LEI NÚ 1.052
DATA:- 20 de novembro de 1.952
SU MULA:- Dispo e sobre a reorganizacao de Departamento de Estradas de Rodagens.

A Assemble ia Legislativa do Estado do PARANA decretou e eu Sanciono a seguinte Lei:ARTÚ 1Ú Á Fica reorganizado o Departamento de Estradas de Rodagens, como pessoa
Jurıdica, com autonomia administrativa e financeira e a reger-se pelas disposico es
constantes da presente Lei.
$ 1 á O departamento de Estradas de Rodagem subordinar-se-ú ao secretúrio de Viacao
e obras Publicas, na qualidade de Presidente nato do Conselho Rodoviúrio Estadual.
$ 2 á Nesta Lei sao consideradas equivalentes as expresso es ”DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEMê, ”DEPARTAMENTOê e ”DERê .
ARTÚ 2Ú Á Ao Departamento compete:a) Executar ou fiscalizar todos os servicos te cnicos e administrativos concernentes a
projetos, reconstrucao, melhoramentos das estradas e suas obras de arte, de
pavimentacao e complementares, compreendidas no Plano Rodoviúrio Estadual, e
daquelas de que for eventualmente incumbido em leis especiais;
b) Subordinar as atividades rodoviúrias a um plano rodoviúrio periodicamente revisto de
acordo com o Plano Rodoviúrio Nacional dando-lhe execucao sistemútica, mediante
programas anuais destacadas pela espe cie dos recursos correspondentes;
c) Manter a conservacao permanente das estradas de rodagem estaduais e respectivas
obras de arte, constantes do Plano Rodoviúrio Estadual, e exercer a polıcia do trúfego
das estradas que conservar;
d) Adotar, no que for aplicúvel, as mesmas normas, especificaco es e instruco es
vigorantes ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem ;
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e) Manter servico especial de assistˆncia rodoviúria aos municıpios, com a atribuicao de
orientú-los tecnicamente na elaboracao de seus planos e programas de obras
rodoviúrias, e tomar conhecimento de suas realizaco es, assim como, fiscalizar a
execucao dos planos rodoviúrios municipais, nos termos da legislacao federal, que
regula o assunto;
f)

Aplicar integralmente em estradas de rodagem a cota que lhe cabe do Fundo
Rodoviúrio Nacional e os demais recursos especificados no Artigo 19. Capıtulo III;

g) Submeter ` aprovacao do D.N.E.R., os planos de operaco es de cre ditos, quando
garantidos pela cota do Fundo Rodoviúrio Nacional;
h) Remeter anualmente ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
pormenorizando relatârio das suas atividades no exercıcio anterior, acompanhado da
demonstracao da execucao do orcamento do respectivo exercıcio, discriminando
separadamente as atividades `a conta do Fundo Rodoviúrio Nacional das outras
custeadas pelas dotaco es orcamentarias estaduais e outras fontes de receita do
Estado, e facilitar ao D.N.E.R., meios pelos quais conheca diretamente as
necessidades do departamento;
i)

Manter em constante comunicacao com o servico correspondente do D.N.E.R.,
permanente servico de informaco es ao publico sobre itinerúrios, distô ncias,
caracterısticas te cnicas e estado de conservacao e trúfego das estradas, recurso ao
longo delas disponıveis, e, ainda sobre servicos regulamentares de transporte
rodoviúrio coletivo de passageiros e mercadorias;

j)

Participar das reunio es de administradores e te cnicos rodoviúrios, promovidas pelo
D.N.E.R.;

k) Organizar o trúfego das estradas do Plano Rodoviúrio Estadual;
l)

Mediante pre via delegacao e poderes, adquirir imâveis, promover a desapropriacao
por utilidade publica de imâveis necessúrios ao desenvolvimento rodoviúrio, e
promover mediante concorrˆncia publica a alienacao de bens mâveis e imâveis,
pertencentes ao departamento e que sejam considerados inservıveis ao servico
rodoviúrio;

Segue...

