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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 327/2021, de autoria do Nobre Vereador Jefferson 

Rodrigo Oliveira e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano por 

meio de seu Memorando n° 936/2021- DMTU/SMMDU, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideracao.

Atenciosamente,

HADODANIU
ijcipalPfefeito

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando n^. 936/2021 - DMUT Cajamar/SP, 22 de outubro de 2021.

%
A
Secretaria Municipal de Governo 

Departamento Tecnico Legislative
PEPARTAMENTO 

LEG15LAT1VO 
jPS.<Ei CG: ^ 1 CJ

2 5 OUT 2021
Referente: Requerimento n^. 327/2021

/Vwch(L‘1u, £1^
A------ Horas

Recebidci Por

Prezada Senhora,

Trata-se do Instrumento Legislativo em epigrafe, de lavra do 

Nobre Vereador Jefferson Rodrigo Oliveira Silva, o qual pleiteia estudo tecnico para 

melhorar o transito da cidade, em especial no bairro de Jordanesia e na Av. Tenente 

Marques no bairro do Polvilho, dentre as quais pede que se estude a implementapao 

de rodizio para veiculos de grande porte em determinados horarios no Centro do 

bairro de Jordanesia.

Primeiramente, destacamos que e valida a preocupaqao do 

Digno Vereador, atento as necessidades de nosso Municipio.

D'outra volta, corroboramos que esta Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, atraves de seu Departamento de Mobilidade 

Urbana e Transito nao tern medido esforpos a fim de sanar o problema de saturagao 

do fluxo de veiculos seja no distrito de Jordanesia ou do Polvilho, consequentes do 

desenvolvimento economico de nosso municipio.

Neste sentido, estamos realizando operagoes na Rodovia SP- 

354 com o apoio do DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao

(11) - 4408-5212- Rua Ver. Joao Cardoso, n9 28 - Distrito do Polvilho - Cajamar/SP 
CEP 07793-240 - e mal: dir.transito@cajamar.sp.gov.br

mailto:dir.transito@cajamar.sp.gov.br
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Paulo e da Policia Militar Rodoviaria, nos horarios de pico, atraves da qual logramos 

exito quanto a significativa melhora da fluidez das vias circunvizinhas.

Ja na Av. Tenente Marques, tambem nos horarios de pico, a 

programapao semafonca vem passando por alterapoes, onde tambem temos logrado 

exito, nao sendo detectados pontos de retenpao.

Vale lembrar que existem alguns projetos que vem sendo 

fmalizados e ja se encontram em fase licitatdria, todos 

problemas de retenpao de fluxo nas principals vias de Cajamar.
com o objetivo de mitigar os

Quanto a implementafao de rodizio para vei'culos de grande

porte, esta em vigor os Decretos Municipals nos. 5237/2015, 6058/2019, 6364/2020 e 

6529/2021, que restringem o trafego de caminhoes acima de 03 (tres) eixos nao so no
distrito de Jordanesia, mas nos logradouros:

Walter Ribas de Andrade, Rua Alexandrine Pinto da Silva,

Salgueiro, Av. Jordano Mendes, Av. Ver. Joaquim Pereira Barbosa, Rua Ver. Mario 

Marcolongo e Av. Dr. Antonio Joao Abdalla.

na Av. Tenente Marques, Av. Prof^.

Rua Dorva Banharo

Sem mais.
Atenciosamente,

LEANDRO MDRI
SECRETArRPO

Secretaria Municipal de Mtolidade eMDesenvolvimento Urbano

ETTE ARANTES
MUNICIPAL

(11) 4408-5212- Rua Ver. Joao Cardoso, ne 28 - Distrito do Polvilho - Cajamar/SP 
CEP 07793-240 - e mal: dir.transito@cajamar.sp.gov.br

mailto:dir.transito@cajamar.sp.gov.br
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Senhor Presidente, 
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ESTADO DE SAG) PAULO

DE13DE MARgO DE 2015.

