
                     
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO nº 057/2017- GAB/PMA. 

“DETERMINA A FAIXA DE DOMÍNIO DO 

MUNICÍPIO DE AVEIRO-PARÁ, BEM COMO SUAS 

RESPECTIVAS LARGURAS,COM RELAÇÃO ÀS 

ESTRADAS URBANAS E VICINAIS DO 

MUNICÍPIO”. 

Excelentíssimo Senhor Vilson Gonçalves, Prefeito Municipal 

de Aveiro, localizada no Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal 

e Lei Municipal nº 355 de 10 de maio de 1994, Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município 

de Aveiro; 

CONSIDERANDO o interesse peculiar do Município de Aveiro-

Pará, e a extrema necessidade a definição da faixa de 

domínio municipal das estradas supracitadas, 

CONSIDERANDO que não está definido oficialmente a largura 

das estradas vicinais e urbanas do Município de Aveiro-

Pará, 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de Aveiro, 

compete ao Município Legislar de forma suplementar a 

Legislação Federal e Estadual no que couber, 

DECRETA: 

ART. 1 – Fixar oficialmente a largura das estradas vicinais 

municipais em largura mínima de 15 metros, para o lado 

direito e esquerdo da via, contados a partir da linha que 

define a faixa de domínio da estrada vicinal. 

 

ART. 2 – Caso a estrada vicinal seja inferior a 15 metros 

contador a partir da linha que define a faixa de domínio, a 

prefeitura necessitar de ampliação, deverá comunicar o 

proprietário para recuar a cerca como forma de se adaptar a 

área de domínio. 

 

Art. 3 – Em casos excepcionais relativos a curvas 

acentuadas, precipícios, o município poderá ampliar a faixa 

de domínio de acordo com as necessidades do local. 
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Art. 4 - Na referida faixa de domínio somente será admitida 

a instalação de serviços públicos essenciais, promovida por 

órgãos públicos ou por concessionários de serviços 

públicos, após a autorização da Prefeitura Municipal de 

Aveiro-Pará. 

 

Art. 5 - A referida área de domínio será utilizada para a 

retirada de materiais para construções, modificações, 

adaptações em benefício da coletividade, observando as 

condições de segurança estabelecidas pelo órgão ou entidade 

com circunscrição sobre as vias respectivas.  

 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Aveiro, 10 de Maio de 

2017. 

 

 

 

 

VILSON GONÇALVES 

Prefeito Municipal 

 

 