-3-

m) Conceder e fiscalizar, de acordo com a legislacao respectiva, servicos de transporte
coletivo e passageiros nas estradas estaduais, de acordo com a respectiva
regulamentacao;
n) Organizar e manter atualizado, com a colaboracao dos municıpios, os mapas gerais, e
parciais da rede rodoviúria do Estado;
o) Dar conhecimento ao D.N.E.R., de todas as leis, decretos e regulamentos que se
referirem a tributos incidentes sobre automobilismo e transporte rodoviúrio;
p) Prestar ao Governo todas as informaco es solicitadas sobre assuntos rodoviúrios;
q) Proceder a todas as pesquisas de interesse rodoviúrio;
r) Organizar cursos de educacao profissional do pessoal rodoviúrio e facilitar estúgios
aos te cnicos do Departamento em outros Estados, e no estrangeiro, bem como
desenvolver, por todos os meios húbeis, a propaganda, da estrada de rodagem,
mostrando ao povo o seu valor social e econÓ mico;
s) Propor ao governo as alteraco es da presente lei e elaborar anteprojetos de leis sobre
a viacao rodoviúria, de competˆncia do Estado, que se fizerem necessúrias;
t)

Exercer, por conta e delegacao do D.N.E.R., as atribuico es deste em relacao a
estradas constantes do Plano Rodoviúrio Nacional, situadas no territârio do Estado;

u) Divulgar, por meio de boletins, e outras formas de publicidade, trabalhos de estradas
de rodagem e estudos sobre te cnica, economia e administracao rodoviúrias;
v) Exercer quaisquer outras atividades compatıveis, com as leis, e tendentes ao
desenvolvimento da viacao rodoviúria.
ARTÚ 2Ú Á O Departamento de Estradas de Rodagem terú a seguinte organizacao:-
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I á O rgaos Deliberativos:
a) Conselho Rodoviúrio
b) Conselho Administrativo
II á O rgao Fiscal:
Delegacao de Controle
III á O rgaos Executivos:
a) Diretoria
b) Diviso es, Servicos, Distritos e Seco es
c) Procuradoria Judicial.
ARTÚ 4Ú Á O conselho Rodoviúrio serú constituıdo dos seguintes membros, todos
brasileiros natos:a) O Secretúrio de Viacao e Obras Publicas do Estado, que serú o Presidente nato do
Conselho;
b) O Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, membro nato;
c) O representante do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, membro nato;
d) Um representante da Secretúria de Agricultura;
e) Um representante dos ârgaos de classe dos engenheiros;
f)

Um representante da Escola de Engenharia da Universidade do PARANA;

g) Um representante do Departamento de Geografia, Terras e Colonizacao;
h) Um representante da Associacao Comercial e Federacao das Industrias;
PARAGRAFO U NICO:- Os membros mencionados nas alıneas d e h, serao nomeados
pelo Governador do Estado, mediante indicacao dos ârgaos e entidades representadas,
sendo que a duracao do mandato serú de dois anos.
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ARTÚ 5Ú - Com permissao e a convite do Presidente, poderao participar das reunio es,
sem direito a voto, pessoas julgadas capazes de contribuir para a elucidacao de questo es
da alcada do Conselho Rodoviúrio.
ARTÚ 6Ú Á Ao Conselho Rodoviúrio compete deliberar, por iniciativa prâpria ou por
solicitacao do Diretor do D.E.R, sobre:a) A regulamentacao da presente Lei;
b) As modificaco es do Plano Rodoviúrio Estadual;
c) Os orcamentos e os programas de obras anuais do Departamento, apresentados pelo
Diretor;
d) As operaco es de cre dito necessúrias a execucao dos programas de obras;

e) A aprovacao dos planos rodoviúrios municipais e programas anuais de aplicacao das
cotas do Fundo Rodoviúrio Nacional, distribuıdas aos Municıpios;
f)

A suspensao da entrega das cotas do Fundo Rodoviúrio Nacional ao Municıpio que
nao esteja satisfazendo as condico es legais para o seu recebimento;

g) A aprovacao dos balancetes mensais;
h) A aprovacao dos relatârios e das prestaco es de conta anuais do Diretor, depois de
examinadas e informadas pela Delegacao de Controle;
i)

Os contratos padro es para adjudicacao de servicos sob os diferentes regimes de
execucao;

j)

O regime interno do D.E.R.;

k) As tabelas nume ricas de extranumerúrios, as escalas de gratificacao de funcao e as
escalas de padro es de vencimentos, bem como, quaisquer outras vantagens;
l)

