
 

Mensagem nº 003/2023. 
 
 
Ao 
Excelentíssimo Senhor  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa – PB. 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 
 

Pelo presente, envio a essa E. Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei nº 
003/2023, dispondo sobre: ASSEGURA O DIREITO DE PERMANÊNCIA DE 
EDIFICAÇÕES NAS FAIXAS NÃO EDIFICAVÉIS CONTÍGUAS ÀS RODOVIAS, NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA - PB E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O presente Projeto de Lei tem por finalidade assegurar o direito de 
permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio 
público de rodovias, no âmbito do município de Barra de Santa Rosa - PB. 

Ocorre que a Lei Federal nº 13.913/2019, que alterou a Lei Federal nº 
6.766/1979, autoriza aos Municípios a definir, dentro da sua jurisdição, a largura do 
limite da faixa de edificação, modificando o recuo de construção nas estradas Federais 
e Estaduais, assegurando o direito suscitado. 

No que diz respeito ao interesse público na presente alteração, 
suplementa-se que a medida viabiliza o crescimento econômico do Município e da 
região. Ademais, garante ao cidadão a permanência de suas construções realizadas 
dentro do limite legal, vez que a Lei Federal aplicável foi recentemente flexibilizada 
reduzindo a faixa não edificável. 

Diante disto, a atual legislação municipal vigente merece ser readequada 
ao novo contexto fático, sob pena de resultar em conflito de aplicação da norma, 
cabendo a observância à norma superior. 

Cientes da garantia constitucional de que o Município é competente a 
legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal 
e a estadual no que couber, cumpre o meu dever, enquanto representante dos nossos 
munícipes, submeter a Egrégia Casa Legislativa iniciativa de norma jurídica que 
busque garantir o direito adquirido por estes. 

Assim sendo, na certeza do acolhimento e aprovação da matéria, coloco o 
projeto para apreciação dos nobres pares, requerendo ainda que seja realizado em 
CARÁTER DE URGÊNCIA, nos termos do art. 42 da Lei orgânica do município. 



 

Ao exposto e na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências na 
aprovação da inclusa propositura, aproveito o ensejo para renovar meus protestos de 
estima e consideração pelos integrantes dessa Casa de Leis, subscrevendo-me. 
 
 

Gabinete do Prefeito Constitucional. 
Barra de Santa Rosa - PB, 31 de janeiro de 2023. 
Registre-se e Publique-se. 
 

 
 

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROJETO DE LEI Nº 003 DE 31 DE JANEIRO DE 2023. 
 

 
ASSEGURA O DIREITO DE PERMANÊNCIA DE 
EDIFICAÇÕES NAS FAIXAS NÃO 
EDIFICAVÉIS CONTÍGUAS ÀS RODOVIAS, NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA 
ROSA - PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
    

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTA ROSA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 99, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, propõe a seguinte lei: 

 
 

Art. 1º - Fica assegurado o direito de permanência de edificações nas faixas 
não edificáveis contíguas às faixas de domínio público de rodovias, no âmbito do 
município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, conforme determinado nesta 
Lei. 

Art. 2º - As construções e edificações abrangidas no art. 1º desta Lei, que se 
enquadram nas especificações abaixo, serão passíveis de regularização, observados 
os direitos adquiridos e situações consolidadas, desde que construídas: 

I - ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não 
edificável de, no mínimo, 5 (cinco) metros de cada lado, em conformidade com o art. 
4º, III da Lei Federal nº 6.766/79 e Resolução nº 9, de 12 de agosto de 2020 do 
Ministério da Infraestrutura/Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 

II - ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das 
ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 
(quinze) metros de cada lado. 

Parágrafo único. As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de 
domínio público dos trechos de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou áreas 
urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetro urbano, desde que 
construídas até a data de promulgação da Lei nº 13.913, de 25 de novembro de 2019, 
ficam dispensadas da observância da exigência prevista no inciso I do caput deste 
artigo, salvo por ato devidamente fundamentado deste poder público municipal. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 



 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.  
 

 
Gabinete do Prefeito Constitucional. 
Barra de Santa Rosa, em 31 de janeiro de 2023. 
Registre-se e Publique-se. 

 
 
 

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 


