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DECRETO Nº 5.822 
Estabelece Pontos Provisórios destinados ao estacionamento de Vans e Microônibus de 
Aluguel, bem como Ponto Provisório para Ônibus de Transporte Coletivo destinado ao 

embarque e desembarque de passageiros durante o Carnaval Folia das Águas 2016. 
 

 
O Prefeito Municipal de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais, constante do inciso 
IX do Artigo 90, da Lei Orgânica Municipal – LOM e; considerando que a Avenida Getúlio 
Vargas, no trecho compreendido entre as Avenidas D. Pedro II e Comendador Costa, constitui 
ponto de passagem de trios elétricos e blocos carnavalescos durante as festividades de 
Carnaval; considerando a necessidade de liberação da referida via, visando conceder maior 
fluidez no trânsito dos blocos carnavalescos e trios elétricos; considerando o risco oferecido às 
vans de aluguel que permanecem cotidianamente no ponto instalado no referido trecho, 
fazendo-se necessária a temporária transferência de seu ponto original, como garantia à 
segurança dos veículos; considerando que o Carnaval é uma festa popular cabendo ao Poder 
Executivo a organização de suas festividades, através da adoção de medidas que possam 
garantir a ordem e a segurança dos foliões, bem como dos bens públicos e de terceiros;  

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam estabelecidos os seguintes pontos para estacionamento de Vans e Microônibus de 
Aluguel, durante a realização do Carnaval Folia das Águas 2016: 
 
I – Rua Marechal Floriano, no trecho compreendido entre a Av. Comendador Costa e a Av. D. 
Pedro II; 
II – Rua Prefeito Gastão Braga, no trecho compreendido entre a Via Ramon e a Rua Marajoara; 
III – Av. Damião Junqueira de Souza em toda a sua extensão; 
IV – Av. Comendador Costa, no trecho compreendido entre as Ruas Ribeiro da Luz e Dr. 
Olavo Gomes Pinto, neste sentido. 
 
Art. 2º Fica estabelecido que as Vans e Microônibus de Aluguel, poderão permanecer nas 
proximidades do Parque Municipal Ilha Antônio Dutra para desembarque de foliões até o 
horário limite das 22h00min, durante os dias de realização do Carnaval Folia das Águas 2016, 
devendo dirigir-se imediatamente para os pontos estabelecidos no artigo anterior após este 
horário. 
 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 22 de janeiro de 2016. 
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