
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO

LEI MUNICIPAL Nº 086/98, DE 04 DE MARÇO DE 1998

Dispõe sobre a largura das estradas municipais e 
respectivas faixas de domínio, fixa limitações de 
uso, autoriza o recebimento de áreas em doação, 
concede isenção da contribuição de melhoria e dá 
outras providências. 

LUIZ RAUL GOULART DA SILVA, Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, FAZ 
SABER, no uso de suas atribuições legais, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

ARTIGO 1° - São fixadas as seguintes larguras da faixa carroçável das estradas 
municipais: 

I - principais, 7 (sete) metros; 

II - secundárias, 5 (cinco) metros; 

III - vicinais, 4 (quatro) metros. 

ARTIGO 2° - Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

I - estradas municipais as que ligam a sede do município com as dos 
municípios limítrofes, ou que façam conexão de caráter intermunicipal importante 
através das estradas federais ou estaduais; 

II - estradas secundárias as que ligam a sede do município com as suas 
localidades principais; 

III - estradas vicinais as que interligam localidades municipais ou que 
interessam apenas a possuidores de áreas que delas se sirvam como passagem forçada 
para chegarem às propriedades. 

ARTIGO 3° - Para as estradas classificadas no artigo anterior, são estabelecidas as 
seguintes faixas de domínio, a partir de suas laterais. 

I - principais, 3 (três) metros de cada lado; 

II - secundárias, 2 (dois) metros de cada lado; 

III - vicinais, 1,5 (um e meio) metro de cada lado. 

ARTIGO 4° - Aos proprietários de áreas marginais às estradas municipais de que 
trata esta Lei são estabelecidas as seguintes restrições nas faixas de 
domínio. 

ARTIGO 5° - Ocorrendo a necessidade de alargamento das estradas, para atender ao 
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disposto no artigo 1° desta Lei, o município realizará a desapropriação 
correspondente, lançando o custo do alargamento como contribuição de 
melhoria, com base no Código tributário Municipal. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O proprietário marginal às estradas municipais que doar 
ao município as áreas necessárias ao alargamento previsto neste artigo ficará 
isento da contribuição de melhoria respectiva. 

ARTIGO 6° - O Poder Executivo Municipal, através do Decreto, enquadrará as estradas 
municipais, conforme as disposições desta Lei. 

ARTIGO 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 04 DE MARÇO DE 1998.

LUIZ RAUL GOULART DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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