
Lei N° 081/97 
 
 
 

Dispõe sobre o Sistema Viário Municipal e dá outras 
providências. 

 
 
 
  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

  Art. 1° Dos objetivos: 

  I- Proporciona o planejamento dos Sistema Viário Municipal, definindo estradas e 

acessos às propriedades. 

  II- Oportunizar a melhoria, a conservação e a reabertura e fechamento de estradas, 

atendendo as suas peculiaridades, observando as práticas conservacionistas do solo e o planejamento da 

propriedade rural. 

  III- Aproveitar a estrutura Viária existente, adequando ao crescente desenvolvimento 

municipal e regional. 

  Art. 2° Das definições - para os efeitos desta Lei denomina-se:  

  I-  estradas principais: aquelas que interligam a sede municipal com a sede das 

comunidades, bem como as que interligam com sedes dos municípios vizinhos. 

  II- estradas secundárias: aquelas que interligam as comunidades com as estradas 

principais e as que não se enquadram aos itens I e III. 

  III- acesso às propriedades - são as ligações das estradas principais ou secundárias com 

sede das propriedades rurais. 



  Parágrafo único. Entende-se por sede das propriedades rurais o local onde se encontra a 

casa principal ou as casas principais, quer sejam de pequeno, médio ou grande porte. 

  Art. 3º Das competências do Município. 

  O Município poderá conservar, melhorar e construir estradas, podendo mudar, em parte, 

a existente, desde que vise a melhoria da mesma, observando: 

  a) a largura adequada para os seus fins; 

  b) a construção de bueiros, pontes e pontilhões nos locais em que o fluxo de água assim 

determinar; 

  c) abrir desaguadouros, encaminhando a água para fora do leito, aproveitando córregos 

naturais ou construindo, observando preferencialmente as curvas de nível; 

  d) a obrigatoriedade das roçadas às margens das estradas, afastando cercas e outros 

obstáculos, no mínimo 04 (quatro) metros da margem da estrada, sem prejuízos aos interesses públicos. 

  Parágrafo único. As responsabilidades das roçadas é dos proprietários de áreas que 

fazem frente para as estradas.  

  § 1º A largura das estradas principais nunca será inferior, no seu leito, a 12 (doze) 

metros, sendo que as secundárias e os acessos às propriedades terão o leito de no mínimo 5 (cinco) 

metros. 

  § 2º As margens das estradas terão uma faixa de domínio público municipal igual à 

metade da largura do leito da estrada que será considerada à disposição do Município para os fins de 

melhoria da mesma, atendendo ao interesse público. 

  § 3º Quando se tratar de retificação de estradas o Município poderá utilizar uma faixa 

lateral igual à largura do leito da estrada. 

  Art. 4º Quando se tratar da modificação da localização de trecho de estrada, 

independentemente de suas causas e conseqüências, o Município obrigatoriamente, observará os 

critérios de conservação do solo e a preservação do meio ambiente. 



  Art. 5º No planejamento da modificação da localização de trecho de estrada, através do 

departamento competente o Município poderá ouvir o proprietário  da área a ser atingida e a 

comunidade interessada.  

  Art. 6º Buscando a melhoria do sistema Viário do Município, deverá ser levado em 

conta, sempre, a necessidade de proporcionar o trânsito a qualquer tempo, devendo ser reservadas 

jazidas de cascalho ou saibro, cujos proprietários deverão facilitar a sua retirada, respeitadas as normas 

do DNPM, do Ministério da Infra-estrutura, previstas na Constituição Federal. 

  Art. 7º Das especificações: 

  Para fins desta Lei, são consideradas estradas principais do município de Vespasiano 

Corrêa: 

  1- De Vespasiano Corrêa a Muçum, passando pela estrada Geral Velha. 

  2 - De Vespasiano Corrêa a estrada asfáltica de acesso a São Valentim do Sul, passando 

pela Linha Dona Izaura. 

  Parágrafo único. Além das estradas referidas neste artigo, outras poderão ser incluídas 

ou implantadas, nesta denominação, de acordo com o desenvolvimento sócio-econônomico da região, 

ou, no interesse do Município. 

  Art. 8º As estradas principais terão prioridades para receberem todas as melhorias 

possíveis, no máximo a cada 180 (cento e oitenta) dias, a fim de proporcionarem plenas condições de 

trânsito. 

  Art. 9º No exercício de seu poder de Polícia Administrativa, o Município poderá 

estabelecer penas para aqueles que trafegam em dias chuvosos com máquinas agrícolas, nas estradas 

que não oferecem condições para tanto, salvo situações especiais. As penas serão normalizadas por 

Decreto do Executivo. 



  Art. 10º No prazo máximo de 1 (um) ano, a contar da promulgação da presente Lei, fica 

o proprietário, cujas terras margeiam as estradas principais, obrigado a afastar os obstáculos, ao longo 

das mesmas, que prejudiquem a aplicação da presente Lei. 

  Art. 11º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

  Aos dezessete dias de junho de mil novecentos e noventa e sete. 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 
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