
PROJETO DE LEI Nº 278, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Veda o trânsito de veículos automotores 

pesados nas estradas rurais conforme 

as precipitações pluviométricas. 
 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário o seguinte 

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º.  Fica expressamente proibido o trânsito de veículos automotores pesados 

nos períodos de precipitações pluviométricas no interior das estradas rurais, conforme 

dispõe a seguinte tabela: 

 

Volume Pluviométrico 
Período de Trânsito proibido nas 

estradas rurais 

 Até 20 mm 12 h 

 De 21 a 50 mm 24 h 

De 51 a 80 mm 36 h 

Igual ou Superior a 81 mm 48 h 

          § 1º. Será considerado na apuração das precipitações pluviométricas o volume 

isolado ou acumulado de chuva no período de trânsito proibido nas estradas rurais de 

veículos automotores pesados previsto no artigo anterior. 

 

§ 2º. Consideram-se veículos automotores pesados, para efeito desta lei, aqueles 

cujo peso seja igual ou superior a 13 toneladas. 

 

Art. 2º. Para efeito de aplicação da multa por descumprimento desta Lei, serão 

considerados no cálculo da sanção pecuniária o Peso Bruto Total do veículo automotor, 

o Limite Máximo de Peso previsto no § 2º. do artigo anterior e o indexador fixado nas 

tabelas dos §§ 1º. e 2º., aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

 

M = (P – L) x I 

  

M: Valor Final da Multa em URP. 

P: Peso Bruto Total do Veículo.  

L: Limite Máximo de Peso. 

 I: Indexador 

 

 

  



§ 1º. A primeira multa a ser aplicada por descumprimento da vedação de que 

trata o Art. 1º. será com base na tabela abaixo: 

 

Peso Bruto 

Total 

Limite 

Máximo de 

Peso do Veículo 

Automotor 

Pesado 

Peso Excedido Indexador 

Valor da 

multa em 

URP’s 

74 13 61 0,164 10,00 

63 13 50 0,164 8,20 

57 13 44 0,164 7,22 

50 13 37 0,164 6,07 

53 13 40 0,164 6,56 

36 13 23 0,164 3,77 

29 13 16 0,164 2,62 

26 13 13 0,164 2,13 

23 13 10 0,164 1,64 

16 13 3 0,164 0,49 

 

§ 2º. Será observada a seguinte tabela para aplicação da multa administrativa, no 

caso de reincidência, do descumprimento da vedação de que trata o Art. 1º. desta lei: 

 

Peso Bruto 

Total 

Limite 

Máximo de 

Peso do 

Veículo 

Automotor 

Pesado 

Peso Excedido Indexador 
Valor da multa 

em URP’s 

74 13 61,5 0,328 20,17 

63 13 50,5 0,328 16,56 

57 13 44,5 0,328 14,60 

50 13 37,5 0,328 12,30 

53 13 40,5 0,328 13,28 

36 13 23,5 0,328 7,71 

29 13 16,5 0,328 5,41 

26 13 13,5 0,328 4,43 

23 13 10,5 0,328 3,44 

16 13 3,5 0,328 1,15 

 



§ 3º Os valores das multas aplicadas pelo descumprimento desta Lei serão 

revertidos ao Fundo de Apoio às estradas rurais do Município de Bagé 

(FUNDESTRADAS). 

 

Art. 3º. O Poder Executivo editará decreto, no prazo de 60 (sessenta) dias, para 

regulamentar esta Lei. 
 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos 90 

(noventa) dias após a publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 28 de novembro de 

2017. 

                  

 

 

                           DIVALDO LARA 
                                                            Prefeito Municipal 

 

 

EDUARDO DEIBLER 
                Secretário/ GEPLAN   
                                   

 

       CLEMENTINO MOLINA 
                                                     Chefe de Gabinete 

 

 

 

  



JUSTIFICATIVA 
 

Senhores Vereadores,  
 

 O presente Projeto de Lei tem como escopo a proibição do trânsito de veículos 

pesados durante as precipitações pluviométricas nas estradas rurais. 
 

Sabe-se que as dificuldades do Poder Executivo em manter as estradas rurais 

deve ser superada a cada dia. Isso ocorre porque a previsão orçamentária é restrita, e 

possui incidência de um importante agravante: as chuvas. 
 

Diante disso, foi necessária a criação de uma política de coibição ao trânsito nas 

estradas rurais após as precipitações pluviométricas. O objetivo deste Projeto de Lei é 

promover a durabilidade da manutenção das estradas rurais, restringindo a circulação 

dos veículos pesados a depender do volume pluviométrico apurado no período. 

Registre-se que não há violação do direito de locomoção, uma vez que inúmeras são as 

restrições impostas em todo país quanto a circulação de veículos pesados. Em caso de 

irregularidade, a sanção administrativa que aqui se propõe é a multa. 
 

Toda imposição de penalidade está pautada na razoabilidade e proporcionalidade 

na definição dos valores das sanções, assim, cumprindo esta determinação o Poder 

Executivo definiu valores razoáveis e capazes de dar segurança jurídica na norma. 
 

O referido Projeto de Lei tem caráter preventivo, visando impedir o trânsito 

contínuo em períodos pluviométricos a fim de evitar o comprometimento do erário, 

buscando-se a efetiva manutenção das estradas rurais do Município que, em decorrência 

das chuvas – eventos incertos e danosos – acabam gerando prejuízos de grande monta. 
 

Nesta esteira, os cidadãos terão o prazo de 90 (noventa) dias para se adaptar as 

normas legais, contados a partir da publicação desta Lei, sob pena de incorrerem em 

multa administrativas. 
 

Diante destas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta 

matéria. 
 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 28 de novembro de 

2017. 
 

 

 

      DIVALDO LARA 
                                                                                                        Prefeito Municipal 
 

 

EDUARDO DEIBLER 
    Secretário/GEPLAN     
        
 

                CLEMENTINO MOLINA 
                                          Chefe de Gabinete 


