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Edição 3/2021 Lago Verde - MA, 19/01/2021

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Lago Verde -
MA. , exclusivamente na forma eletrônica, é
uma publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Lago
Verde poderão ser consultadas através da
internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
de filtros, acesse
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario. As
consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA
CNPJ: 06.021.174/0001-17, Prefeito Alex Cruz
Almeida
Endereço: Av. Pres. Kennedy, Nº 1002, Centro,
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail:
ti@lagoverde.ma.gov.br
Site: https://www.lagoverde.ma.gov.br

Governo

DECRETO nº 006/2021.

Dispõe sobre os serviços de carga e descarga em
dias  úteis  no  âmbito  da  Avenida  Presidente
Kennedy, do município de Lago Verde - MA.
O Prefeito Municipal de LAGO VERDE – MA, no uso
de suas atribuições legais e em conformidade com a
Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, II, alínea
S,  da  Lei  Orgânica  do  Município,  que  trata  da
competência para disciplinar os serviços de carga e
descarga e fixar tonelada máxima de veículos.
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  disciplinar  o
horário de carga e descarga de caminhões na Av.
Presidente Kennedy no Município de Lago Verde –
MA.
CONSIDERANDO  o  grande  fluxo  de  carros,

caminhões,  motocicletas  e  bicicletas  na  Av.
Presidente  Kennedy,  acarretando  engarrafamento
devido  as  paradas  de  caminhões  para  carga  e
descarga de mercadorias.
CONSIDERANDO  não  haver  convênio  e  parceria
entre  a  Prefeitura  Municipal  e  o  Departamento
Estadual de Transito – DETRAN-MA e a atribuição da
mesma para regulamentar seu trânsito.
DECRETA:
Art. 1° Fica proibida a parada e estacionamento de
veículos transportadores de carga, de comprimento
superior a 6,00 (seis metros), nos dias úteis na Av.
Presidente Kennedy, no seguinte horário:
I – Das 07:00 às 13:00hs.
  § 1º. Fica determinado a parada e o estacionamento
na via adjacente ao entregador, desde que localizado
neste Município, e recebedor da mesma.
  § 2º. Excetuam-se das restrições contidas no “caput”
deste Artigo, os serviços cujas legislações específicas
permitam  a  carga  e  descarga  de  mercadorias
especiais  ou  aos  serviços  emergências.
Art.  2°  A  infração  ao  disposto  no  Art.  1°  deste
Decreto sujeitará o transportador da mercadoria à
multa prevista no Código Nacional de Trânsito, a ser
aplicada  pelo  DETRAN/MA,  e  cada  um  dos
estabelecimentos comerciais, entregador, desde que
localizado neste Município, e recebedor da mesma, a
multa de valor correspondente a R$ 500 (quinhentos
reais), aplica pela SEFAZ/PMLV.
Art. 3° A reincidência na proibição estabelecida no
art. 1° acarretará, independentemente da aplicação
das multas previstas no Artigo anterior, na interdição
dos  estabelecimentos  entregador,  desde  que
localizado  neste  Município,  e  recebedor  da
mercadoria transportada, pelo período de 72 (setenta
e duas) horas.
Art.  4°  Caberá  a  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura  da  Prefeitura  Municipal  de  Lago
Verde,  em  conjunto  com  a  Policia  Militar  do
Maranhão (destacamento deste município), definir:
I - as regras para implementação do disciplinamento
dos serviços de carga e descarga de mercadorias;
II  -  os  seguimentos  viários  adjacentes  a  usos  ou
equipamentos urbanos específicos, cuja natureza das
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atividades exijam a carga e descarga de mercadorias
especiais ou emergências.
  § 1º. O disposto neste decreto, será executado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura, pela PM-MA
(destacamento deste município) de forma gradativa,
com  o  fim  precípuo  de  haverem  as  necessárias
adaptações do serviço público.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, revogada as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Lago Verde – MA, 19 de janeiro de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal

