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..INSTITUI O "PROCRÂMA EDUCAÇÂO NO TRÂNSITO'

NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
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O Prefeito Mun lc ipal de Jaciara-MT, AB

SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.. Fica instituído o "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", na forma de lema transversal, nas escolas da

rede pública de ensino do municlpio de Jaciara'

sf". O.PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TúNSITO'se destina aos alunos do ensino fundamental das escolas da rede

pública municipal.

§2o. As escolas da rede privada do municÍpio de Jaciara poderão aderir à implementação do "PROCRAMA EDUCAÇÃO

NO fúHSlfO..m seus estabelecimentos, destinados aos alunos do ensino fundamental.

Art. 2.. As escolas da rede pública poderão, por força desta Lei, reailizar seminários, palestras, dinâmicas de grupos'

simpósios ou qualquer outra forma de explanação, abordando assuntos relacionados à educação, à Prevenção e à

segurança no trânsito.

Art. 3o, As apÍesentações sobre educação no trânsito deverão ter como foco:

I - promover aos alunos a reflexão sobre a realidade do trânsito enquanto localidade (zona urbana e zona rural) municipio

e pals;

II - promover a formação para Educação de Trânsito;

Ill - promoçâo da Paz no tÍânsito;

IV - difusão dos princípios para segurança no trânsito;

V - promoção da preservação do patrimÔnio Público;

Vl - promoção da sustentabilidade sócio-ambiental'

Art.4".NasdependênciasdasescolasmunicipaispodeÉoserafixados,permanentemente,caÍa7-eseinformativosde
material refelente ao comportamento seguÍo no trânsito'

Àrl. 5.. A implementação do .,PROGRAMA EDUCAÇÃo No TRÂNSITO" nas escolas da rede pública do Município

nao ,.tiru q,ruiqr., uutonomia pertinente a sua respectiva grade curricular e ao seu Projeto político-pedagógico'

p8rágrâfo único. o pÍojeto polllico-pedagógico clas escolas municipais não se desviará de refletil a identidade da

comunidade escolar, bem 
"unlo 

d"u"rj 
"onúrlom 

a participaçao de todos que a integram, como diretores, professores'

alunos, pais e a população interessada em geral

Art. 6", Os professores ou educadores habilitados que participaÍem do "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO"

atuarão,diariamente,emsalasdeaulas,comoagentesdepreYençãoesegurallçanotrânsito'abordandootemadeforma
esclarecedora sempre que questionados ou quando tiverem a percepção da necessidade, sem prejuízo da abordagem que

poderá a ser promovida peta escola pública municipal'
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CON5TÊU]NOO UíA NOVÂ HBTÔR À

Art.7". As escolas públicas municipais deverão fazer, anualmente, um balanço geral de tudo que foi desenvolvido

relativamente ao .,pRoGRAMA EDUCAÇÂO NO TRÂNSITO", inclusive, apresentando os resultados aos alunos, pais e

comunidade em geral.

pârágrrfo único. No balanço geral apÍesentado pela escola deverá constar as estratégias a serem desenvolvidas no ano

subsequente, em prol da melhoria do "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÀNslTo"'

Art. go. O,,programa Educação no Trânsito" será desenvolvido pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura em conjunto

com a Secretaria Municipal de Educação.

Art.90, A Administração Municipal fica autorizada a celebrar convênios parcerias e ou outros instrumentos de

cooperação para promoção de açoes de educação no trânsito, com Órgãos públicos federais, estaduais e municipais bem

comocomempresaseinstituiçõesprivadaseórgãosnão.governamentaisvisandoaoapoionoacompaúamento,
execução e avaliação das açôes decorrentes desta lei'

Art. 10". A implantação da pÍesente lei correrá Por dotações orçamentáIias vigentes, bem como, utilizará a estnrtuÍa

fisica e humana disPonível.

Ar1. I t". O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, no que couber'

Art. 12". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disPosições em conÍário
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ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N.O 12, DE 28 DE MAIO DE 2018.

EXMOS. SRS. VEREADORES

A sociedade brasileira, infelizmente, tem sido recordista no

número de acidentes de trânsito, e com isso presenciado de vítimas com casos

irreversíveis. No entanto, sabe-se que somente através da educação é que se poderá

reverter esse quadro.

