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PROJETO DE LEI NO 038/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2O2O'

"CRIA O SISTEMA

uuHtcÍpto E

pRovtoÊHctls".

ctclovÉnto lo
DÁ OUTRAS

a cÂmeRl MUNIcIPAL DE BARREIRAS, ESTADo DA BAHIA' No uso DE

suÁi ÀrnreutÇoes lecats E REGIMENTAIS:

APROVA:

AÉ. 1o - Fica criado o Sistema Cicloviário no Município'

Parágrafo unico - A ciclovia será constituída de pista própria para a

circulação de bicicletas, separada Íisicamente do tráfego geral e atendendo o

seguinte:

l- Ser totalmente segregada da pista de rolamento do tráfego geral'

calçada, acostamento, ilha ou canteiro central;

ll - Poderão ser implantadas na lateral da faixa de domínio das vias

públicas, no canteiro central, nas margens de cursos d'água' nos parques e em

outros locais de interesse;

lll - Ter traçado e dimensóes adequados para segurança do tráfego de

bicicletas e possuindo sinalização de trânsito específica'
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lV - Deverão ser implantados sistemas de comunicação Emergencial por

chips ou telefones, a cada 01 (hum) quilomeÚo nas ciclovias' para dar

assistênciaaosciclistasemcasodeacidentes,dificuldadesdelocomoçáoe

situaçoes de qualquer natureza que ameacem à segurança dos usuários

quando da utilização do Sistema Cicloviário e da população do entorno'

V - O material a ser utilizado na construçáo do Sistema Cicloviário' deverá

ser antiderrapante, não asfáltico e permeável'

AÉ.2o - As despesas decorrentes da execuçáo desta lei ocorreráo por

conta das dotações orçamentárias próprias' suplementadas se necessárias'

AÉ.3o - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e

vinte) dias contados da data de sua publicação'

Art.4o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação' revogadas as

disposições em contrário.

Sala das sessões, 15 de junho de 2020'

EDO RAMOS

- AVANTE

AÀ/.P)
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem como objetivo taze'( o público um conjunto de

ideias e proposições """ãiiO'ã'" 
por linhas temáticas' na Plataforma

Ambiental Para o MunicíPio'

Este documento exPressa o olhar

oara os desafios ambi

impressões dos cidadã
direcionar os trabalhos

Consequentemente, exige-se a r

As diretrizes adiante apontadas estáo em consonância com a Constituiçáo

da República Federativa do Brasil' a Agenda 21 e demais tratados e protocolos

internacionais, bem como com a regisraçáo ambientar incidente sobre a cidade'

Sala das sessões, 1 5 de iunho de 2020 '

,.ffiArro RAMos
- AVANTE
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