Os anteprojetos de leis sobre viacao rodoviúria;

m) A aprovacao dos projetos de estradas e obras constantes do Plano Rodoviúrio
Estadual;
n) A regulamentacao da compra e venda de veıculos que se processar entre o
Departamento e seus te cnicos, objetivando a economia do Departamento;
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o) A aprovacao das aquisico es de imâveis, de acordo com as normas respectivas;
p) Duvidas de interpretacao ou conseq¨entes de omissao desta lei;
q) A adjudicacao dos servicos de terceiros e julgamento dos recursos por eles
interpostos;
r) A apuracao da responsabilidade do Diretor do DER., determinando sua suspensao
preventiva;
s) A classificacao das propostas apresentadas em concorrˆncias, para a adjudicacao de
servicos nos diversos regimes de execucao, e, em ultima instô ncia, os recursos
interpostos pelos concorrentes, de acordo com a respectiva regulamentacao;
t)

A aprovacao dos laudos de indenizacao por desapropriacao amigúvel, bem como as
aquisico es de imâveis necessúrios aos servicos do D.E.R.;

u) A aprovacao das concorrˆncias para a aquisicao de material, observada a respectiva
regulamentacao;
v) Autorizacao das aquisico es e material, em carúter de urgˆncia.
ARTÚ 7Ú - As deliberaco es do conselho Rodoviúrio serao tomadas por maioria e votos dos
membros presentes, excetuando o Presidente, a que caberú no caso o empate, o voto de
desempate.
PARAGRAFO U NICO:- O Diretor do Departamento nao terú direito a voto nas
deliberaco es que se refere a alıneas do artigo anterior.
ARTÚ 8Ú - Ao conselho Rodoviúrio cabe encaminhar ao Chefe do Governo, devidamente
informados, para a decisao final, os assuntos das alıneas a, b, d, h, i e k, do ArtÀ6.
PARAGRAFO U NICO:- As deliberaco es do Conselho Rodoviúrio, quando aprovado pelo
Poder Executivo, terao forca de regulamentacao desta Lei, e assim deve ser
consideradas.
ARTÚ 9 Á Os membros do Conselho Rodoviúrio perceberao gratificacao fixada pelo
Executivo Estadual, em decreto especıfico.
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ARTÚ 10Ú Á Constituirao o Conselho Administrativo:a) O diretor do Departamento, presidente nato do mesmo Conselho;
b) Os Chefes de Divisao;
c) O Procurador Judicial;
d) Os Chefes de Servico.
$ 1 á Os membros do Conselho Administrativo perceberao gratificacao fixada pelo
Executivo Estadual, e decreto especıfico.
$ 2 á Com permissao ou a convite do Presidente, poderao participar das reunio es, sem
direito a voto, pessoas julgadas capazes de contribuir para a elucidacao de assunto de
alcada do Conselho Administrativo.
ARTÚ 11Ú - Ao Conselho Administrativo compete, por iniciativa prâpria ou do Diretor.
a) Tomar conhecimento do andamento geral dos trabalhos do Departamento, ale m de
outras funco es que lhe foram atribuıdas em regulamentos ou normas;
b) Estudar e dar parecer sobre os assuntos mencionados nas alıneas do ArtÀ6, no
ô mbito de suas atribuico es excetuando-se a alınea h;
c)

Deliberar sobre a adjudicacao dos servicos a terceiros e julgar por eles interpostos, e
acordo com a respectiva regulamentacao;

d) Estudar, elaborar e rever periodicamente os manuais de instruco es, especificacao e
normas para os diversos servicos do Departamento.
e) Ordenar a instauracao de processo contra qualquer funcionúrio do Departamento,
quando o Diretor jú nao tiver feito;
f)

Julgar inque ritos administrativos;

g) Propor motivadamente ao Conselho Rodoviúrio a instauracao de processos
administrativos contra o Diretor do Departamento, bem como a sua suspensao
preventiva;
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h) Julgar a classificacao das propostas apresentadas em concorrˆncia para adjudicacao
de servicos nos diversos regimes de execucao e os recursos interpostos pelos
concorrentes;
i)

Aprovar as promoco es do pessoal mensalista do Departamento;

j)