Os meios de comunicação de massa, como a televisão, veiculam

de forma ainda tímida mensagens que abordam o tema. É preciso, portanto,

tratarmos com mais eficácia e urgência esse assunto, que por tantas vezes vem

causando inúmeros maleÍicios à sociedade. As regras do trânsito não são apenas

para os condutores, mas também para os demais figurantes, como pedestres e

passageiros. Assim, o projeto em questão busca o direcionamento desses valores na

formação de cidadãos mais plenos e na consolidação da paz no tÍânsito.

Além disso, o coúecimento do trânsito pode prevenir as crianças

de diversos perigos e evidenciar o dialogar com seus pais sobre a conduta adequada

ao volante. Desta forma, o poder público constituído deverá agir no sentido de

iniciar um progÍama de educação escolar, pois as crianças de hoje são os futuros

dirigentes de nossa nação.

Contando com o apoio dos Edis na aprovação deste projeto,

coloco-o para a apreciação e co ento de todos os Vereadores.

CHARLES ORGE DE SOUZA ANTÔNIO MARÇAL
Verea o or Verca or Autor

GABINETE DO VEREADOR
JACTARA (MT),28 DE MAIO DE 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de '15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N." 12, DE 28 DE MAIO DE 20T8.

rNsTrrur o "pRocRAM.L roucaçÃo xo
rRÂNsrro" NAS ESCoLAS DA REDE
púsr,rcA. DE ENSINo MUNTcTPAL. E DÁ
ourRAS pRovIoÊNcns.

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que

lhe são conferidas FAZ SABER

Que a CAMARA MUNICIPAL, APROVOU e EU, PROMULGO E SANCIONO a

seguinte LEI

Art. 1". Fica instituído o "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO", na forma de tema
transversal, nas escolas da rede pública de ensino do município de Jaciara.

§1". O "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO" se destina aos alunos do ensino
fundamental das escolas da rede pública municipal.

Art.2". As escolas da rede pública poderão, por força desta Lei, realizar seminários,
palestras, dinâmicas de grupos, simpósios ou qualquer outra forma de explanação,
abordando assuntos relacionados à educação, à prevenção e à segurança no trânsito.

I- promover aos alunos a reflexão sobre a realidade do trânsito enquanto localidade (zona
urbana e zona rural) município e país;
Il promover a formação para Educação de Trânsito;
Ill - promoção da paz no trânsito;
IV - difusão dos princípios para segurança no trânsito;
V - promoção da preservação do patrimônio público;
VI - promoção da sustentabilidade sócio-ambiental.

Art.4'. Nas dependências das escolas municipais devàrão ser afixados, permanentemente,
cartazes e informativos de material referente ao comportamento seguro no trânsito.

Art. 5". A implementação do "PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO" nas escolas
da rede pública do Município não retira qualquer autonomia pertinente a sua respectiva
grade curricular e ao seu projeto político-pedagógico.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-l\,4I - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mt.govbr - wwwcomorojocioro.mt,govbr

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

§2". As escolas da rede privada do município de Jaciara poderão aderir à implementação do
"PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÁNSITO" em seus estabelecimentos, destinados aos
alunos do ensino fundamental.

Art. 3". As apresentações sobre educação no trânsito deverão ter como foco:
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Parágrafo Único. O projeto político-pedagógico das escolas municipais não se desviará de

refletir a identidade da comunidade escolar, bem como deverá contar com a participação de

todos que a integram, como diretores, professores, alunos, pais e a população interessada

em geral.

Art. 6". Os professores ou educadores habilitados que participarem do "PROGRAMA
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO" atuarão, diariamente, em salas de aulas, como agentes de

prevenção e segurança no trânsito, abordando o tema de forma esclarecedora sempre que

questionadgs ou quando tiverem a percepção da necessidade, sem prejuízo da abordagem

quinzenal l ser promovida pela escola pública municipal.
a-'

Art.7", As esôolas públicas municipais deverão fazer, anualmente, um balanço_geral de

tudo que foi desenvolvido relativamente ao "PROGRAMA EDUCAÇAO NO
TRÂNSITO", inclusive, apresentando os resultados aos alunos, pais e comunidade em

geral.

GABINETE DO VEREADOR
JACIARA (MT),28 DE MAIO D

Parágrafo único. No balanço geral apresentado pela escola deverá constâr as estratégias a

serem desenvolvidas no ano subsequente, em prol da melhoria do "PROGRAMA
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO".

Art. 80. O "Programa Educação no Trânsito" será desenvolvido pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura em conjunto com a Secretaria Municipal de Educagão.

