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DECRETO N 1.255, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
"PROIBE O TRÁFEGO DE VEÍCULOS 
PESADOS, NAS RUAS E ESTRADAS RURAIS 
MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS COM 
ASFALTO, NO TERRITÓRIO DE 
QUITANDINHA, DURANTE A OCORRENCIA 
DE CHUVAS” 
 

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de conformidade com o disposto na alínea “C e D” do incisos  XVI, XVII, 
do art. 5º e do inciso I do Art. 6º todos da Lei Orgânica Municipal, visando proteger 
estradas e vias públicas que são  patrimônio deste Município, economizar 
recursos públicos com custos da recomposição das vias que são extremamente 
danificadas pelo trafego de veículos extra pesados em períodos chuvosos, bem 
como, preservar as condições de trafegabilidade em ruas e estradas municipais; 

 
DECRETA 

 
              Art. 1° Fica proibido, nas ruas ou estradas rurais municipais não pavimentadas 
com asfalto, o tráfego de caminhões ou implementos pesados que com mais de 25 mil kg 
de peso bruto no conjunto, em ocasiões de evento natural com ocorrência de precipitações 
prolongadas, ou seja, chuva contínua ou intervalada por pelo menos 12 horas. 

 
Parágrafo Único: o trafego volta a ser permitido após o cessar do período 

chuvoso, quando constatado que o transito de veículos pesados não mais danifique o leito 
das vias. 

 
Art. 2° Aos infratores deste decreto será aplicada a multa prevista no inciso “I” do 

artigo 187, do Código de Trânsito Brasileiro, exceto em situações excepcionais de risco a 
vida, desastre natural ou calamidade pública. 

 
Parágrafo Único: Caberá à Policia Militar do Paraná as atribuições contidas no 

caput do presente artigo, podendo esta realizar blitz com o apoio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, departamento de fiscalização da Prefeitura, em todo território 
municipal para cumprimento deste decreto. 

 
Art. 3° A Secretaria de Desenvolvimento Urbano deverá fiscalizar atividades de 

extração, remoção, colheita ou cultivo de produtos que estejam sendo transportados em 
caminhões, reboques ou implementos na zona rural do Município para identificar os 
proprietários de empresas e/ou outros que sejam os responsáveis pelo transito de veículos 
que estejam danificando as ruas e estradas rurais descumprindo este decreto, devendo 
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aplicar contra estes as multas previstas na legislação municipal, sem prejuízo da 
propositura de medidas cíveis e criminais cabíveis para forçar a reparação dos danos 
causados e custear os custos com a recuperação das vias.  

 
Art. 4 °Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Quitandinha, em 10 de outubro de 2019. 
 
 

Maria Julia Socek Wojcik 
Prefeita Municipal 

 
Decreto suspenso através do Decreto Legislativo n° 35/2019. 


