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Lei Nº 2522/1997

DISPÕE SOBRE DEFINIÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS RURAIS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do
Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

    Art. 1º - São definidas como estradas municipais as estradas ou caminhos que
constem no mapa rodoviário municipal e mesmo as que não constem no referido
mapa, mas que foram constituídas e são conservadas pelo Departamento de Obras
Públicas Municipais.
     Art. 2º - Fica definida uma largura de 7,00 (sete) metros no mínimo para as estradas
que tenham tráfego constante de veículos pesados e escolares. As demais estradas
deverão ter no mínimo 5,00 (cinco) metros de largura.
     Art. 3º - Fica estabelecida uma faixa de domínio de 7,00 (sete) metros para cada
lado da estrada a contar do seu eixo.
     & 1º - Fica proibida a implantação de reflorestamento dentro da faixa de domínio do
municipio.
     & 2º - Toda e qualquer definição de caráter permanente a ser feito dentro da faixa
de domínio, necessita de prévia autorização da Prefeitura Municipal.
     & 3º - Sempre que necessário as cercas deverão ser afastadas da margem da
estrada, sendo de responsabilidade do proprietário, através de notificação por escrito
da Prefeitura.
     Art. 4º - As estradas municipais deverão ter livre tráfego, ficando proibida a
colocação de porteiras de qualquer natureza, exceto quando de interesse da
municipalidade. A colocação de mata-burros sobre o leito das estradas deverá
obedecer projeto técnico estabelecido pela Prefeitura.
     Art. 5º - Deverá ser mantida roçada e limpa uma faixa de 4,00 (quatro) metros (2,00
(dois) metros rasteira e 2,00 (dois) metros de mata alta) as margens da estrada, sendo
de responsabilidade do proprietário.
     & 1º - Deverão ser observados no mínimo uma época  para a realização dos
serviços no mês de março.
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     & 2º - Os serviços não executados até o dia 30 do respectivo mês de março serão
feitos pela Prefeitura ou contratada, sendo cobrado do proprietário o custo normal
desta, acrescido de 30% (trinta por cento). 
     Art. 6 º - Fica proibido o tráfego de veículos de carga, munido de corrente por 

estradas municipais, bem como puxados por tratores e ou guinchos e em dias
chuvosos ou com o leito da estrada úmido que possam vir a acarretar danos.
     & 1º - Ao desrespeitar este artigo fica imposta uma multa de 50% (cinquenta por
cento) da UPN, acrescidos do valor referente aos custos para conserto dos danos
causados.
     & 2º - Caberá a Prefeitura Municipal a fiscalização, sendo que poderá ser
tercerizado conforme necessidade, sendo previsto inclusive o uso de barreiras.
     Art. 7º - As áreas a montante das estradas municipais deverão ser conservadas,
conforme lei do uso do solo do Estado do Paraná, sendo de responsabilidade do
proprietário.
     Parágrafo Único - Fica proibido o desvio ou fechamento de canais coletores de
água, sendo que o proprietário deverá adequá-lo em sua propriedade.
     Art. 8º - A Prefeitura deverá manter em condições de tráfego as estradas municipais
durante todos os períodos do ano, através de manutenções periódicas, melhorias ou
ações emergências.
     Parágrafo Único - Os serviços de melhoria e manutenção periódica deverão ser
precedidos de plano ou projeto técnico, elaborado por profissional habilitado do corpo
de funcionários da Prefeitura ou órgão conveniado, constando os serviços a serem
realizados com respectivos quantitativos e previsão de equipamentos e horas
máquinas necessárias.
     Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

União da Vitória, 18 de dezembro de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal


