
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETRAS
ESTADO DA BAHTA

LEI N" 1057/2013, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2OT3

trMBNTA: "Dispõe sobre a CriaçCÍo Mttnicipul de

Formação de Condutores de Veículos

Autontotores (Auto-Escola Pública Municipal)

do Município cle Barreircts/BA e ctá otrlrqs
. l^pt'ovlacnctils

O PREFEITO MUNICTP,,\L DE BARREIITAS- BAI-IIA, no uso dC SUAS AtribUiçõCS qUC

lhe corrfere a Lei Orgânica clo Município de Barreiras- BA, faz saber que a Câmara

Municipal aprovoll e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 10- O Poder Execr.ttivo fica autorizado a criar a Escola Municipal de Forn-ração de

Condr.rtores de VeÍculos Automotores do Município de Barreiras/BA, dirigida pelo

Departamento Municipal de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo Conselho

Nacional de Trâr-rsito CONTRAN.

Art. 2"- A Escola Pública de Fomação de Condutores de Veíctilos Autouotot'es do

MunicÍpio de Barreiras/BA ou Auto Escola Pública Municipal formará condutores em todas

as categorias,

Art. 30- Poderão candidatar'-se ao benctÍcio proporcionaclo pela Escola Pública de Conclr.rtores

de VeícLrlos Automotores do Mr,uricípio de Barreiras/BA aqueles que se enquadrarent etlt Llma

das seguintes sitr"rações: trabalhadores comprovadamente desempregados ou que trabalhem,

sem distinção de sexo, raça, cor ou religião, ctli farniliar mensal seja igual ou inferior a

02(dois) salários mínimos; beneficiários ma Bolsa FamÍlia, criado pela Lei Federal

no 10.836, de 09 de janeiro

Av. Dr. Clériston Andrade, 729 - Centro - Barreiras/gA - Cep: 47.8O'|-9OO

Fone: (77) 3613-9591 / Fax: 3613-9710

Site: www. ba rre i ra s. ba.q ov. b r C N PJ ne I 3.654.405/OOOl -95

-

Bdireiras
GOVERNO DO TRABALHO



PREFEITURA }IUNIGIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

§ 1' - Os candidatos a uma vaga na referida Escola

requeriurento formalizado perante órgão competente

mesmo utilizado pelo Bolsa Família.

Art. 40- o candidato à obtenção do benefício previsto nesta Lei deverá preencher os seguintes

requisitos, sem prejuízo do disposto no afi. 3o:

I - comprovar domicílio no Município cle Barreiras/BA, há pelo menos, 01 (um) ano;

II - ser penalmente imputável e apto a requerer a habilitação;

III - ser alfabetizado;

IV - possuir documentos de identidade ou equivalente;

V - possuir Cadastro de Pessoas Físicas CPF;

VI - não estar judicialmente impedido de possuir a Carteira Nacional de Habilitação CNH;

VU - ser plenamente imputável (ter 18 anos).

§ 1" - para cumprimento do dispositivo no caput deste artigo, o Município de Barreiras/BA,

poderá celebrar convênios e outros instrumentos congêneres com as entidades reprcsentativas

dos Centros de Formação de Condutores - CFCs, bem como com lnstituições de Ensino,

Orgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, além de Organizações Não

Governamentais, podendo, para tanto, utilizar recursos orçamentários próprios, outras fontes

ou oriundo de convênios específicos.

§ 2" - pode ainda o Município de Barreiras/BA, utilizar os recursos provenientes da

arrecadação com multas de trânsito em conformidades com o artigo 320 do Codigo de

Trânsito Brasileiro CTB.

§ 3, - O aluno terá que seguir os procedimentos na seguinte ordem:

I- Avaliação Psicológica;

il- Exames de aptidão Física e Mental;

III- Exanie Teorico-Técnico;

IV-Curso de Prática de Direção V

poclem se inscrever mediante simples

devendo o modelo do cadastro ser o
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V- Exame de prática de Direção Veicular.

Art. 5"- A Escola Publica de Trânsito tem como objetivo principal a preparação do candidato

a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação na jurisdição do Município de Barreiras/Ba,

tendo curso teórico com duração de 45horas/Aula e compreende diferentes disciplinas:

l- Legislação de Trânsito;

ll- Direção defensiva para veículos de duas ou mais rodas;

lll- Noções de Primeiros socorros;

lV- Noções de proteção e respeito ao meio arrbiente e de convívio social no trânsito;

V- Noções sobre funcionamento do veículo de duas e quatro rodas.

