
PREFEITURA MUNlClP/\LO[! SANTA LUZI/\ 

LEI N. 3.882, DE OS DE DRZF.l\ffiRO DE 20l7. 

Acresc~nta cli.1positivo.1· cl Lei 3.053110 11ue Autoriza o 
l'oder Executivo a instituir na rede municipal de ensino, o 
programa Mu11icipal de Educaç·17o para Segurança no 
1i·ânsito. " 

O Povo do Município de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, por seus 

rcprc~cntantes legais, aprova, e cu, Prllfci•o Tnterino, em seu nome, sanciono e promulgo a 

seguinte lei: 

Arl. 1º- Acrescen111 ao art. lº da Lei 3.053/10 os incisos X e XI, com as seguintes redações: 

Art. 1°- ................................................................................................................. .. 

.... .. .. . .... .. .. .. . .. .. .. .. ' ........................................................................... ' ....... ' ............. . 

X- Promoção da paz no Trânsito; 

XI- Promoção da preservação do patrimônio púhlico; 

Art. 2" Acrescenta parágrafo único ao art.4° da Lei 3.053/10 com a seguinte redação: 

Art.4° ................................................................................................................... . 

Parágrafo Único - As escolas da rede privada do município de Santa Luzia poderáo 

aderir, por meio de convênios, ao "Programa Educaçii.o no Tnmsito" em seus 

estabelecimentos, destinados aos aluno~ dn ensino fundamental. 

Art. 3" Altera a redação do caput do art.2" e acrescenta os §§ ·1° ll 2° da Lei 3.053/10, fie<mdo 

com o seguinte texto: 

Av. Vlll, n. 511, Uairn1 Carreira C:ornrri<la 
San~1 l ,11zi~/MG - CEl' 33.045·090 



PREFEITURA MUNICl!'/\L DF: SANTA LUZI/\ 
J\rt. 2° Poderão as Secretarias M u nicipai~ de Educação, de /\rliculação, Esportes e 

lazer e de Trnnsportcs, Trânsito e Segurança Pública nhscrvada às diretrizes do 

CONTl{/\N, prnmovcr c11mpanha na rede pC1blica de ensino, esclarecendo tts c01ulutns 

de primeiroi. socorros cm caso de 11citlentcs de Lrânsito, rcali1.ar seminário~, palest ra~, 

dinilmicas de gmpos, simpósios tn1 qualquer outra forma de cxplamu;ão, abordando 

assumo~ rel~cionad•~~ à educação, li prevençiio e à segurança no tr<lnsito. 

§ 1° /\ educação uo trânsito, independentemente tia modal idade de explanação poderá 

ser oferecida de forma rotineira nas cscolus, respeitando o limite máximo de 15 

(quin:tc) dias entre uma e out ra expla naç!10. 

§ '1!' /\s explanações poderão ter d uração de, 110 mínimo 20(vintc) minutos, sendo 

facultada a dircçiio da escola a eM.:olha da modalidade e o respo nsável pela ahord;1gcm 

do tcmn " Eclucuçllo nn Trânsito". sendo admi tida a suhstituiç1fo dos educadores por 

profissionais ou pessoas fora do quadro de funcion~ rios da esc.;ola, que 

comprovadamente estejam. ou estivcrnm, muando na fl rca da educação do trân~ito. 

Are. 4° tista Ld entra em vigor na data de ~ua puhli<.:<1ção, revogados os dis positivos 

C(mirários. 

Município de Santa Luz ia, 05 de dezembro de 201 7. 

SAJ<DRO L(~ SO ll7.A CO•LHO 

PRRl•l~ITO INT~IHNO 
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