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DECRETO MUNICIPAL Nº 061 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022- GAB/PMM 
 

REGULMENTA NA FORMA DO PODER DE 
POLÍCIA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL O 
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE 
PASSAGEIROS E CARGAS NOS TRAPICHES 
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE MUANÁ, ESTADO DO 
PARÁ, EDER AZEVEDO MAGALHÃES, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas em conformidades com inciso IX do Art. 92 da Lei Orgânica Municipal, 

decreta: 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de organização do embarque e desembarque de 

passageiros e mercadorias nos trapiches municipais de José Belo Guimarães e São 

Francisco; 

 

CONSIDERANDO, o acúmulo de mercadorias nos trapiches municipais impedindo o 

livre trânsito de pedestres e embarcações; 

 
CONSIDERANDO, o poder de polícia administrativo no sentido de regulamentação 

da utilização dos trapiches municipais; 
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DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica estabelecido que o Trapiche Municipal José Belo Guimarães, somente 

poderá ser utilizado para o embarque e desembarque de passageiros. 

§1º. Imediatamente após o desembarque de todos os passageiros a embarcação 

deverá deixar o trapiche imediatamente. 

§2º. As embarcações mencionadas no caput do presente artigo, deverão atracar no 

Trapiche Municipal José Belo Guimarães, duas horas antes do horário de embarque 

de passageiros. 

 

Art. 2º. Fica estabelecido que o Trapiche Municipal São Francisco, somente poderá 

ser utilizado para o embarque e desembarque de mercadorias. 

§1º. As embarcações estipuladas no caput do presente artigo, terão três horas para 

embarque e três horas para desembarque de todas as mercadorias. 

§2º. Ficam proibidos nos trapiches municipais o fluxo de carretinhas, carros de mão e 

motocicletas, que deverão permanecer no horário estipulado no parágrafo primeiro, 

no entorno dos trapiches, respeitando a organização determinada pelos órgãos 

municipais. 

 

Art. 3º. Em caso de descumprimento de qualquer uma das determinações do presente 

Decreto, o responsável pela embarcação estará sujeito a notificação para imediata 

retirada, e em caso de insistência, utilizando o poder de polícia administrativo, a 

embarcação será recolhida e o notificado conduzido a Delegacia de Polícia Civil para 

registro da ocorrência. 
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Art. 4º. É de competência da Secretaria de Obras do Município, através do 

Departamento de Trânsito e Transporte, bem como da Guarda Civil Municipal, a 

fiscalização e a correta aplicação de todos os termos do presente Decreto. 

 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas 

as disposições em contrário. 

 

Publique-se, registre-se e Cumpra-se. 

Muaná-PA, 11 de outubro de 2022. 

 