 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito
Municipal de  Lago Verde, Estado do Maranhão, Sr.
Alex  Cruz  Almeida,  no  uso  de  suas  atribuições
previstas na Constituição Federal e na Constituição
do  Estado  do  Maranhão,  recepcionadas  pela  Lei
Orgânica  do  Município,  faz  saber  a  todos  os
habitantes de Lago Verde, às autoridades federais,
estaduais e municipais, e a quem possa interessar, o
Decreto  nº  006/2021,  e  que  neste  ato   público  o
presente Decreto, para que, doravante, passe a viger
em seus legais efeitos. E para que, no amanhã, não se
alegue ignorância, faço público o presente Edital que
será afixado em local de costume e de fácil acesso ao
público. Dou o Decreto nº 006/2021, de 19 de janeiro
de 2021 por publicado.
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago  Verde,
Estado do Maranhão, ao décimo nono dia do mês de
janeiro de dois mil e vinte e um.
REGISTRA-SE. CUMPRA-SE.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal

Código identificador:
c83d4328747dc0ec10159a5af7405535bedd8c49e4f8f39d9f886bcf821c6946c08
652e5c363efd29eae4955b92b46a0ed7ba661fd59a00c3c9610e3f2ca54c4

DECRETO n°007/2021

Dispõe e regulamenta a permissão/autorização de uso
de espaço público do município,  por  comércios de
qualquer natureza, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de LAGO VERDE – MA, no
uso  de  suas  a t r ibu ições  l ega i s  e  em
conformidade com a Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, II, alínea
J, da Lei Orgânica do Município de Lago Verde;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 78, pú, alínea
A, do Código Tributário Municipal – CTM, que trata
licença  para  localização  e  funcionamento  de
estabelecimentos;
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  disciplinar  a
aquisição,  administração,  utilização  e  alienação  de
seus bens;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a
utilização  de  praças  públicas  por  proprietários  de
trailers, barracas, tendas ou assemelhados. 
D E C R E T A:
Art. 1º. A permissão de uso de espaço público, para a
exploração do comércio de qualquer natureza, passa
a  obedecer  às  normas  estabelecidas  no  presente
Decreto.
Art. 2º. O exercício do comércio de que trata este
decreto dependerá, sempre, de prévio licenciamento
da autoridade competente municipal, sujeitando-se o
licenciado/autorizado  ao  pagamento  das  Taxas  de
Fiscalização e Funcionamento e Alvarás de Licenças,
conforme previsto no Código Tributário Municipal. 
Art.  3º.  Cada licenciado/autorizado  poderá  ocupar
uma  área  junto  aos  espaços  públicos,  de  até  15
metros  quadrados,  quando  houver  espaçamento
suficiente, ficando a critério do Município de Lago
Verde delimitar as dimensões e local da área.
  § 1º. As dimensões da área do espaço público que
cada  trailer,  barracas,  tendas  ou  assemelhados
ocupará, não poderão obstar o livre uso do espaço
público  pelos  transeuntes  nem  impedir  o  livre
trânsito de pessoas com necessidades especiais, nos
termos da ABNT 9050.
Art.  4º.  Serão  expressamente  proibidas  aos
comerciantes  licenciados/autorizados  as  seguintes
atividades:  
I – venda de medicamentos;
II – venda de produtos inflamáveis;
III  –  venda  de  produtos  de  origem duvidosa,  sem
origem de fabricação e falsificados;
IV  –  venda  de  produtos  de  fabricação  estrangeira
introduzidos irregularmente no País;
V –  utilização de qualquer equipamento sonoro no
local que provoque emissão e propagação de sons ou
ruídos  em  níveis  superiores  aos  estabelecidos  na
legislação de regência (Resolução CONAMA nº 01/90,
c.c Norma NBR nº 10.152, da ABNT).
  § 1º Qualquer produto comercializado em desacordo