Aprovar as tabelas de precos unitúrios para pagamento de servicos a terceiros;

k) Aprovar os lances de indenizacao por desapropriacao amigúvel, bem como as
aquisico es de imâveis necessúrias aos servicos do Departamento, de acordo com a
regulamentacao;
l)

Aprovar concorrˆncia para aquisicao de material, de acordo com a respectiva
regulamentacao;

m) Autorizar aquisico es de material, em carúter de urgˆncia com dispensa de
concorrˆncia;
n) Deliberar sobre qualquer consulta ou processo que lhe for submetido pelo Diretor.
ARTÚ 12Ú - As Deliberaco es do Conselho Administrativo serao por maioria de votos dos
membros presentes, excetuando o Presidente a qual caberú, no caso de empate, o voto
de desempate.
ART 13Ú - Constituirao a Delegacao de Controle:a) Um Engenheiro Civil representante da Secretaria de Viacao e Obras Publicas,
estranho ao Departamento, que serú o Presidente;
b) Um Contador, representante da Contadoria Geral do Estado;
c) Um Contador, representante do Corpo Instrutivo do Tribunal de Contas;
$ 1 á O Governador do Estado com proposta da Secretaria de Viacao e Obras Publicas
da Fazenda e do Tribunal de Contas, designarú os membros da Delegacao de Controle.

Segue...

-9-

$ 2 á Ao representante da Secretaria de Viacao e Obras Publicas caberú a presidˆncia da
Delegacao de Controle.
$ 3 á Os membros de Delegacao de Controle, uma vez designados ficarao
automaticamente dispensados de suas funco es nas respectivas repartico es de origem
excetuando-se o Presidente.
ARTÚ 14Ú - A Delegacao de Controle compete:a) Exercer a fiscalizacao contúbil sobre a administracao financeira do D.E.R., e de
acordo com o texto, desta Lei, as regulamentaco es e normas em vigor;
b) Examinar e dar parecer sobre os balancetes mensais e as prestaco es de contas
anuais apresentadas pelo Diretor;
c) Examinar os contratos de adjudicacao de obras e prestaco es de servicos, e registrar
os que estiverem conforme `s Leis, regulamentos, normas e instruco es em vigor no
D.E.R.;
d) Exercer controle fiscal e contúbil sobre aquisicao, arrendamento, aluguel e alienacao
de bens patrimoniais;
e) Responder a todas as consultas que o Diretor lhe formular sobre assuntos de
contabilidade e administracao financeira;
f)

Colaborar ativamente com a Diretoria de Departamento, para o bom andamento da
administracao financeira.

ARTÚ 15Ú - A Delegacao de Controle comunicarú ao Diretor do departamento, por escrito,
qualquer irregularidade que encontrar, ficando o Diretor obrigado a dar-lhe, dentro de 15
(quinze) dias uteis, conhecimento das providˆncias que tiver tomado para sanar as
irregularidades ou punir os responsúveis.
$ 1 á Se as irregularidades foram da responsabilidade do Diretor, a Delegacao de
Controle, deverú comunicú-las ao Presidente do Conselho Rodoviúrio.
$ 2 á A Delegacao de controle apresentarú ao Conselho Rodoviúrio,
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na segunda quinzena de abril e de agosto de cada ano, um relatârio circunstanciado do
cumprimento de suas atribuico es, relativas a gestao administrativa dos respectivos
semestres.
$ 3 á vista desses relatârios, o Conselho Rodoviúrio proporú ao Governador do Estado
a aprovacao da gestao ou a responsabilidade do Diretor do D.E.R., se forem apontados
irregularidades.
ARTÚ 16Ú - Os membros da Delegacao de Controle perceberao uma gratificacao arbitrada
pelo Executivo Estadual, mediante decreto especıfico.
ARTÚ 17Ú - Ao Diretor compete:a) Elaborar, dirigir e fiscalizar os programas e orcamentos anuais de trabalhos do
Departamento;
b) Aprovar projetos e orcamentos de construcao de estradas e obras de arte, que devem
ser realizadas pelo D.E.R.;
c) Dar parecer sobre os Planos Rodoviúrios, programas de trabalhos e orcamentos
anuais propostos pelos municıpios;
d) Representar o D.E.R., ativa e passivamente em juızo, pessoalmente ou por delegado
expressamente designado;
e) Ordenar pagamento e autorizar suprimentos e adiamentos regularmente processados;
f)