“ESTABELECE---- NORMAS---- PARA-----TRANS4TO---- DE
CAMINHOES E CARRETAS PARA OPERAQOES DE
CARGA—E—DESCARGA—EM—ESTABELEGIMENTOS

TENENTE MARQUES E 
ADJACENCtAS, NOS LIMITES—DO MUNICIPIO DE
CAJAMAR, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”,

“ESTABELECE NORMAS PARA O TRANSITO DE 
CAMINHOES E CARRETAS PARA OPERAQOES DE 
CARGA E DESCARGA EM ESTABELEGIMENTOS 
SITUADOS NAS VIAS DE CIRCULAQAO DO 
MUNICIPIO, QUE ESPECIFICA, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. ” (Nova Redagao pelo Decreto n° 
6.058/2019)

DECRETO N° 5.237

Alterado pelo
Decreto n° 6.058, de 27 de junho de 2019 
Decreto n° 6.529, de 27 de julho de 2021

MARCOS ROBERTO CARVALHO LIMA, Prefeito do Munidpio de 
Cajamar, Estado de Sao Paulo, no exerdcio de suas atribuigdes legais, e 
especialmente as que Ihe sao conferidas pelo art. 86, inciso VIII, da Lei Organica do 
Municipio, e

Considerando que compete ao Municipio legislar sobre assuntos de 
interesse local, nos termos do inciso I do artigo 30 da Constituigao Federal, alem de 
regulamentar a utilizagao das vias, ruas e logradouros publicos, conforme artigo 9°, 
inciso XI, da Lei Organica do Municipio de Cajamar;

Considerando que compete ao Municipio, nos termos do inciso XI, 
alinea “e” do artigo 9° da Lei Organica do Municipio de Cajamar, organizar, 
promover, controlar e fiscalizar o transito e o servigo de transporte de cargas dentro 
do seu territorio;

Considerando que o Codigo de Transito Brasileiro incumbe aos 
orgaos e entidades executives de transito dos Municipios, no ambito de sua 
circunscrigao, planejar, projetar, regulamentar e operar o transito de veicullos, 
conforme dispoe o artigo 24, inciso II, do Codigo de Transito Brasileiro (Lei Federal 
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997), modificada pela Lei Federal n° 10.517, de 11 
de julho de 2002);

Considerando que cabe a Diretoria Municipal de Transito e 
Transporte planejar, projetar, regulamentar e operar o transito de veiculos, de 
pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulagao e da seguranga 
de ciclistas, alem de executar a fiscalizagao de transito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabiveis, por infragoes de circulagao, estacionamento, paradas e 
emissao de poluentes, previstas no Codigo de Transito Brasileiro, bem como em leis 
concernentes e resolugoes dos orgaos de transito, no exercicio do Poder de Policia 
de Transito;
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Considerando, ainda, que compete a Diretoria Municipal de 
Transito e Transporte planejar e implantar medidas para a redupao da circulapao de 
veiculos e reorientagao do trafego, como o objetivo de diminuir a emissao global de 
poluentes; e

Considerando, por fim, e, especialmente, a necessidade de 
viabilizar a melhoria da qualidade de vida da populagao, quanto as condigdes de 
fluidez e seguranga do transito e do pedestre, garantindo a continuidade das 
atividades essenciais da Cidade de modo eficaz.

D E C R E T A:

Ficam estabelecidas, nos termos deste Decreto, normas 
para o transito de caminhdes, carretas e articulados, bem como para a operagao de 
carga e descarga nas vias especificadas no Anexo I, situadas no Municipio de 
Cajamar, de segunda a sexta-feira.

Art. 1°

Para os fins deste Decreto considera-se veiculo sem 
restrigao de trafego, o Veiculo Urbano de Carga - VUC que atenda, conjuntamente, 
as seguintes caracteristicas:

Art. 2°

I - Largura maxima: 2,20m (dois metros e vinte centimetres); e

II - Comprimento maximo: 6,30m (seis metros e trinta centimetres).

