
PREFEITURA DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

PORTARIA Nº 088/2020 - STTU/GS, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

Revogada pela Portaria nº 009/2021 - STTU/GS

Determina o fechamento da Central de
Atendimento ao Usuário e prorroga a validade
da carteira de operador, dos cartões do
sistema de transporte coletivo e dos alvarás de
tráfego e certificados de vistoria; e dá outras
providências.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRÂNSITO, em substituição a Secretária Municipal
de Mobilidade Urbana, no uso das atribuições conferidas pelo inciso I e II do art. 14
e do art. 21 do Decreto nº 11.920, de 17 de março de 2020;

CONSIDERANDO a Lei Nacional nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que
determina medidas para enfrentamento de emergência em saúde pública de
importância internacional causada pela covid-19, doença causa pelo coronavírus;

CONSIDERANDO que ainda vigora a situação de emergência provocada pela
covid-19 declarada pelo Decreto nº 11.920, de 17 de março de 2020;

CONSIDERANDO o aumento no número de casos de covid-19, a qual tem
acometido servidores da STTU;

RESOLVE:

Art. 1º A Central de Atendimento ao Usuário da STTU – localizada na Esplanada
Silva Jardim, nº 138, Ribeira – será fechada para atendimento presencial a partir de
21 de dezembro de 2020 até 08 de janeiro de 2021, retornando as atividades no dia
11 de janeiro de 2021.

Parágrafo único - Os cidadãos com atendimento presencial agendado no
período citado no caput deste artigo serão contactados por servidores da
STTU mediante telefone e terão seus serviços reagendados.
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Art. 2º Os seguintes serviços serão prestados somente de forma online, pelo portal
https://directa.natal.rn.gov.br:

I - Recursos de infração de trânsito à Defesa Prévia, Junta Administrativa de
Recursos de Infrações (JARI) e Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN);

II - Indicação de condutor de infração de trânsito;

III - Solicitação de ressarcimento de valores de multa de trânsito;

IV - Solicitação de prescrição de multas de trânsito;

V - Solicitação de antecipação de geração de penalidade de multa de trânsito;

VI - Recurso de infração de transporte;

VII - Solicitação de ressarcimento de valores de multa de transporte;

VIII - Solicitação de prescrição de multa de transporte;

IX - Análise de Relatório de Impacto sobre o Trânsito Urbano (RITUR).

Art. 3º Estão suspensos as prestações dos seguintes serviços:

I - Emissão e renovação de carteira de operador de transporte para os
trabalhadores das empresas de ônibus e dos serviços de transporte opcional,
táxis, escolares e motofrete;

II - Renovação dos cartões de gratuidade de transporte;

III - Emissão de cartão de estacionamento para vagas especiais.

§ 1º Fica prorrogada a validade:

I - Da carteira de operador de transporte para os trabalhadores das
empresas de ônibus e dos serviços de transporte opcional, táxis,
escolares e motofrete até 29 de janeiro de 2021;
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II - Dos cartões de gratuidade de transporte com vencimento em janeiro
de 2020 e janeiro de 2021 até 29 de janeiro de 2021 para para os
imunodeprimidos, idosos e demais casos;

II - Dos cartões de gratuidades vencidos a partir de fevereiro de 2020 por
12 (doze) meses, a partir da data de vencimento em 2020, para para os
imunodeprimidos, idosos e demais casos.*

III - Dos cartões estudantis de transporte, até 31 de março de 2021;

IV - Do alvará de tráfego e certificado de vistoria dos veículos das
empresas de ônibus e dos serviços de transporte opcional, táxis,
escolares e motofrete até 29 de janeiro de 2021.

§ 2º Para fins disposto no parágrafo 1º deste artigo, são imunodeprimidos os
que:

I - Realizam quimioterapia;

II - Realizam radioterapia;

III - Realizam hemodiálise;

IV - São HIV positivo.

Art. 2º Fica revogada:

I - Os artigos 11 e 12, assim como seus incisos e parágrafos, da Portaria nº
019/2020 - STTU/GS, de 19 de março de 2020;

II - A Portaria nº 069/2020, de 14 de setembro de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 21 de dezembro de 2020.

Walter Pedro da Silva
Secretário Adjunto de Trânsito


