
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
DECRETO 003/2018                                                      

 
DECRETO 003/2018 

 
ESTABELECE NORMAS PARA AS OPERAÇÕES DE 
CARGA E DESCARGA E A CIRCULAÇÃO DE 
CAMINHÕES E TRATORES NO MUNICÍPIO DE JOÃO 
CÂMARA. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso de suas atribuições, com 
fundamento na Lei Orgânica do Município, 
 
CONSIDERANDO que os fluxos de pedestres, transporte coletivo, cargas, serviços, informações 
e transporte individual na Cidade apresentam características próprias, demandando 
compatibilização, espacial e temporalmente, levando-se em conta as variáveis relativas à 
segurança, fluidez, meio ambiente e logística;  
 
CONSIDERANDO que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, nos 
termos do inciso I do art. 30 da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO incumbir aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no 
âmbito de sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, 
conforme dispõe o art. 24 o inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, modificada pela Lei Federal nº 10.517, de 11 de julho de 2002),  
 
DECRETA: 
 
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A circulação de veículos de serviços e as operações de carga descarga no Município de 
João Câmara obedecerão as normas deste Decreto. 

Art. 2º Para fins deste Decreto considera-se: 
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I - operação de carga e descarga: a imobilização de veículos na via pública, pelo tempo 
estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga; 

II - Veículo Urbano de Carga - VUC: caminhões que atendam conjuntamente as seguintes 
características: largura máxima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros); comprimento 
máximo de 6,50 m. (seis metros e cinquenta centímetros); 

III - Zona de Restrição de Operação de Carga e Descarga – ZRCD/ Áreas de Restrição a 
Circulação - ARC: áreas do Município que concentram núcleos de comércio e serviços; 

IV - Caminhões, veículos destinados ao transporte de carga e descarga com dimensões 
superiores ao descrito no inciso II, Art. 2º. 

V - Tratores: veículo automotor - com características caminhão-trator, trator de rodas, trator de 
esteiras e trator misto, para realizar trabalhos agrícolas, de construção, pavimentação e tracionar 
outros veículos e equipamentos. 

 

 
Capítulo II 

DAS OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA 

 

Art. 3º As operações de carga e descarga de bens e de mercadorias, nas Zonas de Restrição de 
Operação de Carga e Descarga - ZRCD, em estabelecimentos comerciais e de serviços 
relacionados aos núcleos de comércio e serviços não poderão ser realizados nos períodos 
compreendidos entre: 

I - 07 h (sete horas) às 14 h (catorze horas), de segunda a sexta-feira; 

II - Antes das 14 h (catorze horas), aos sábados. 

§ 1º Constituem exceções ao cumprimento dos horários fixados neste artigo as operações de 
carga e descarga: 

I - realizadas com veículos automotores classificados como automóveis, motocicletas e, veículo 
urbano de carga - VUC conforme descrição contida no inciso II, do artigo 2º deste Decreto. 

II - relacionadas aos seguintes serviços ou atividades: 

a) tratamento e abastecimento de água; 

b) produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; 

c) assistência médica e hospitalar; 

d) funerários; 

e) captação e tratamento de esgoto e lixo; 

f) telecomunicações; 

g) guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; 

h) coleta de lixo; 



i) processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

j) controle de tráfego aéreo; 

k) compensação bancária; 

l) concretagem inclusive caminhão de bombeamento destinado a esse fim; 

m) oxigênio líquido refrigerado; 

n) remoção de veículos sinistrados ou em pane, por meio de caminhões reboque. 

§ 2º O serviço de transporte de valores será prestado a qualquer hora e pelo tempo estritamente 
necessário. 

Art. 4º Compete ao Chefe do Executivo definir as Zonas de Restrição de Operação de Carga e 
Descarga - ZRCD, e autorizar, em caráter extraordinário, a carga e descarga de bens e 
mercadorias em logradouros específicos pertencentes às ZRCD definidas, podendo condicionar 
as exceções à contratação de orientadores de trânsito credenciados. 

Parágrafo Único: Fica criada a Zona de Espera e Pequenas Descargas - ZEPD fora do horário 
definido.  

 
 

Capítulo III 
DAS NORMAS DE CIRCULAÇÃO 

 

Art. 5º Fica proibido o trânsito de caminhões e tratores nas Áreas de Restrição a Circulação - 
ARC do Município de João Câmara, nos períodos compreendidos entre: 

I - 8 h (oito horas) às 14 h (catorze horas) de segunda a sábado; 

II - A proibição prevista no "caput" deste artigo não se aplica aos caminhões e tratores utilizados 
nos serviços ou atividades relacionados no inciso II, do § 1º do Art. 3º, deste Decreto. 

 

Capítulo IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 6º Caberá ao Setor de Trânsito e Transportes realizar atividades de fiscalização das 
operações de carga e descarga e circulação previstas neste Decreto através dos Agentes de 
Trânsito. 

Art. 7º As infrações dispostas neste Decreto acarretarão na aplicação das penalidades legais 
pertinentes. 

Art. 8 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-

RN, em 24 de Abril de 2018. 

 

__________________________________________ 



Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lei Municipal nº 592/2018-GP.  
 

Lei Municipal nº 592/2018-GP.  
 
 
 

 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA /RN, no uso das suas atribuições legais 

faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1º – Ficam os cartórios de registro de títulos e documentos, e de registro de imóveis 

estabelecidos no município de João Câmara, obrigados a divulgar para a população de usuários 

os benefícios dos descontos no pagamento de serviços notariais, prescritos no Art. 30 e no Art. 

290 da Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 e suas subsequentes alterações: 

1º. A forma de divulgação a que se refere o Caput do Art. deverá ser feita da seguinte forma: 

I – Afixação de cartaz nas dependências do estabelecimento cartorial em local de fácil acesso e 

grande visibilidade. 

II – Produção de folheto informativo para ficar disponível nas bancadas de atendimento para que 

o público possa levar e multiplicar as informações. 

III – Disponibilizar link informativo em sua página principal, caso o cartório possua website. 

2º. O texto contido na peça de divulgação deverá ser elaborado em linguagem simples e objetiva 

listando as situações de gratuidade relativas aos registros de certidões de nascimento e óbito, 

assim como as situações que preveem descontos relativos aos registros de imóveis, todos 

garantidos pela Lei Federal 6.015/73. 

3º. Deverá aparecer impresso no rodapé da peça informativa a observação: que a divulgação 

acontece em atendimento ao que estabelece a presente Lei. 

Lei 
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OBRIGA OS CARTÓRIOS A DIVULGAREM OS 

CASOS DE GRATUIDADE E DESCONTOS NOS 

SERVIÇOS NOTARIAIS GARANTIDOS PELA LEI 

FEDERAL N.º 6.015/73. 

 



Art. 2º – O cartório que não cumprir o que determina a Lei será denunciado à Corregedoria 

Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, para que lhe seja aplicada as penalidades previstas na 

Lei 6.015/73.  

Art. 3º – Essa Lei entrará em vigor trinta dias após a data da sua publicação, para que os 

cartórios se adéquem às exigências. 

 

 

 

 

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-

RN, em 24 de Abril de 2018. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 
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