Movimentar, juntamente com o Tesoureiro, as contas do D.E.R., nos Bancos;

g) Assinar contratos de servicos, obras e aquisico es devidamente processados, ou
delegar poderes para tal fim a funcionúrios ou servidores previamente designados;
h) Aprovar balancetes mensais;
i)

Elaborar os relatârios da prestacao de contas anuais do D.E.R.;

j)

Encaminhar, devidamente informados, para conhecimento e deliberacao aos
Conselhos Rodoviúrios e Administrativos e ` Delegacao de Controle, todos os
assuntos da competˆncia respectiva de cada um;
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k) Entender-se ou corresponder-se diretamente com quaisquer autoridades entidades
oficiais ou privadas sobre assuntos de interesse do D.E.R., ou delegar poderes a
funcionúrios ou servidores previamente designados;
l)

Presidir o Conselho Administrativo e participar do Conselho Rodoviúrio;

m) Admitir o pessoal extranumerúrio do Departamento e assinar as portarias atinentes ao
movimento do mesmo;
n) Exercer quaisquer atribuico es de interesse dos servicos a cargo do D.E.R., ou que lhe
forem cometidas pelo regimento.
ARTÚ 18Ú - A estruturacao interna do Departamento ou seja, o numero, denominacao e
composicao das diviso es, Distritos, Servicos e Secco es, deverao ser anualmente
aprovadas pelo Conselho Rodoviúrio e homologados pelo Executivo Estadual.
PARAGRAFO U NICO:- As atribuico es de todas as dependˆncias do D.E.R., serao
estabelecidas pelo regimento interno.
DA RECEITA E DO REGIME FINANCEIRO.
ARTÚ 19Ú - Constituirao receita do Departamento de Estradas de Rodagem:a) As dotaco es orcamentarias votadas pelo Poder Legislativo e sancionadas pelo Poder
Executivo;
b) As cotas que lhe couberem do Fundo Rodoviúrio Nacional, as formas da legislacao
federal respectiva;
c) A contribuicao de melhoria correspondente a obras que tiver executado, de acordo
com a Lei que regular a mate ria;
d) O pedúgio, cobrado de acordo com a Lei que regulamenta essa receita;
e) As taxas provenientes da exploracao das faixas de domınio das estradas de rodagem
estaduais;
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f)

Quaisquer outras taxas estaduais que recaiam sobre os usuúrios das estradas de
rodagem;

g) O produto de juros de depâsitos bancúrios feitos ` sua conta;
h) O produto de alugue is e arrendamento de bens de seu patrimÓ nio;
i)

O produto da venda de material incervıvel ou da alienacao de bens patrimoniais do
Departamento, que se tornaram desnecessúrios aos servicos;

j)

O produto de multas por infraco es do Câdigo de Trô nsito cometidas nas estradas sob
sua responsabilidade, e outras multas que aplicar;

k) As rendas de servicos e fornecimentos prestados a outros ârgaos publicos e a
terceiros;
l)

O produto das operaco es de cre dito, realizadas de acordo com a presente lei em
virtude de outras leis especiais;