com as normas deste Decreto ou em desacordo com
as normas de vigilância  sanitária  será apreendido,
sujeitando o  infrator  à  multa  e  até  a  cassação da
licença.
Art.  5º.  Competirá  aos  autorizados/licenciados,
embalar em sacos plásticos seus resíduos sólidos e o
descartar  em  local  onde  a  limpeza  pública  possa
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recolher, impedindo que o lixo seja acondicionado em
via pública.
A r t .  6 º .  É  a i n d a  o b r i g a ç ã o  d o s
licenciado/autorizados:
I  –  cumprir  e  respeitar  as  normas  contidas  nesse
Decreto,  bem  como  os  dispositivos  previstos  no
Código de Posturas do Município de Lago Verde e nas
regras sanitárias básicas, no tocante ao preparo e ao
fornecimento  de  alimentos  para  o  consumidor,
conforme  especificação  da  vigilância  sanitária
municipal;
II – manter em local visível ou a pronta entrega o
alvará de funcionamento;
III  –  comunicar  ao  Poder  Público  e  à  Autoridade
Policial a ocorrência de dano ao patrimônio público
municipal, bem como que no exercício do comércio
serão responsabilizados objetivamente por eventuais
danos causados ao meio ambiente (poluição sonora
do ar, água, espaço público etc.);
IV  –  quando  verificada  a  ocorrência  de  poluição
sonora,  perturbação  ao  sossego  alheio  ou  outra
infração  qualquer,  deverão  comunicar  à  Polícia
Militar e à Polícia Civil para punições dos infratores
que  cometam práticas  ilícitas  descritas  no  Código
Penal e na Lei de Contravenção Penal.
Art. 7°.  Os autorizados/licenciados estão proibidos,
no exercício de suas atividades, de praticar qualquer
ato que provoque emissão e propaganda de sons ou
ruídos  em  níveis  superiores  aos  estabelecidos  na
legislação vigente, sob pena de cominações legais.
Art.  8°.  O  não  cumprimento  das  obrigações
decorrentes  de  qualquer  dispositivo  deste  Decreto
implicará  a  aplicação  de  penalidades  previstas  no
Código de Posturas do Município de Lago Verde.
Art.  9º .  A  pessoa  não  licenciada  ou  que  for
encontrado sem licença válida para o exercício do
comércio  estará  sujeito  à  multa  e  apreensão  da
mercadoria  ou  equipamento  encontrado  em  seu
poder,  bem como guinchamento do trailer/carrinho
de lanche, barraca, tendas e assemelhados.
Art. 10°. O prazo de vigência das permissões de uso
de espaço público será, sempre, do ano corrente.
  § 1º. Ficam obrigado, os licenciados/autorizados, a
cada exercício, renovar sua licença/autorização.
Art. 11°. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Lago Verde – MA, 19 de janeiro de 2021.

ALEX CRUZ ALMEIDA
  Prefeito Municipal

 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito
Municipal de  Lago Verde, Estado do Maranhão, Sr.
Alex  Cruz  Almeida,  no  uso  de  suas  atribuições
previstas na Constituição Federal e na Constituição
do  Estado  do  Maranhão,  recepcionadas  pela  Lei
Orgânica  do  Município,  faz  saber  a  todos  os
habitantes de Lago Verde, às autoridades federais,
estaduais e municipais, e a quem possa interessar, o
Decreto  nº  007/2021,  e  que  neste  ato   público  o
presente Decreto, para que, doravante, passe a viger
em seus legais efeitos. E para que, no amanhã, não se
alegue ignorância, faço público o presente Edital que
será afixado em local de costume e de fácil acesso ao
público. Dou o Decreto nº 007/2021, de 19 de janeiro
de 2021 por publicado.
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Lago  Verde,
Estado do Maranhão, ao décimo nono dia do mês de
janeiro de dois mil e vinte e um.
REGISTRA-SE. CUMPRA-SE.

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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