Art. 90. A Administração Municipal fica autorizada a celebrar convênios parcerias e ou

outros instrumentos de cooperação para promoção de ações de educação no trânsito, com

órgãos públicos federais, estaduais e municipais bem como com empresas e instituições
privadas e órgãos não-govemamentais visando ao apoio no acompanhamento, execução e

avaliação das ações decorrentes desta lei.

Art. 10. A implantação da presente lei correrá por dotações orqamentarias vigentes, bem

como! utilizará a estrutura fisica e humana disponível.

Art. 11. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, no que couber.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

2018.

JORGE DE SOUZA
.utor

ANTONIO N MARÇAL
Vereador Autor
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paRtcen tuníorco 066/2018.

PRO]ETO DE LEI N9 I2I2OI8, INSTITUI O "PROGRAMA

EDUcAçÃo ruo rnÂrusrro" NAs EscoLAS DA REDE

púgLrce or ENSTNo MUNtctpAL, E DÁ ourRAS

pRovroÊrucras.
c Àuaaa lr IPA L OE JACIARA

RELATÓRIO

O Projeto de Lei institui o "Programa Educação no Trânsito", nas

escolas da rede pública de ensino municipal, e dá outras providências.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no

que importa a presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁLISE JURÍDICA

No que diz com â constituciona lidade do Projeto de Lei, verifica-

se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, lda

constituição Federal, competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse

local.

Art. 30. Compete aos Municípios:

| - legislar sobre assuntos de interesse local;

Além do mais, a matéria tratada no presente Projeto de Lei pode

iniciar-se no LeBislativo, pois não pretende-se criar ou alterar a estrutura ou a

FL
RíJ

L:MJ,ril
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atribuição de Órgãos da Administração Pública local, apenas institui programa que

almeja maior conhecimento das regras referentes ao trânsito nas escolas municipais.

Ademais, a matéria tratada no presente Projeto de Lei apenas

institui programa junto as escolas municipais, situação esta que não altera e nem

modifica os planos pedagógicos de ensino no município.

Saliente-se que por ocasião do julgamento da Repercussão Geral

no Recurso Extraordinário com Agravo, processo ne 878.9U/RJ, pelo STF, cujo relator

foi o Ministro Gilmar Mendes, ficou consignado que lei que não cria ou altera a

estrutura ou a atribuição de órgãos da administração pública não padece de vício de

in co nstitu cio n a lid a d e.

Nesse sentido:

"O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido

de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão

taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de

iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim,

interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar

matérias além daquelas relativas ao Íuncionamento e estruturação da

Administração Pública, mais especiiicamente, a servidores e órgãos do

Poder Executivo. Nesse sentido, cito o julgamento da ADI 2.672, Rel. Min.

Ellen Gracie, Redator p/ acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, D.l

10.11.2006; da AOI 2.072, Rel. Min. cármen LÚcia, Tribunal Pleno, DJe

2.3.2075; e da ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, DJe 215.8.2008, este último

assim ementado, no que interessa:

AÇÃO DTRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1e, 2e E 3e

DA LEI N.50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO

AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE.

REALTZAçÃO GRATUTTA. EFETTVAÇÃO DO DIREITO À rcStSrÊltcta

CMJ ^Fr-s (,

Ruo Jurucê, 
.l301 

- Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de g8)

tuorcrÁnra. LEr DE rNrcrATrvA PARLAMENTAR euE cRtA DESPESA

PARA o EsrADo-MEMBRo. elrceçÃo DE

rNcoNSTrructoNALtDADE FoRMAL NÃo AcoLHtDA. (...) 1. Ao

contrário do afirmado pelo requerente, a lêi atacada não cria ou

estrutura qualquer órgão da Administração Pública locâ1. Não

procede a alegação de que qualquer proreto de lei que crie

despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As

hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas,

em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --
matérias relativas ao funcionamento da Administração PÚblica,

notadamente no que se refere a servidoÍes e órgãos do Poder

Executivo. Precedentes.

Assim, somente nas hipóteses previstas no art.61, § 1e, da

Constituição, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa

reservada ao Poder Executivo, é que o Poder Legislativo não poderá criar

despesa.

Ressalto, ademais, no tocante à reserva de iniciativa referente à

organização âdministrativa, que esta Corte já pacificou jurisprudência no

sentido de que a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo,

prevista no art.61, § le, ll, b, da Constituição, somente se aplica aos

Territórios federais (ADl 2.447, Rel. Min..,oaquim Barbosa, Tribunal Pleno,

DJe 4.12.2009).