m) O produto da venda de impressos e publicaco es que fizer;
n) 2% (dois por cento) das verbas orcamentúrias correspondentes a estradas e obras
nao contempladas no Plano Rodoviúrio Estadual, e de cuja execucao tenha sido
incumbido;
o) Legados, donativos e outras rendas que, por sua natureza competem ao
Departamento;
p) O Produto de salúrios nao reclamados pelos interessados, quando perempto o direito
de reavˆ-los;
q) Outras receitas que lhe forem atribuıdas.
ARTÚ 20Ú - Os recursos provenientes de dotacao orcamentaria serao entregues pelo
Tesouro do Estado, por duode cimos, ate o dia 15 (quinze) de cada mˆs, ou como
adiantamento do D.E.R.
$ 1 á Estes suprimentos independem comprovacao perante o mesmo Tesouro e serao
aplicados de acordo com o regime financeiro que rege o Fundo Rodoviúrio Nacional,
respeitando-se o destino das verbas orcamentúrias ate sua extincao.
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$ 2 á Os cre ditos especiais serao entregues de uma sâ vez, como suprimento, ao
Departamento de Estradas de Rodagem, nas mesmas condico es deste artigo, salvo
disposicao em contrario na lei que os conceder, e os saldos verificados no final de cada
exercıcio, em que for aberto o cre dito nao prescrevem devendo continuar sua aplicacao
ao exercıcio seguinte ate a conclusao das obras respectivas, quando serao restituıdos os
saldos existentes ao Tesouro, mediante recolhimento, que servirú para documentar `
prestacao de contas final.
ARTÚ 21Ú - Os demais recursos serao arrecadados diretamente pelo Departamento, ou
quando convier, por outras repartico es arrecadadoras, mediante convˆnios especiais, e
serao aplicadas de acordo com o programa que estiver realizado.
ARTÚ 22Ú - As receitas do Departamento serao recolhidas ao Banco do Brasil e ao Banco
do Estado do PARANA em contas especiais, a ordem e disposico es do Diretor do
Departamento de Estradas de Rodagem.
ARTÚ 23Ú - Os equipamentos e materiais adquiridos pelo Departamento para execucao de
obras correspondentes a verbas orcamentúrias ou cre ditos adicionais, serao aplicados
exclusivamente nas mesmas Obras, ate a sua conclusao, e constituirao patrimÓ nio do
Departamento.
ARTÚ 24Ú - O pessoal do Departamento que trabalhar na construcao de obras custeadas
com verbas orcamentarias ou cre ditos adicionais, serú pago, durante o tempo que assim
servir, por conta das referidas verbas.
ARTÚ 25Ú - O Departamento terú um servico completo de todo o seu movimento
financeiro, orcamentúrio, industrial e patrimonial, abrangendo:a) Documentacao e escrituracao das receitas;
b) Controle orcamentúrio;
c) Documentacao e escrituracao das despesas pagas ou a pagar;
d) Preparo, processo e recebimento das receitas;
e) Processo e pagamento das contas de fornecimento, de medico es de obras
contratadas e servicos recebidos;
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f)

Registro de custa global e analıtico das diversos servicos e obras;

