
 

 

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 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 

 

 

 

 

 


