
 LEI Nº 4.388, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

INSTITUI NO MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS, 
O PROGRAMA ‘PÉ NA FAIXA’, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O  Povo  do  Município  de  Tre�s  Pontas,  Estado  de  Minas  Gerais,  por  seus 
representantes na Ca�mara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal,  em seu nome, 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no Município de Tre�s Pontas, na forma estabelecida nesta 
lei, o Programa “Pe  na Faixa” que sera  implementado pro ximo a* s faixas de pedestres das 
vias pu blicas do Município, especialmente nas proximidades das instituiço, es de  ensino.

Art. 2º O Departamento de Tra�nsito Municipal devera  realizar estudos tecnicos 
que visem avaliar a melhor localizaça,o para a instalaça,o das sinalizaço, es do Programa 
“Pe  na Faixa”.

 Art. 3º As faixas de pedestres do Programa devera,o ter sinalizaça,o com placas 
com os dizeres “Pe  na Faixa” a uma dista�ncia, de no mínimo, 10 (dez) metros da faixa de 
pedestre ali instalada.

Art. 4º Devera,o ser instalados redutores de velocidades por meio de lombadas ou 
passagens elevadas a uma dista�ncia de, no mínimo, 5 (cinco) metros da faixa de pedestre 
instalada, se necessa rio.

Art. 5º O Poder Executivo, com recursos pro prios e por meio de parcerias com a 
iniciativa privada, devera  realizar campanhas educativas visando a ampla divulgaça,o do 
programa Pe  na Faixa.

Paragrafo u nico. A Secretaria Municipal de Educaça,o devera  realizar campanhas 
educativas  visando  a  ampla  divulgaça,o  do  “Programa  Pe  na  Faixa”  junto  a* s  Escolas 
Municipais e Centros Municipais de Educaça,o Infantil.

Art. 6º O Poder Executivo fixara , por meio de decreto, as demais normas visando 
a implementaça,o da presente lei no prazo maximo de 60 dias apo s sua publicaça,o. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaça,o.

Tre�s Pontas, 19 de novembro de 2018.
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