
 LEI nº 2.377/06 – de 19 de junho de 2006 
 

“Estabelece a faixa de domínio das estradas municipais e 

dá outras providências” 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei: 

Art. 1º - Esta lei estabelece o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio das 

estradas municipais e em terrenos a elas adjacentes, de modo a resguardar a 

segurança do trânsito nestas vias, a preservação do meio ambiente e o patrimônio 

público. 

Art. 2º - A largura da faixa de domínio das estradas municipais fica definida como 

sendo de 20 (vinte) metros do eixo da pista de rolamento. 

Art. 3º - As faixas ou áreas de terrenos necessárias à  construção das estradas 

municipais serão declaradas de utilidade pública, desapropriadas e/ou adquiridas por 

meio de compra e venda ou doação pelos proprietários na forma da lei, logo após a 

conclusão de projeto final de engenharia. 

Parágrafo único: sobre os imóveis particulares, além das formas de aquisição 

descritas neste artigo, poderá a Administração Pública Municipal instituir servidão 

pública, com a finalidade de construir a faixa de domínio, devendo indenizar os 

proprietários dos imóveis, no caso de a Administração lhe causar algum prejuízo.    

Art. 4º - As cercas marginais devem ser implantadas sobre a  linha limite da faixa de 

domínio e com características tais que determinem os limites entre o domínio público 

e o privado, bem como eliminem toda a interferência marginal que possa 

comprometer a segurança, o tráfego na estrada e o meio ambiente.  

Art.5º - A conservação das rodovias e das faixas de domínio é de competência 

exclusiva desta Prefeitura, através de sua Secretaria de Obras. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos dezenove dias do mês de junho do ano dois mil e seis (19/06/2006). 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 



A conservação das rodovias e das faixas de domínio são de competência exclusiva 

desta Prefeitura, através de sua Secretaria de Obras. (ver o trecho de responsabilidade 

do Município de Goiatuba). 

 


