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DECRETO MUNICIPAL Nº 02, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

DETERMINA A PROIBIÇÃO DO TRÁFEGO DE 

VEÍCULOS PESADOS DE CARGAS NAS VIAS DO 

MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no 

uso de suas atribuições constitucionais e legais, e: 

 

CONSIDERANDO que compete ao Município, por expressa determinação constitucional, legislar sobre 

matéria de interesse local, nos termos do art. 30, I da Constituição Federal, bem como na Lei Federal nº 

9.593/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e no art. 6º, inciso XV, alínea “b” da Lei Orgânica do 

Município de Feira Nova do Maranhão, que atribui ao Município a competência para organizar, promover, 

controlar e fiscalizar o trânsito e o serviço de transporte de cargas dentro do território do Município; 

CONSIDERANDO que é de competência do Poder Executivo regulamentar as áreas de restrição de acesso 

de veículos pesados de cargas; 

CONSIDERANDO o elevado tráfego de veículos pesados de cargas nas vias e logradouros que compõe a 

malha viária deste Município, especialmente na Avenida Brasil e trecho da MA-334, causando efetivo dano 

ao patrimônio público, ao fluxo de pedestres e veículos e à população como um todo; 

CONSIDERANDO não ser compatível o trânsito de veículos pesados de cargas pelo centro da cidade, perto 

de escolas e hospitais, colocando em risco a integridade física da população;  

CONSIDERANDO a existência de vias alternativas que poderão ser facilmente utilizadas pelos veículos 

pesados de cargas, sem qualquer prejuízo para respectivas atividades e sem com isso causar prejuízos à 

infraestrutura da cidade e à população como um todo; 

CONSIDERANDO que a situação exige do Poder Público a adoção de medidas visando regulamentar de 

forma definitiva o trânsito de veículos pesados de cargas quando transitarem em vias e logradouros que 

compões a malha viária do Município; 

CONSIDERANDO as disposições constantes da Constituição Federal e da Lei Federal nº 9.503/1997 (CTB); 

CONSIDERANDO, ainda, as disposições fixadas na Lei Orgânica do Município; 

DECRETA:  

Art. 1º - A circulação de veículos pesados de cargas pesadas em todo território do Município deverá obedecer 

ao regramento constante deste Decreto; 
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Art. 2º - Fica proibido o tráfego de caminhões e demais veículos pesados de cargas com PBT (Peso Bruto 

Total) superior a 40T (quarenta toneladas) pela Avenida Brasil e trechos da MA-334, parte integrante da 

malha viária deste Município; 

Parágrafo Único: Ficam excluídos da proibição, prevista no art. 2º, os veículos considerados de serviços 

essenciais ou de utilidade pública, caminhões e veículos a serviço do Poder Público; 

Art. 3º - Os infratores às disposições constantes do presente decreto, serão autuados na conformidade do 

Código de Trânsito Brasileiro, através de agentes credenciados pelo Poder Executivo, sem prejuízo do 

recolhimento dos veículos infratores e das demais punições previstas na lei nº 9.503/1997 (CTB); 

Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.     

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA, 20 DE 

FEVEREIRO DE 2020. 

 

TIAGO RIBEIRO DANTAS 

Prefeito Municipal 

 

 


