
Salvador, 05 de fevereiro de 2018

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo / SEDUR

Sr. José Sérgio de Sousa Guanabara

Secretário

RECOMENDAÇÃO N° 04/2018

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio

do Promotor de Justiça firmatário, no uso de uma das suas atribuições legais,

especialmente,  do  quanto  disposto  no  art.  84,  parágrafo  1º,  da  Lei

Complementar nº 11/96, no bojo do I.C. nº 3.9.15845/2018,

Considerando  que  se  constitui  direito  do  consumidor,  segundo

artigo  8º  da  Lei  8.078/90,  que  serviços  disponibilizados  no  mercado  de

consumo não acarretem riscos à sua segurança;

Considerando que se constitui  prática abusiva,  conforme dispõe

artigo 39, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, colocar, no mercado de

consumo, qualquer serviço em desacordo com as normas expedidas pelos

órgãos oficiais competentes;

Considerando que a Lei 9.503/97 estabelece, no seu artigo 99, que

somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso atenda ao

limite estabelecido pelo CONTRAN;

Considerando  que  as  Resoluções  nº  210/2006  e  211/2006,

expedidas pelo CONTRAN, estabelecem limites de peso para veículos que

transitam em vias terrestres;
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Considerando que a ação governamental  voltada para a efetiva

proteção do consumidor foi  instituída como princípio pela Lei 8.078/90, no

seu artigo 4º, II: 

Expede Recomendação, para que a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento e Urbanismo/SEDUR, atuando com Poder de Polícia,

fiscalize  trios  elétricos  e  carros  de  apoio  durante  o  carnaval  de

Salvador,  no  que  tange  à  ocupação  e  quantidade  de  pessoas  em

conformidade  com  o  registro  da  capacidade  determinada  por  laudo

técnico de vistoria e fixado nos veículos. 

Olimpio Coelho Campinho Junior

3º Promotor de Justiça do Consumidor
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