
PROJETO DE LEI Nº 4585/2017

Dispõe sobre a implantação de faixas elevadas de
segurança para travessia de pedestres em frente
às  escolas  e  centros  municipais  de  educação
infantil, no Município de Patos de Minas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA:

Art. 1º O Município de Patos de Minas realizará a implantação de faixas
elevadas  de  segurança  para  pedestres  em  frente  às  escolas  públicas  e  particulares,
incluídas  as de ensino superior  e técnico,  além dos centros  municipais  de educação
infantil localizados nas vias urbanas.

Parágrafo  único.  As  faixas  elevadas  de  segurança  serão  implantadas  em
observância à Resolução CONTRAN n.º 495, de 05/06/2014, e demais regulamentos.

Art.  2º   As  despesas  operacionais  necessárias  para  a  implantação  das
respectivas  faixas  elevadas  de  segurança  serão  custeadas  com  recursos  do  Fundo
Municipal  de  Trânsito  e  Transportes,  Lei  nº  6.566,  de 22 de maio  de  2012,  com a
seguinte Dotação Orçamentária: (Função: 26, Subfunção: 452, Programa: 4490510000 –
Obras e Instalações, Fonte: 100.0000: Recursos Ordinários).

Art. 3º  A implantação das faixas elevadas de segurança para travessia de
pedestres  será  precedida  de  estudos  técnicos  a  ser  elaborados  por  profissionais  da
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade. 

Art. 4°   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Patos de Minas, 16 de junho de 2017.

LÁSARO BORGES DE OLIVEIRA
Vereador

JUSTIFICATIVA:

O art. 30 da Constituição Federal traz, em seu inciso I, a competência dos
Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. E, no inciso II, a competência
para suplementar a legislação federal e estadual no que couber.
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Outrossim, o art. 21, caput e incisos do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº
9.503/1997, disciplina a competência conconrrente aos órgãos da União, dos Estados,
do Distrito  Federal  e  dos  Municipios,  para executar  sobre as  normas de trânsito  no
âmbito de suas atribuições.

Dessa forma, intenciona-se, com este projeto de lei, que todas as escolas do
município tenham,  em frente  as suas vias  de acesso,  faixas  de segurança,  já que as
constantes e grandes movimentações de veículos em frente às unidades educacionais
comprometem  a  segurança  dos  pedestres  e  colocam  em  risco  a  vida  das  crianças,
adolescentes, jovens e demais cidadãos.

Logo,  a  implantação  das  referidas  faixas  tendem  a  reduzir
significativamente  os  riscos  de  acidente,  além  de  propiciar  maior  proteção  aos
pedestres.  Por  conseguinte,  a  sociedade,  por  meio  de  seus  representantes,  terá
assegurado o direito de cobrar do Poder Executivo a implantação das faixas elevadas de
segurança em frente às escolas e centros municipais de educação infantil.
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