No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade

de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e

cercanias não criâ ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da

Administração Pública local nem trata do regime jurídico de servidores

públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de

inconstitucionalidade formal na legislação impugnada".

Cumpre dizer ainda, que o Projeto de Lei se limita apenas a rede

pública de ensino municipal, como se vê de seus artiSos, não atingindo desta forma os

estabelecimentos de ensino de competência de outros entes da federação, fato que se

âi\
cit J
Ft,s o
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ocorresse poderia gerar invasão de competência, o que não é o caso do presente

projeto.

O mesmo se diz em relação aos estabelecimentos privados de

ensino, visto que a constituição Federal estabeleceu os parámetros legais sobre o

assunto, primeiro limitando a competência legislativa municipal às matérias de

interesse estritamente local e à suplementação da legislação federal e da estadual, no

que couber, e segundo restringindo a interferência da Administração Pública na ordem

econômica, reduzindo-a a sua fiscalização, incentivo e planejamento'

Contudo, não há obrigatoriedade de instituição do programa na

rede particular de ensino, apenas menção a adesão, conforme se observa do § 2e do

artigo 1e do Projeto de Lei, ficando a cargo das respectivas instituições privadas a

escolha de adesão ou não ao programa.

Noutra quadra, o artigo 4e do Pro.ieto de Lei discorre que nas

dependências das escolas municipais deverão ser afixados cartazes informativos de

material referente ao comportãmento seguro no trânsito, todavia, tal artigo resulta

em gastos ao município, ainda que em números aparentemente reduzidos, devendo

tal artigo ser modificado, adquirindo contornos de recomendação, como é a maioria

dos artigos postos ao longo do presente projeto.

No mesmo sentido, caminha o artigo 9e, que invade atribuição

do executivo e na parte final do artigo 6e, o qual disciplina que a abordagem quinzenal

a ser promovida pela escola pública municipal, devendo apenas ser recomendado que

seja a abordagem feita em um determinado período a ser fixado pela direção da

escola, sob pena de invasão das competências pedagógicas de cada escola, o que

somente poder ser regulado pelo executivo.

4:

"n\ I.*UB
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Por fim, caso seja imposto algum gasto público com a

implantação do programa objeto do presente Projeto de Lei, deverá vir acompanhado

de estudo de impacto orçamentário-financeiro, e não apenas menção as dotações

orçamentárias como aponta o artigo 10 do projeto.

Portanto, não há óbices quanto à legalidade do Projeto de Lei em

análise

coNcLUsÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da

apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela

legalidade do Projeto de Lei, devendo ser observadas as ressalvas apontada ao longo

da fundamentação, no que diz com os artigos 4e,6s,9q e 10'

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem

atribuição para pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função

legislativa, verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se

para tanto, as formalidades legais e regimentais vigentes.

Por fim, necessário Íememorar aos nobres Edis que um parecer

.iurídico consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (") o agente a

quem incumbe opinar não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida,

visto que coisas diversas são opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007 ' p' L34l'

É o pa recer.

.laciara/MT, 20 de agosto de 2018.
tr\ r

\n\'N'luuu
MICHET KA'PPES

oAB/MT 14.18s

5
C.II,'J
.--í.s ,l
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ssÃ

RELAróRIO

E D CA A LTUR{E RSC
ÃA

S

Ilg{pro LEr N.. 12, DE 28 DE MAro DE 2018.PODER LEGISLATIVO

I SICÀo DA MATE RIA EM EXA \IE

E submetido às Comissões 
-o_ 

projeto de Lei acima especificado, que institui o"'ROCRAMA EDUCAÇÀO rvo rnÂN',Sriorl ; il;, da rede púbrica de ensinomunicipal e dá outras providências. ' "-- 'wrv'I.r

,-.,,^ ,j-u inúme1as razões po' qur' sc creve ensinar trânsito nas escoras: dentre elas. amars rmportante é resorver o probrema ao. u"ia"rt".,',i.s vírinras e das rnones. [: naEscola que sc aprende rições quc,as crianças r.rr;;;;r"; rir,a inrcira. e rcg*s tiu h.aconduta. caso aprcndiclas desde cerlo. r.,lletirào,,r, d;;ri;,;ç;,, tje acidenres no Íirrurrr. Lssamudança correça na escora. esse e n 
"*.,,p., 

à"rr. rrái.i"',jl'L"r.
. No entanto, a Educação^ n_o rransito-náo ir*g.r'r",*i. curricurar, e por essemottvo nào deve ser imnosta 1s5 grade, es"olar".s.- então. por recomendaçào daProcuradoria Jurídica destá Curu. foã, 

- 
f.1". 

