
 

 

DECRETO Nº 35 DE 28 DE MARÇO DE 2022. 

 

Regulamenta os horários de funcionamento dos bares, casa de 
eventos e similares bem como a utilização de sons 
automotivos, paredões e similares no âmbito do município de 
Lago Verde e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de LAGO VERDE – MA, o Senhor Alex Cruz Almeida, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais e atendendo ao que consta na Lei Orgânica 

do Município. 

 

DECRETA 

 

CAPITULO I 

DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 1º. As atividades comerciais dos bares, casa de eventos e seus similares 

do Município de Lago Verde, só poderão iniciar seu funcionamento a partir das 

8h00min, devendo encerrar até às 23h00min, de segunda a quinta-feira. 

 

Art. 2º. Nas sextas, sábados e domingos, as atividades comerciais elencadas 

no artigo anterior, podem iniciar seu funcionamento a partir das 8h00min, devendo 

encerrar até às 00h00min. 

 

Parágrafo único. Estende-se até as 01h00min o horário estipulado no caput 

deste artigo para a atividade comercial que tiver o alvará de liberação para evento 

festivo. 

 

CAPITULO II 

DOS SONS AUTOMOTIVOS E PAREDÕES 

 



 

 

 Art. 3º. É proibida a utilização de sons automotivos e paredões para as 

atividades comerciais dispostos nesse decreto nas vias e espaços públicos deste 

município. 

 

 Parágrafo único. É vedada a expedição de alvará para bares, casa de eventos 

e similares que irão utilizar sons automotivos e paredões nas vias e espaços públicos. 

 

CAPÍTULO III 

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 

 

Art. 4º. Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, 

as autoridades competentes devem apurar a prática de infrações administrativas 

previstas, bem como as infrações cíveis e criminais. 

 

§ 1º. Sem prejuízo das sanções cíveis e penais legalmente previstas, o 

descumprimento das regras dispostas neste Decreto enseja a aplicação das sanções 

administrativas abaixo especificadas: 

 

I – Negar autorização com aplicação de advertência; 

II – No caso de reincidência, multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 

10.000,00 (dez mil reais), considerada a gravidade da infração e a capacidade 

econômica do infrator e/ou; 

III – Interdição parcial ou total do estabelecimento e revogação do alvará de 

funcionamento. 

 

 § 2º. As sanções administrativas previstas no parágrafo anterior serão 

aplicadas pelo(a) Secretário(a) Municipal de Administração e Recursos Humanos, ou 

por quem este delegar competência. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

 

 

 

Art. 5°. A fiscalização das medidas determinadas neste Decreto será exercida 

pela Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Guarda 

Municipal, todos atuando em conjunto e em articulação com a Polícia Militar. 

 

 Art. 6º. Considera-se, como meio de fiscalização de descumprimento das 

medidas constantes neste decreto, denúncia feita por moradores residentes no 

entorno do local onde se descumpriu tais medidas. 

 

 Parágrafo único. As denúncias podem ser feitas no setor de protocolo da 

Prefeitura Municipal, podendo ser resguardado o anonimato. 

 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 

Lago Verde – MA, 29 de março de 2022. 

 

 

 

 

ALEX CRUZ ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 


