
 

PROJETO DE LEI Nº 022/2017                                             DE 09 DE MARÇO DE 2017. 

 

DISPÕE SOBRE A LARGURA DAS ESTRADAS 

MUNICIPAIS E RESPECTIVAS AREAS MARGINAIS, 

FIXANDO LIMITAÇÕES DE USO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1°.  O Sistema de Estradas Municipais é constituído pelas estradas 

já existentes ou que venham a ser implantadas, segundo critérios técnicos, com forma e 

característica de malha viária, adequadamente interligada ao sistema viário urbano e 

integrado ao sistema viário estadual e federal, articuladas entre si, localizadas na área 

rural, representadas e indicadas na correspondente planta oficial, compondo-se referidas 

estradas, pela pista carroçável e as reservas marginais.   

Parágrafo Único - As principais funções a considerar no planejamento e 

implantação do Sistema de Estradas Municipais são as seguintes:  

I - Assegurar trânsito público e livre, na área rural do Município;  

II - Proporcionar facilidades de intercâmbio entre as diversas localidades 

e facilitar o escoamento da produção, em geral;  

III – Diminuir as distâncias entre localidades e permitir o acesso de todos, 

às vias públicas.  

Art. 2°. Para efeitos desta Lei, consideram-se: 

I - Estradas Principais, as que ligam a sede do Município com as dos 

Municípios limítrofes, ou que façam conexão de caráter intermunicipal importante através 

das estradas Estaduais; 

II - Estradas Secundárias, as que ligam a sede do Município com suas 

localidades principais; 

III - Estradas Vicinais, as que interligam localidades municipais ou que 

interessam apenas aos possuidores de áreas que delas se sirvam para chegarem às 

propriedades. 

Art. 3°. São fixadas as seguintes larguras da faixa carroçável das estradas 

Municipais: 

I - Principais (10) dez metros; 

II - Secundárias rurais (08) oito metros; 



III - Vicinais rurais (06) seis metros.  

§ 1°. As estradas principais e as secundárias poderão receber 

denominação própria, através de nomes de pessoas, datas ou eventos históricos, cívicos 

ou culturais de relevância, ligados à região atingida pela estrada. 

Art. 4°. Para as estradas classificadas no artigo anterior, são 

estabelecidas as seguintes áreas marginais, a partir das dimensões previstas no artigo 

anterior: 

I - Principais: 03 (três) metros de cada lado; 

II - Secundárias: 02 (dois) metros de cada lado; 

III - Vicinais: 01 (um) metro de cada lado. 

Art. 5° Aos proprietários de áreas marginais às estradas municipais de 

que trata esta Lei, são estabelecidas as seguintes limitações nas faixas de domínio: 

I – Edificar imóveis ou benfeitorias, cercas ou aramados; 

II - Plantar vegetação de porte, que possa prejudicar, pela umidade 

provocada pela sombra, a consistência da faixa carroçável ou que venha a prejudicar a 

visibilidade em relação ao tráfego de veículos; 

III - Proceder a escavações ou retirada de terra sem autorização do 

Município. 

§ 1º Compete ao proprietário de áreas marginais às estradas municipais 

proceder a roçada da faixa de domínio sempre que a vegetação possa comprometer a 

faixa carroçável ou a sua visibilidade. 

§ 2º A falta de atendimento do disposto neste artigo acarretará ao infrator 

a multa de 100 a 300 URM (Unidade Municipal de Referencia), além da obrigação de 

restabelecer, na área de domínio, à condição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias da 

notificação,  

§ 3º No caso do § 1º deste artigo, se o proprietário não proceder a roçada 

dentro de 30 (trinta) dias da notificação, o Município poderá executar o serviço, lançando 

seu custo em nome do infrator, a título de tarifa ou preço público. 

Art. 6º. A faixa marginal, nas laterais das estradas municipais, com largura 

estipulada no art. 4º desta Lei, será utilizada prioritariamente para:  

I - obras de escoamento das águas pluviais ou de águas correntes;  

II - colocação de placas de sinalização e outras de interesse público;  

III - para a fixação de postes e passagem de redes de energia elétrica, de 

telefonia, redes de distribuição de água e outros serviços públicos ou de interesse público.  



§ 1º Os agricultores cujas propriedades sejam lindeiras às estradas 

municipais, poderão precariamente utilizar a faixa marginal para o cultivo de culturas 

sazonais ou permanentes.  

§ 2º Não gera direito à indenização as eventuais avarias as culturas 

existentes na faixa marginal, dentro do limite referido no caput deste artigo, quando da 

execução de serviços de recuperação e manutenção das estradas municipais ou para a 

passagem ou manutenção dos serviços descritos nos incisos do caput deste artigo. 

Art. 7°. Ocorrendo a necessidade de alargamento das estradas 

municipais para atender ao disposto nesta Lei, o Município poderá, se for o caso, lançar a 

valorização imobiliária decorrente da obra pública, como contribuição de melhoria, com 

base no Código Tributário Municipal. 

Parágrafo Único - O proprietário de área marginal às estradas municipais 

que doar ao Município as áreas necessárias ao alargamento previsto neste artigo ficará 

isento da Contribuição de Melhoria. 

Art. 8°. Fica autorizado o Poder Executivo, através de Decreto, enquadrar 

as estradas municipais, conforme disposições desta Lei, bem como atribuir os respectivos 

nomes ou denominações. 

Art. 9°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial, o art. 111, da Lei Municipal n. 1.545/2003. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 09 

de março de 2017. 

 

 

 

                                           MARCIANO RAVANELLO,                                                        

                                                 Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente projeto de lei tem por objetivo a regulamentação do Sistema 

de Estradas Municipais com a fixação da largura do leito carroçável e das áreas marginais 

das estradas municipais, além de outras providência próprias ao assunto. Muito embora a 

existência de algumas disposições contidas no art. 106 a 116 da Lei Municipal n. 

1545/2003, faz-se necessário regulamentar, por lei, o sistema viário municipal, 

estabelecendo normas, critérios e procedimentos para as estradas já existentes ou que 

venham a ser implantadas, na área rural do Município.  

Deste modo, para as estradas principais, que ligam o município com os 

demais municípios vizinhos ou que façam conexão intermunicipal com estradas estaduais, 

será fixado a largura de 10 (dez) metros da faixa carroçável e 03 (três) metros de cada 

lado das margens das estradas. Nas estradas secundárias, que ligam a sede do 

município com suas localidades principais, será fixada a largura de 08 (oito) metros de 

faixa carroçável e 02 (dois) metros de cada lado das margens. Já as estradas vicinais, 

que interligam localidades municipais ou que interessam apenas aos possuidores de 

áreas que delas se sirvam para chegarem às propriedades, fica estipulada a largura de 

06 (seis) metros de largura na faixa carroçável, e 01 (um) metro de cada lado. 

Salientamos que as estradas principais e secundárias poderão receber 

denominação própria, através de nomes de pessoas, datas ou eventos históricos, cívicos 

ou culturais de relevância, ligados à região. 

 Assim, é de fundamental importância este Projeto de Lei para o 

Município, tendo em vista adequação interligada ao sistema viário estadual e federal, na 

área rural, representada e indicada na planta oficial. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, 

em 10 de março de 2017. 

 

 

MARCIANO RAVANELLO, 

Prefeito. 
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