
'.
""',,01

~'-:t::JI

r m'.~""!,.~

J:,

Prefeitura Munieipa'. de Grandes Rios
"\Av. Brasil. 967 - Fone (0434) 74-1222

CEP 86845-000 - Grandes Rios - Paranã

LEI N2 428/93

SÚlIruLA- REGULAMENTA A cmrsTRUçÃO E CONSERVA-
çÃO DE VIAS PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS 1-
PROVID~NCIAS •

trata o parágrafO anterior serão execu-
com as necessidades, definidas a partir
conservação integrada de solos e estra-

5 22
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A cÂMARA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS, Estado doi
Paraná, aprovou e eu, GILBERTO ANTONIO RICIERI, Prefeito 1<l:unicipal
sanciono a seguinte Lei:
!rt. le - Fica o Munic{pio de GRANDES RIOS~ autorizado a executar
, obras em vias públicas municipais para o perfeito escoa-

mento da produção agropecuária •
- Entende-se por obras em vias públicas as construç~es,'.!ie

caixas de captação de águas, canais coletores laterais,
alargamento dg leito da estrada até 10,00 metros de lar
gura e outras'atividades necessárias para a manutenção?
das mesmas, incluindo o plantio de árvores e gramados I
nas margens.

- As obras de que
tadas de acordo
dos projetos de
das.
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!rt. 22

5 muco

Art. 32

~ 12

~ 22

Art. 4º

;~'le

Di!

- Para atendimento do disposto no artigo anterior fica de-
clarado de domínio público as áreas que margeiam as vias
públicas municipais, at.~ 5,00 metros de cada lado do lei
to da estrada.' -

- A Utilização das faixas de domínio dependerá exclusiva-I
mente de decisão do executivo, de acordo com a necessi-
dade, conforme o tipo de obra a ser executada.

- Fica vedada a utilização dos leitos e faixas de domínio
das estradas, rodovias e caminhos integrantes do siste-
ma viário municipal, como canal escoadouro do excedente
de água advindo de carreadores, estradas, divisas dos 1
imóveis rurais ede quaisquer empreendimentos agropecuá
rio, comerciais e industriais.

- No caso da não observância do disposto no artigo ante-I
rior, o infrator será notificado a proceder a reparação ~
dos danos decorrentes, em prazo que o executivo deter-
minar.

- Caso o infrator não cumpra o disposto no parágrafo an-
terior, o executivo realizará as obras reparadoras ne -
cessárias, cobrando os respectivos custos.

- Fica próibida a construção de porteiras colchetes, ma-
taburros ou qualquer tipo de estrutura que impeçam o 1
livre trânsito nas estradas, rodovias e caminhos que 1
compõem o sistema viário Municipal.

- A remoção das estruturas de que trata o artigo anteri-
or deverá ser efetuado pelo proprietário, a partir da I
notificação do Executivo.

segue folha 02.
"A Ordem é o Progresso" J
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~ 22 - No caso do não cumprimento do disposto no parágrafO

anterior o Executivo tomará as providências cabíve-
is.

•

,

Art. 52

Art. 62

~ úNIco

Art. 72

Art. 82

- Cumpre aO Executivo Municipal a construção e manu-/
tenção de estradas. rodovias e caminhos. que compõ -
em o sis>téma viário municipal. bem como proceder tra
tamentos conservacionistas. em consonância com os 7
planejamentos técnicos a fim de evitar a erosão em /
suas várias formas e consequências.

- Cumpre ao proprietário a limpeza e manutenção das /
faixas de domínio.

- Em caso do não cumprimento do disposto no artigo an-
terior. e Executivo realizará as obras necessárias.
CObrandO os custos dos respectivos proprietários •

- As normas vigentes na presente Lei são aplicáveis a
todas as estradas municipais que constem no mapa ro-
doviár:i:ot e mesmo as que não constem do referido ma-,. -pa.,.mas que foram constI'UéJ:p.ase sao conservadas pe -
lo Departamento de Viação' e Obras Públicas do Munici-
pio.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas. as disposições em contrário.
EDIFíCIO DA PREFEITURA ~rrCIPAL DE GRANDES RIOS~ Es-
tadO do Paraná, aos ~ dias do mês de março <'J,e--il.993.
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