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LEI MUNICIPAL Nº 2.000, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013. 

  

"Institui a Semana Municipal do Trânsito no 

Município de Brumadinho e dá outras 

providências." 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º - Fica instituída no âmbito do Município de Brumadinho/MG, a Semana Municipal 

do Trânsito, a ser comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. 

  

Parágrafo Único: O evento de que trata este artigo será incluído no Calendário Oficial de 

Eventos do Município. 

 

Art. 2º - São objetivos da Semana Municipal do Trânsito: 

  

I. melhorar as condições do trânsito em Brumadinho mediante a educação e 

conscientização da população; 

 

II. realizar simpósios, conferências, palestras, exposições e atividades que chamem 

a atenção da comunidade quanto a necessidade da segurança no transito; 

 

III. informar a comunidade sobre os problemas do trafego e sobre a habilidade de cada 

um para a melhoria da segurança do sistema de trânsito; 

 

IV. promover atividades, incluindo palestras, cursos e peças teatrais, soas de todas as 

faixas etárias, que possibilitem uma reflexão sobre ética cidadania no trânsito; 

 

V. orientar a comunidade escolar sobre o trânsito, fornecendo-lhe conhecimentos 

básicos a respeito de sinalização, circulação de veículos e movimentação de 

pedestres; 
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VI. esclarecer o adolescente sobre práticas e ações relacionadas a segurança no 

trânsito; 

 

VII. fornecer subsídios para que o adolescente atue como multiplicador de educação e 

segurança no trânsito; 

 

VIII. instituir campanhas de esclarecimento sobre condutas a serem observadas em 

acidentes de trânsito, inclusive primeiros socorros; 

 

IX. debater a respeito da segurança e do respeito a vida no transporte sobre duas 

rodas. 

  

Art. 3º - a poder público organizará a Semana Municipal do Trânsito, assegurando a 

participação da sociedade. 

  

§ 1° - As atividades da Semana Municipal do Trânsito serão realizadas em conformidade 

com a Semana Nacional do Trânsito e a semana Estadual do Trânsito. 

 

§ 2° - O poder público poderá realizar parcerias com entidades públicas ou privadas para 

fins de realização do evento mencionado no caput. 

  

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

  

Brumadinho, em 03 de setembro de 2013 

  

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

(Este texto não substitui o publicado em 30.08.2013)  
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