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Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ 04.214.419/0001-05 

LEI N°  695/2015 9  DE 13 DE JULHO DE 2015. 

"Institui o Dia Municipal da Paz no 
Trânsito no âmbito do Município de Luís 
Eduardo Magalhães, e dá outras 
providências ".  

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 0. Fica instituído no âmbito do Município de Luís Eduardo Magalhães, o Dia Municipal da Paz no 
Trânsito a ser comemorado, anualmente, no dia 25 de Setembro. 

Parágrafo Único: O dia Municipal da Paz no Trânsito de que trata a presente Lei, poderá ter incluído, 
dentre as programações alusivas a Semana do Trânsito que se desenvolve anualmente no Município entre 
os dias 18 e 25 de Setembro. 

Art. 2°. O Dia Municipal da Paz no Trânsito tem como objetivo: 

1- 	Promover campanhas educativas para crianças, jovens e adultos, buscando principalmente a 
conscientização da comunidade acerca dos direitos e deveres dos pedestres, motoristas e 
passageiros; 

II- Estimular a adoção de práticas e medidas de cidadania e de segurança no trânsito; 
III- A Busca de Soluções em relação aos problemas ocorridos no trânsito, oferecendo segurança e 

protegendo a integridade fisica das pessoas. 

Art. 3°. A data ora instituída, deverá prever atividades vinculadas à educação e conscieritização 110 

trânsito, envolvendo órgãos públicos, instituições, especialistas no assunto e comunidade geral. 

Art. 4°. A coordenação das comemorações do Dia Municipal da Paz no Trânsito ficará a cargo da 
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Cultura e Secretaria Municipal de Segurança, Ordem 
Pública e Trânsito. 

Art. 5°. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias. 

Art. W. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 13 de Julho de 20.1.. 

TO SANTA CRUZ FIL 
MUNICIPAL 


