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Faixa exclusiva: por que não parar?

A

Urubupungá é uma empresa que está sempre
pensando no conforto e bem-estar dos seus
clientes e colaboradores, por esse motivo,
todas as rotas são desenvolvidas e pensadas para
que os motoristas trafeguem por vias seguras.
Até um tempo atrás, os ônibus de fretamento
não podiam circular ou parar em nenhuma faixa
exclusiva na cidade de São Paulo. De acordo com
a Portaria nº 051/2013 (revisada na 071/2016),
Art. 16 (DOM) "Fica proibido o trânsito de veículos
que desempenham a atividade de fretamento nas
faixas e pistas exclusivas de ônibus, à esquerda
ou à direita em todo o município".
Mas, em agosto deste ano, as coisas mudaram
um pouquinho: uma listagem divulgada no Diário
Oficial, indicou 44 vias do centro expandido, que
foram liberadas para a circulação de veículos de
fretamento, em caráter experimental. As faixas

exclusivas são aquelas localizadas à direita nas
vias, diferentemente dos corredores de ônibus, que
estão à esquerda nas vias e que continuam sem
receber fretados. Vale ressaltar que essas faixas
foram liberadas apenas para o tráfego e por isso
não é permitindo o embarque e desembarque
nesses locais. Se o condutor fizer esse tipo de
manobra, estará exposto a sofrer multa e ainda
perder pontos na carteira.
Para qualquer alteração de itinerário ou ponto
de embarque e desembarque, seja em São Paulo
ou outro município, fale com o responsável pelo
fretamento de sua empresa para que a Urubupungá
faça o melhor estudo para o caso.

* Quer saber mais informações sobre as faixas
exclusivas? Procure a Portaria nº 071/2016 nos
sites de busca e veja a lista completa.
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Ah, o fretamento...
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