, para permitir a 

circulação de veículos incluídos nesta proibição; 

Art. 4º Fica cientificado o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), a cuja 

jurisdição está afeto o policiamento do trecho rodoviário em questão, para fins de 

fiscalização e no cumprimento do quanto aqui determinado; 

Art. 5° Para os períodos que ocorrem aumento no fluxo de veículo devido a Carnaval, 

festas regionais, nacionais e as atividades sazonais haverá restrições quanto aos dias e 

horários, sendo que as informações referentes a esses serão apresentadas pelo BPRv  e 

pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 

Comunicações da Bahia - AGERBA; 

Art. 6º Para permissão de tráfego na BA 099, quanto à cobrança, deve ser observada a 

Portaria nº 099, de 02 de junho de 2015 que aprova a Tabela de Serviços Prestados a 

Terceiros pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA; 

Art. 7º O trecho será requalificado com sinalização indicativa e de advertência, fazendo 

referência a essa Portaria; 

Art. 8º Os casos não contemplados nesta Portaria serão resolvidos pelo Secretário da 

Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - SEINFRA, ouvido os órgãos 

competentes;  

Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; 

Art. 10º  Fica revogada a Portaria  nº 140, de 01 de junho 1999. 



MARCUS CAVALCANTI    

Secretário 