-ói' 
.r.ro.s a fim de adequar esseentendimento no presente projeto de Lei.

^-^_.._1.], 
exposto, concluo pela, co-nsrituc ionalidade, legalidade e regimentalidade, sendooportuna e conveniente a matéria, bem como as emenda, JÃ un"*o.

II- CONCI, U SOES DoRXLATOR

VERE RLEI SILV E OLIVEIRA
Presidente issâo de Constitui ústiça e RedaçãoVice-Presid en e da Comissão de Educação, Cultura e Esportes
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São as conclusões

SALA DAS COMISSÕES
JACIARA(MT),08 DE NOVEMBRO DE 2018.
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E ON T Ã sS

Pela Ordem:

E
RSET

A

E OLIVEIRA
ustiça e Redação

PRoJETO LEI N." 12,DE28 DE MAIO DE 20t8.PODER LEGISLATIVO

ITI _ DECISÃO DAS COMISSOES

As Comissões de Constituição., Justiça e Redação, Educação, Cultura e Esportes,

;::I13[',?rt:ta 
inrra' após a apreciaçâo a" n.ià."i:, 

"àuorado 
pero nobre Edil rerator.

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREAD
Presidente missão de Constitui

V
çice-Presiden te da Comissão de Educação, ultura e Esportes

Pelas Conclusões:

SALA DAS COMISSÕES
JACIARA(MT),08 DE NOVEMBRO DE 2018.

ADORA
Vice-Presidente da Comiss ãodeC onstituiçâo, Justiça e RedaçãoPresidente da Comissão de Educação ,C ra e Esportes

VERE JORGE DE SOUZASecretário da Comr ção, Justiça e Redação

t/' Aa,h-^
EDIíAINE MARTINS
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Nf í\^J
^ VEREADORRODRIGOFRANCISCO
Secretário da Comissão de Educação, Cultura e Érpon",
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D N To
E

o CUL E SPOR TE
I ÃAMIS

PROJE-TO LEI N.'12, DE 28 DE MAIO DE 2018.PODER LEGISLATIVO

De acordo com o artigo I 03 do Regimento
Comissões quanto a aprovação do relatório
em rtem PARECER FAVORAVEL am

VEREADO
Presidente d

Vice-Presiden

Intemo, e_ diante da decisão unânime das
apresentado, e após a discussão e votagão

a do presente projeto de Lei.

ISI E VEIRA
issâo de Constituição, Ju str e Redação

da Com tssâo de Educação. Cul ra e Esportes

VE RTINSVice-Presidente da Comissão de Constitui ção, Justiça e RedaçâoPresidente da Comissão de Ed Itura e Esportes

VEREADOR
Secretário d

O JORGE DE SOUZA
a Comissão tuição, Justiça e Redação

fu#;tkh^

t-Y ç^'--J
^ VEREADOR RODRIGO TiRANCTSCO
Secretário da Comissão de Educação, Cultura e Érpon.,

SALA DAS COMISSÕES
JACIARÁ(MT),08 DE NOVEMBRO DE 20I8.

S FERN
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V - EMENDAS

í- EMENDA SUBSTITUTIVA: Substitui a redação do art. 4o do presente
Projeto de Lei, passando a viger com a seguinte redação:

"Art. 4o. Nas dependências das escolas municipais
poderão ser afixados cartazes e informativos de material referente ao

comportamento seguro no trânsito".

2- EMENDA SUBSTITUTIVA: Substitui a redação do art 6o do presente

Pro.leto de Lei, passando a viger com a seguinte redação:

"Art. 6'. Os proÍessores ou educadores habilitados que

participarem do "PRoGRAMA EDUcAÇÃo No TRÃNS|To" atuarão,

diariamente, em salas de aulas, como agentes de prevenção e segurança

no trânsito, abordando o tema de forma esclarecedora sempre que

questionados ou quando tiverem a percepção da necessidade, sem

prejuízo da abordagem que poderá ser promovida pela escola pública

m unicipal".

SALA DAS COMISSOES
EM,22 DE OUTUBRO DE 20I8.

