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PROJETO DE LEIN° 017/2021-EXECUTIVO 

REGULAMENTA A FAIXA DE 
DOMINIO E PIST AS DAS ESTRADAS 
RURAIS MUNICIP AIS, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 
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A CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA APROVOU A SEGUINTE LEI: 

Art. 1 ° - Sao consideradas estradas municipais para os fins desta Lei os caminhos no territorio 
municipal, destinados ao livre transito de pessoas, animais e veiculos, e, conservadas e administradas 
pela Prefeitura Municipal, construidas ou nao pelo Poder Publico; 

Art. 2°- 0 sistema viario Municipal e constituido pelas estradas ja existentes ou que venham a ser 
implantadas, organicamente articuladas entre si, compondo-se referidas estradas no todo, pela pista de 
rolamento e as reservas marginais. 

Paragrafo Unico- Consideram-se estradas municipais as ja existentes e as planejadas, hem como as 
que vierem a ser abertas e aprovadas por ato do Poder Executivo. 

Art. 3° - Para efeitos desta Lei, as vias de circulacao municipal, nas areas rurais, obedecerao as 
seguintes designacoes: 

a) Estradas principais: estradas que ligam a Sede do Municipio com Municipios Limitrofes ou que 
facam conexao de carater intermunicipal importante atraves <las Estradas Federais ou Estaduais; 
b) Estradas secundarias: estradas que ligam a Sede do Municipio com as suas localidadesprinicipais; 
c) Estradas vicinais: estradas que interligam localidades municipais ou que ingressam apenas os 
possuidores de areas que dela se sirvam como passagem forcada para chegarem a sua propriedade. 

Paragrafo Unico- As designacoes estabelecidas no presente artigo tern por fim indicar, a importancia 
relativa <las diversas vias de circulacao municipais nas areas rurais. 

Art. 4°- A nomenclatura <las estradas principais e secundarias sera atribuida por Lei, mantendo-se 
as ja existentes; 
Paragrafo Primeiro - A estrada a receber denominacao deve esta em conformidade com a planta oficial 
do municipio, e, com a indicacao dos pontos de inicio e fim com coordenadas geograficas; 
Paragrafo Segundo - As estradas vicinais nao ficam sujeitas a nomenclatura oficial. 

A venida Padre Ibiapina, s/n - Centro, CEP: 63240-000 - Abaiara - Ceara. 
camaraabaiara.ce.gov. br/ 

comunicacao@camaraabaiara.ce.gov.br 



CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 
CNP J: 12.478.988/0001-88 

Art. 5°- As estradas principais, secundarias e vicinais, serao especificadas atraves de Decreto 
Municipal, e figurarao no cadastro municipal e em planta oficial de vias de circulacao de veiculos. 

Art. 6°- As caracteristicas tecnicas das estradas principais, secundarias e vicinais se distinguem 
conforme as designacoes das vias de circulacao municipais e estabelecidas nesta Lei. 

Art. 7°- Os Projetos das estradas Municipais obedecerao, normalmente, as caracteristicas tecnicas que 
lhe sao proprias, segundo as prescricoes desta Lei. 

Art. 8° - A largura das estradas, incluindo a faixa de dominio sera de no minirno de 20 metros para 
estrada principal, 16 metros para estrada secundaria e de 10 metros para estrada vicinal. 

Art. 9°- As pistas de rolamento deverao obedecer as seguintes larguras minimas: 

a) Estradas principais- 10,00 (dez metros); 
b) Estradas secundarias -6,00 (seis metros); 
c) Estradas vicinais - 4,00 ( quatro metros) 

Paragrafo Primeiro: Nas estradas principais e secundarias a faixa de dominio sera acrescida de cinco 
(cinco) metros para cada lado alem da pista de rolamentoe nas estradas vicinais de tres (tres) metros 
de cada lado, area denominada de reserva marginal, e que sera destinada a alargamentos, e ou, 
utilizacao para redes de energia eletrica, de agua e das redes de telefonia rural. 

Paragrafo Segundo: As reservas marginais de que trata o presente artigo integra ao dominio publico; 

Art. 10° - No entroncamento ou cruzamento de uma com outra estrada municipal, e desta com estrada 
estadual ou federal, e nas areas de curvas acentuadas ou de pouca visibilidade, fica permitido o Poder 
Executivo a execucao de obras de melhoria de trafego e de seguranca, devendo atraves da area tecnica 
avaliar e elaborar estudos previos para a implantacao das medidas necessarias; 

Art. 11 ° - Nas estradas e caminhos existentes ate a promulgacao desta Lei as medidas serao 
consideradas tomando-se por base o seu eixo. 

Art. 12°- Para abertura de estradas de uso publico no territorio deste Municipio, constituindo frente de 
glebas ou terrenos, e obrigatoria previa autorizacao doMunicipio. 
Paragrafo Unico: Fica reservada a municipalidade o direito de exercer fiscalizacao dos services e obras 
de construcao da estrada projetada, aprovada e oficializada. 

Art. 13° - Salvo com autorizacao formal do Poder Publico municipal e proibida a qualquer pessoa fisica 
ou juridica, sob qualquer pretexto: 
I - Obstruir, modificar ou dificultar de qualquer modo o livre transito nas estradas; 
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II - Destruir, danificar ou obstruir o leito das vias, pontes, bueiros e canaletas de escoamento ebacias 
de contencao de aguas pluviais; 
III - Abrir valetas, buracos ou escavacoes nos leitos das estradas; 
IV- Impedir ou dificultar o escoamento de aguas pluviais das estradas para o interior daspropriedades 
lindeiras; 
V- Erguer qualquer tipo de obstaculo ou barreira, tais como cercas, postes, tapumes, placas ouplantio 
de arvores, dentro da faixa de dominio das estradas; 

Art.14°- A administracao Municipal desenvolvera projetos de interesse social para melhoria da 
conservacao e manutencao das estradas e caminhos publicos para adequacao as exigencies desta Lei. 

Art. 15°- A presente Lei podera ser regulamentada por Decreto do Chefe do Poder Executivo; 

Art. 16° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as disposicoes em contrario. 

Abaiara - CE, 11 de Novembro de 2021 

Francisco Eliseu Moreira Filho 
PRESIDENTE 
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