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DECRETO Nº. 7.448 
Dispõe sobre a proibição de veículos pesados na Rua 
Quinze de Novembro, no trecho compreendido entre a 
Rua Batista Luzardo e Av. Dr. Getúlio Vargas. 

 
 

A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais constantes 
dos incisos IX, XII e XVII, do Art. 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando o 
agravamento dos problemas estruturais existentes naquela localidade; considerando a 
recomendação da Coordenadoria de Defesa Civil, através do Parecer Técnica datado de 
28/02/2019, para o desvio do trânsito dos veículos pesados no trecho em questão; 
considerando a solicitação de moradores do local, através de ofício datado de 15/03/2019, 
protocolizado nesta Secretaria Municipal de Governo, sob o nº. 0154 em 27/03/2019, que 
temem pela piora na situação das edificações com a permanência do trânsito de veículos 
pesados, sem um laudo definitivo sobre as causas das oscilações estruturais do imóveis; 
considerando que cabe à Prefeita dispor sobre a organização e o funcionamento da 
Administração Municipal, inclusive adotar medidas urgentes a fim de resguardar a integridade 
física dos moradores e comerciantes daquela localidade; 
 

DECRETA: 
  

Art. 1º. Fica proibida a circulação de veículos pesados, como ônibus, caminhões e 
similares, consequentemente alterando-se o itinerário e o ponto das linhas de ônibus no 
perímetro compreendido na Rua Quinze de Novembro, entre a interseção da Rua Batista 
Luzardo e Avenida Getúlio Vargas, pelo período de 20 (vinte) dias, prorrogáveis caso 
necessário, visando a realização de estudos necessários para a garantia da integridade tanto dos 
imóveis existentes no local, quanto da própria população afetada. 
 
 Art. 2º. Fica igualmente proibida a entrada de caminhões de grande porte, como 
Cegonheira e similares pela rodovia BR 460, estrada de acesso do Município de Carmo de 
Minas/MG ao Município de São Lourenço/MG, por não haver alternativa de desvio desse tipo 
de veículo pela área afetada. 
 

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor no dia 29/03/2019. 
 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 28 de março de 2019. 
 
 
 
 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 
Prefeita Municipal 
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Secretária Municipal de Governo 

 
 

CSCFL/rlsc 