Van va de
ereador Autor

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)
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nronçÃo FTNAL Ao PRoJETo DE LEI N.s 12,DE2a DE MAlo DE 2018'

rNsttTUr o "PRoGRAMA EDUcAçÃo No

rnÂrusrro" NAs EscotAs DA REDE pÚsllce oe

ENSTNo MUNIcIPAL, e oÁ ourRAs
pRovroÊructas.

o prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe

são conferidas FAz SABER

Que a CAMARA MUNICIPAL, APRoVoU ê EU, PRoMULGo E sANcloNo a se8uinte LEI

Art. 1e. Fica instituído o "PROGRAMA EDUCAçÃO ruO fRÂruStfO", na forma de tema

transversal, nas escolas da rede pública de ensino do município de Jaciara'

§le. o "PRoGRAMA EDUCAçÃO NO TRÂNS|TO" se destina aos alunos do ensino

fundamental das escolas da rede pública municipal'

§2e. As escolas da rede privada do município de Jaciara poderão aderir à implementação

do.,PROGRAMA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO" em seus estabelecimentos, destinados aos

alu nos do ensino fundamental.

Art. 2s. As escolas da rede pública poderão, por força desta Lei, realizar seminários,

palestras, dinâmicas de grupos, simpósios ou qualquer outra forma de explanação'

abordando assuntos relacionados à educação, à prevenção e à segurança no trânsito'

Art. 3s. As apresentações sobre educação no trânsito deverão ter como foco:

l- promover aos alunos a reflexão sobre a realidade do trânsito enquanto localidade

(zona urbana e zona rural) município e país;

ll- promover a formação para Educação de Trânsito;

lll- promoção da Paz no trânsito;
lV - difusão dos princípios para segurança no trânsito;

V - promoção da preservação do patrimônio público;

Vl - promoção da sustentabilidade sócio-ambiental'

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350

E-moili contoto@comoroiocioÍo.mf.govbr - www.comorojocioro.ml.govbr
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Art. 4e. Nas dependências das escolas municipais poderão ser afixados,
permanentem ente, cartazes e informativos de material referente ao comportamento
seguro no trânsito.

Art.5e. A implementação do "PROGRAMA EDUCAçÃO NO TRÂNSITO" nas escolas da rede
pública do Município não retira qualquer autonomia pertinente a sua respectiva grade

curricular e ao seu projeto político-pedagógico.

Art. 6e. Os professores ou educadores habilitados que participarem do "PROGRAMA

EDUcAçÃo No TRÂNS|To" atuarão, diariamente, em salas de aulas, como agentes de
prevenção e segurança no trânsito, abordando o tema de forma esclarecedora sempre
que questionados ou quando tiverem a percepção da necessidade, sem prejuízo da

abordagem que poderá a ser promovida pela escola pública municipal.

Art.7e. As escolas públicas municipais deverão fazer, anualmente, um balanço geral de

tudo que foi desenvolvido relativamente ao "PRoGRAMA EDUCAçÃo No TRÂNS|To",

inclusive, apresentando os resultados aos alunos, pais e comunidade em geral.

Parágrafo único. No balanço geral apresentado pela escola deverá constar as estratégias a

serem desenvolvidas no ano subsequente, em prol da melhoria do "PROGRAMA

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO".

Art.8'. O "Programa Educação no Trânsito" será desenvolvido pela Secretaria Municipal

de lnfraestrutura em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação.

Art.9". A Administração Municipal fica autorizada a celebrar convênios parcerias e ou

outros instrumentos de cooperação para promoção de ações de educação no trânsito,
com órgãos públicos federais, estaduais e municipais bem como com empresas e

instituições privadas e órgãos não-governamentais visando ao apoio no

acompanhamento, execução e avaliação das ações decorrentes desta lei.

Art. 10. A implantação da presente lei correrá por dotações orçamentárias vigentes, bem

como, utilizará a estrutura física e humana disponível.

Art. 11. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, no que couber.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ól -7350
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Parágrafo Único. O projeto político-pedagógico das escolas municipais não se desviará de

refletir a identidade da comunidade escolar, bem como deverá contar com a participação

de todos que a integram, como diretores, professores, alunos, pais e a população

interessada em geral.
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Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes em

contrário.

Sala das Comissões, em 15 de novembro de 2018.

DE ACORDO

VER. VANDE

PRESIDENTE

SILVA D o EIRA
n"t ^ )^rh^

VÊÉ. EDITAINE MARTINS

VICE-PRESIDENTE
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