Paragrafo unlco: Os demais veiculos de carga que nao se 
enquadrarem nos requisites de que trata o caput deste artigo, serao necessarios 
cadastro e autorizagao previa especifica concedida pela Diretoria Municipal de 
Transito e Transporte destinada ao transito de caminhdes, carretas, articulados e 
superdimensionados.

Art. 3° Fica delegada competencia a Diretoria Municipal de Transito 
e Transporte para alterar as delimitagdes da via arrolada no Anexo I deste Decreto, 
desde que justificado tecnicamente.

Art.-4° Fica proibido o transito de caminhdes e-carretas na via 
constante do Anexo I de segunda a sexta-feira nos seguintes horarios e da segeinte
forma:

\—Qs-CamjRhdes ficarao proibidos de trafegar:
a) das 07:00 as 09:00h
b>- das 11:00 as 13:00h^e
c) das 16:00-as 2&QQkr
W—As carretas acima de tres eixos ficarao-proibidas de trafegar no

periodo das 6:00hs as 20:00h.
Paragrafo unico: Os caminhdes e carretas acima de tres eixos, 

poderao efetuar a carga e descarga, desde que, devidamente cadastrados na
Diretoria Municipal de-Tfansito e Transporte dentro do horario permitido-de-trafego-e
no interior dos empreendimentos.
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Fica proibido o transito de caminhoes e carretas nas vias 
constantes do Anexo I, nos seguintes dias: (Nova Redagao pelo Decreto n° 
6.058/2019)

Art. 4°

I - de segunda a sexta-feira, na via descrita no inciso I do Anexo I; 

W—de domingo a domingo, nas vias-descritas nos incisos II a IV do
Anexo I.

II - de domingo a domingo, nas vias descritas nos incisos II a V do 
Anexo I. (Nova Redagao pelo Decreto n° 6.6.529/2021)

§1° Os caminhoes ficam proibidos de trafegar nas vias de que 
trata o Anexo I, nos seguintes horarios:

I- das 07:00 as 09:00h;
II- das 11:00 as 13:00h;e
III- das 16:00 as 20:00h.

§2° As carretas acima de tres eixos ficarao proibidas de trafegar 
no periodo das 07:00h as 20:00h.

Art. 5° As operagoes de carga e descarga terao as seguintes 
diretrizes para ocorrer na via delimitada no Anexo I deste Decreto:

I - Somente sera permitida a operagao de carga e descarga na via 
delimitada no Anexo I deste Decreto nos horarios entre 20:00hs e 06:00hs. Salvo se 
o empreendimento dispor de espago adequado para efetuar a operagao de carga e 
descarga.

II - Constituem excegoes ao cumprimento dos horarios fixados no 
inciso I deste artigo as operagoes, carga e descarga:

a) realizadas em postos de combustiveis que nao operam -em regime de
24 (vinte e quatro) horas, situados nas-vias que delimitam e nas vias
que estejam fora da area compreendida pelo Municipio de Cajamar;

a) de caminhoes destinados ao abastecimento de combustiveis 
e/ou cargas pereciveis; (Nova Redagao pelo Decreto n° 
6.058/2019)

b) em estabelecimentos de servigos de saude, hospitais, 
maternidades e prontos-socorros, para atender situagoes de 
emergencia caracterizadas como de risco a seguranga e a 
integridade fisica da populagao.

c) realizadas por veiculos prestadores de servigo de utilidade 
publica, referidos no inciso VIII do art. 29 do Codigo de Transito 
Brasileiro, como:
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1) os destinados a manutengao e reparo de redes de energia 
eletrica, de agua e esgotos, de gas combusti'vel canalizado e de 
comunicagdes;

2) os que se destinam a conservagao, manutengao e sinalizagao 
viaria, quando o servigo de orgao Executive de Transito ou 
Executive Rodoviario;

3) os destinados ao socorro mecanico de emergencia nas vias 
abertas a circulagao publica;

4) os veiculos especiais destinados ao transporte de valores;

5) os veiculos destinados ao servigo de escolta, quando registrados 
em orgao rodoviario para tal finalidade;

6) os veiculos especiais destinados ao recolhimento de lixo e 
servigo de Administragao Publica.