g) Registro dos valores patrimoniais e levantamento periâdico do seu inventúrio e estado.
ARTÚ 26Ú - A contabilidade financeira orcamentaria serú organizada de modo a registrar a
previsao e a arrecadacao das receitas do Departamento, as verbas e consignaco es do
orcamento anual aprovado pelo Conselho Rodoviúrio, e as autorizaco es de despesas
emitidas pelo Diretor e os correspondentes empenhos de verbas.
ARTÚ 27Ú - As contabilidades industrial e patrimonial terao por fim registrar o movimento
de fundos, as aquisico es e alienaco es de bens patrimoniais, sua depreciacao, bem como
determinar os custos unitúrios e totais os estudos, das construco es, da conservacao e dos
melhoramentos das estradas e outros servicos do Departamento, com desdobramento
analıtico das diversas fases ou partes dessas obras ou servicos, segundo plano de contas
adequado.
ARTÚ 28Ú - Os balancos anuais do Departamento, aprovados pelo Conselho Rodoviúrio,
serao em tempo prâprio, enviados ` Contadoria Central do Estado, para publicacao,
conjuntamente com os balancos gerais do Estado.
ARTÚ 29Ú - Os regulamentos da contabilidade e gestao financeira do D.E.R., serao
decretados pelo chefe do Poder Executivo, sob proposta do Conselho Rodoviúrio.
ARTÚ 30Ú - Na execucao do orcamento aprovado, o Diretor Geral poderú autorizar
estornos e verbas ate no múximo de 10 % (dez por cento), das quantias aprovadas,
desde que nao haja alteracao na receita e despesas totais.
$ 1 á Quando a conveniˆncia dos servicos indicar, o Diretor poderú propor ao Conselho
Rodoviúrio novo orcamento para o exercıcio.
$ 2 á O Diretor poderú autorizar adiantamentos ate o limite de dois duode cimos de verbas
orcamentarias, para obras em andamento por conta da receita geral do Departamento,
repondo os adiantamentos tao logo receba do Tesouro as referidas verbas.
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ARTÚ 31Ú - As providˆncias para a execucao orcamentúria, tais como adjudicaco es e
contratos de obras e servicos, aquisicao de equipamento e materiais, delegaco es e outros
poderes para a execucao de obras e servicos, aquisicao e desapropriacao de imâveis
serao regulados mediante normas aprovadas pelo Conselho Rodoviúrio.
ARTÚ 32Ú - No julgamento das contas do Diretor do Departamento, ater-se-ú o Tribunal de
Contas ao disposto nesta Lei.
DO PESSOAL
ARTÚ 33Ú - O pessoal do Departamento de Estradas de Rodagem serú constituıdo de
mensalistas, diaristas, terefeiros e contratados.
$ 1 á O pessoal extranumerúrio do Departamento terú as mesmas prerrogativas, direitos e
vantagens do servidor extranumerúrio do Estado.
$ 2 á As tabelas nume ricas de servidores extranumerúrios, as escalas padro es de
salúrios, prâprios do Departamento, serao aprovadas por decreto Executivo Estadual,
mediante proposta do Conselho rodoviúrio.
$ 3 á Por proposta do Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem o Chefe do
Executivo Estadual, poderú colocar ` disposicao do Departamento, funcionúrio do Quadro
Geral do Estado.
ARTÚ 34Ú - Os cargos de Diretor e as funco es de Chefe de Gabinete, Chefes de Divisao,
Chefe de Procuradoria Judicial, Chefe do Distrito, Chefe do Servico, Chefe de Seccao e
Tesoureiro Chefe, serao exercıcios em comissao.
$ 1 á O cargo de Diretor serú exercido por Engenheiro Civil, de livre escolha e nomeacao
do Governador do Estado.
$ 2 á As demais funco es especificadas neste artigo, sao de livre escolha e admissao do
Diretor do Departamento, dentre os funcionúrios ou servidores do Departamento.
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$ 3 á As gratificaco es de funcao serao aprovadas pelo poder Executivo sob proposta do
Conselho Rodoviúrio.
ARTÚ 35Ú - A admissao de servidores extranumerúrios mensalistas, serú feita mediante
concurso de tıtulos ou provas.
$ 1 á Os extranumerúrios, atualmente lotados no Departamento de Estradas de
Rodagem, ingressarao nas tabelas respectivas, sem concurso pre vio.
ARTÚ 36Ú - O pessoal contratado serú admitido, mediante autorizacao Governamental,
espedificando-se nos contratos as funco es a serem desempenhadas;
$ 1 á Os contratos que fixarem salúrios superiores ao do mais alto padrao do
Departamento, devem ser previamente autorizados pelo Conselho Rodoviúrio.
$ 2 á Os contratos de pessoal obedecerao a minutos padro es previamente aprovadas
pelo Conselho Rodoviúrio;
$ 3 á Por conta das verbas orcamentúrias destinadas ` construcao de estradas nao
constantes do programa de primeira urgˆncia, pode o Diretor contratar o pessoal julgado
necessúrio ` execucao dos respectivos trabalhos.
ARTÚ 37Ú - O pessoal mensalista e diarista serú admitido pelo Diretor de acordo com as
tabelas respectivas.
PARAGRAFO U NICO:- O Diretor do Departamento poderú delegar aos chefes de
Distritos Rodoviúrios, poderes para admitir pessoal diarista nos respectivos Distritos,
desde que esta se processe de acordo com a tabela nume rica referida neste artigo.