Paragrafo unico: As diretrizes previstas neste artigo se aplicam a
todos os veiculos automotores.

Art. 6° Cabera a Diretoria Municipal de Transito e Transporte, 
realizar as atividades de fiscalizagao e aplicagao das penalidades legais pertinentes 
das operagoes de carga e descarga e de trafego, previstas nos artigos 4° e 5° deste 
decreto.

Art. 7° Deverao se cadastrar previamente na Diretoria Municipal de 
Transito e Transporte, conforme normas a serem por ela editadas, os caminhoes e 
carretas acima de tres eixos, cabendo atualizagao periodica.

Art. 8° A Diretoria Municipal de Transito e Transporte, fica 
autorizada a contratar sistema eletronico de cadastre de veiculos e fiscalizagao.

Art. 9° A infragao as disposigdes deste decreto acarretara a 
aplicagao das penalidades pertinentes, disposto na Legislagao que rege a materia, 
bem como as estabelecidas pelo CONTRAN.

Art. 10. Incumbira a Diretoria Municipal de Transito e Transporte 
expedir normas complementares para a execugao deste decreto, inclusive no 
tocante a sua fiscalizagao.

Art. 11. As despesas decorrentes da execugao deste Decreto 
correrao por conta de verbas orgamentarias proprias, suplementadas, se necessario.
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Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicagao,Art. 12.
retroagindo seus efeitos a 1° de fevereiro de 2015.

Revogam-se as disposigoes em contrario.Art. 13.

Prefeitura do Municipio de Cajamar, 13 de margo de 2015.

MARCOS ROBERTO CARVALHO LIMA 
Prefeito Municipal

JAIME ALBERTO ZAMBELLI 
Diretor Municipal de Transit© e Transporte

Conferido, numerado e datado neste Departamento, na forma regulamentar. 
Publicado no Pago Municipal nos termos do artigo 102 da Lei Organica do Municipio 
de Cajamar, mediante afixagao no local de costume, a os treze dias do mes de 
margo do ano de dois mil e quinze.

LUCIANA MARIA COELHO DE JESUS STELLA 
Departamento Tecnico Legislative
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ANEXOI

(Polvilho)

DAS VIAS COM RESTRIQAO E/OU PERMISSAO 
(Nova Redagao pelo Decreto n° 6.058/2019)

Restri$ao-na circulagao de caminhoes e carretas acima de tres eixos, com permissao para
carga e descarga da 2Q:Q0h as Q6:0Qh, exceto os velculos autorizados e especial

Av. Tenente Marques, trecho entre Av. Bento da Silva Bueno ate Estrada Jose
Marques Ribeiro;
I

Avenida Tenente Marques, Distrito do Polvilho - no trecho do n° 2.805 (Campo 
de Futebol Antonio Fachina) ate o n° 1.410, em ambos os sentidos de 
circulagao; (Nova Redapao pelo Decreto n° 6.058/2019)

I -

II - Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, Distrito Sede - em ambos os 
sentidos de circulagao; (Acrescido pelo Decreto n° 6.058/2019)

III - Rua Alexandrine Pinto da Silva, Distrito Sede - em ambos os sentidos de 
circulagao;

IV - Rua Dorva Banharo Salgueiro, Distrito Sede.

V - Rua Lazaro Dalcin, Distrito Sede, perimetro entre a Rua Dorva Banharo 
Salgueiro e Rua Antonio Pereira de Lima - em ambos os sentidos.
(Acrescido pelo Decreto n° 6.529/2021)