ARTÚ 38Ú - O pessoal tarefeiro serú admitido pelo Diretor, devendo constar explicitamente
de ato de admissao a tarefa a desempenhar e o salúrio respectivo.
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ARTÚ 39Ú - Por proposta do Diretor, o Conselho Rodoviúrio aprovarú o regulamento do
pessoal do Departamento, de acordo com apresente Lei.
ARTÚ 40Ú - O Chefe do Governo do Estado poderú autorizar, mediante proposta do
Conselho Rodoviúrio, ao Departamento de Estradas de Rodagem, a realizacao da
operacao de cre dito com institutos de Previdˆncia Social, Caixas EconÓ micas e outros
estabelecimentos de cre ditos, cabendo ao Departamento atender com seus recursos aos
encargos desses empre stimos.
ARTÚ 41Ú - O Departamento de Estradas de Rodagem, mediante convˆnios com o
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, poderú tomar a si os encargos de
obras compreendidas no Plano Rodoviúrio Nacional, bem como da concessao e
fiscalizacao dos servicos de transportes coletivos nas estradas do referido Plano
Rodoviúrio.
ARTÚ 42Ú - As transaco es do Departamento se farao mediante os mesmos instrumentos,
as mesmas formalidades, perante os mesmos ofıcios e registros publicos, e com os
mesmos regimentos de custo e emolumento aplicúvel, nos atos da mesma natureza
praticados pela Fazenda do Estado.
PARAGRAFO U NICO á Nos Correios e Tele grafos, Alfô ndegas e empresas de transporte
e de servicos de utilidade publica, gozarú o Departamento das mesmas vantagens que
competirem aos servicos publicos estaduais.
ARTÚ 43 á Para as causas judiciais em que for parte ao Departamento serú competente o
mesmo fÓ ro dos feitos da Fazenda do Estado.
ARTÚ 44Ú - Todas as normas, instruco es, e especificaco es com excecao das referidas no
artigo 25, propostas pelo Diretor e aprovadas pelo Conselho Rodoviúrio, terao efeito de
regulamentacao da presente Lei.
ARTÚ 45Ú - O Departamento de Estradas de Rodagem, poderú custear viagens de
estudos no Paıs ou no estrangeiro, de funcionúrios, servidores e membros do Conselho
Rodoviúrio da Delegacao de Controle, custear viagens de Delegados do Estado e
Congressos Nacionais e Internacionais de Estradas de Rodagem no contrato de
especialistas, para a realizacao de servicos ou cursos, bem como em sua representacao
e publicidade.
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ARTÚ 46Ú - O Departamento nortearú suas atividades no que diz respeito ` construcao
das estradas constantes do Plano rodoviúrio Estadual, por programas de prioridade na
aplicacao da sua receita, programas esses denominados de primeira urgˆncia, que serao
q¨inq¨enais, mediante proposta ao Chefe do Poder Executivo.
ARTÚ 47Ú - Ao ser publicado em Diúrio Oficial do Estado o decreto de aprovacao do
projeto de uma rodovia estadual, ficam implicidamente declarados de utilidade publica a
faixa de domınio correspondente, e as jazidas de quaisquer materiais, situadas nas
proximidades da estrada projetada, e para cuja construcao sejam necessúrias, desde que
nao se encontrem em exploracao comercial na data da aprovacao do projeto.
PARAGRAFO U NICO á Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, da data da publicacao da
aprovacao do projeto, o Departamento nao tiver promovido a desapropriacao, dar-se-ú
caducidade da respectiva declaracao de utilidade publica.
ARTÚ 48Ú - Os agentes do Departamento podem penetrar nas propriedades publicas e
particulares para a realizacao de estudos e levantamentos necessúrios ` elaboracao dos
projetos de estradas e obras de interesse deste ârgao.
$ 1 á A estrada em propriedade publica e particulares serú procedida de aviso ao
proprietúrio, com trˆs dias de antecedˆncia.
$ 2 á O proprietúrio serú indenizado de todos os danos resultantes a realizacao dos
estudos, que lhe advierem `s benfeitorias.
ARTÚ 49Ú - Como medida de economia, o Departamento de Estradas de Rodagem,
poderú adquirir veıculos automotores e vendˆ-los a seus te cnicos, pelo preco de custo, de
acordo com a regulamentacao prâpria.
ARTÚ 50Ú - Se o Departamento vier a ser extinto, passarao para o Estado, todos os
direitos e obrigaco es decorrentes dos atos por ele praticados.
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DISPOSIC O ES TRANSIT RIAS

ARTÚ 51Ú - As atuais Sub-Diviso es do Departamento de Estradas de Rodagem, passarao
a denominar-se ”Servicosê.
ARTÚ 52Ú - O Departamento poderú organizar um servico prâprio de assistˆncia aos seus
funcionúrios e servidores, de acordo com normas a serem aprovadas pelo Conselho
Rodoviúrio.
ARTÚ 53Ú - Fica revogado o Decreto-Lei nÀ547, de 18 de dezembro de 1.946, e demais
disposico es em contrúrio.
PALACIO DO GOVERNO em CURITIBA, em 20 de Novembro de 1.952.
a) BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO.
a) FELIZARDO GOMES DA COSTA.
Extraıdo do Diúrio Oficial nÀ de 25 de novembro de 1.952.
Conf. c/o original -