§ 1" - A estrutura curricular, carga horária por materia e especificações obedecerão às normas

especificadas no Codigo de Trânsito Brasileiro - CTB e nas resoluções do Conselho Nacional

de Trânsito - CoNTRAN podendo ainda ser deÍinidas por ocasião de regulamentação dessa

lei.

§ 2" - O exame Téorico-técnico tem 30 questões. Exige pelo menos 70Yode acerto, ou se.ia,2l

questões. O aluno reprovado no exame prático ou teórico, poderá refazer o exame apos quinze

dias, após a reprovação.

§ 3" - Apos a realizaçáo do Curso Teórico e de Prática de Direção Veicular, a Escola

Municipal do Trânsito realizarâ o agendamento e marcação do Exame Teórico e Prático de

Direção Veicular pelo sistema do DETRAN - BAHIA

I - O curso prático terá duração de 20 horas de cada categoria sendo acrescentado mais 05

horas, as quais será ministrada em simuladores de direção. As aulas nos simuladores serão de

30 minutos, colrt intervalo também de 30 minutos.

(quatro) horas aulas práticas deverá acontecer no período noturno, de

12.217 de 17-03-2010, sendo definida pela resolução CONTRA

II .04

federal
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§ 4. - O exame de Direção Veicular para candidato portador de deficiência fisica será

consiclerado prova especializacla e deverá ser avaliado por uma comissão especial, integrada

por no mÍnimo um examinador de trânsito, um medicoperito examinador e um membro

indicado pelo conselho de Estadual de Trânsito- CETRAN ou Conselho de Trânsito do

Distrito federal - CONTRANDIFE, bem como o veículo destinado ao exame deverá estar

perfeitamente adaptado segundo a indicação da junta medica examinadora, podendo ser f-eito

inclusive, em veículo disponibilizado pelo candidato. Determinadas deficiências auditivas

restringem o condutor a habilitação "A" ou "B" e exigem que o veículo tenha os dois

retrovisores laterais. Sendo todos os exames teóricos e práticos realizados no órgão

competente DETRAN-BA otr seja, l0'CIRETRAN'

Art. 6o- A concessão dos beneficios a que se refere esta Lei não exime o beneficiário da

realízaçáo de todos os exames necessários e indispensáveis para a habilitação na categoria

pretendida, devendo ser observadas as disposições da Lei no 9.053, de 23 de setembro de 1997

- Código de Trânsito Brasileiro CTB.

Art. 7u- O Dispositivo nesta Lei não se aplica às pessoas que tenham cometido crimes na

condução de veículo automotor, previstos no Código de Trânsito Brasileiro-CTB, com

sentença penal condenatória transitada em julgado'

Art. 8o- A Gestão da Escola Pirblica de Formação de Condutores de Veículos Automotores do

Município de Barreiras/BA, será de. responsabilidade do Município podendo desenvolver

parcerias com o DETRAN, objetivando a adequação de normas de trânsito e pleno

funcionamento da Escola.

Art. 9o- A Escola Pública Municipal

voltados para o exercício da cidadania

de Trânsito, implantará projetos socios educativos

e a formação de educadores no trânsito, definindo

programa, conteúdos programáticos , escolas, elaboração de projetos pedagógicos.

instituições para trabalhar com estudo e pesquisaspromoção de parcerias com out

de educação para o
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Art. 10- O aluno aprovado no Curso de Formação da Escola Púrblica Municipal de Trânsito

receberá o Certificado de Aptidão, que dever â capacitit-lo à realizaçáo do Exame de

Habilitação realizado pelo DETRAN.

Art. ll- Os examinadores de trânsito, fiscais, guardas municipais de trânsito e instrtttores de

auto-escola, terá que ter um curso específico de instrutores, teórico e prático com autorização,

para ministrar os cursos de formação dos condutores, para os candidatos a renovação da CNH

e cllrso de reciclagem, para condlrtores infratores sendo que o instrutor teórico e prático

deverá ser credenciado junto ao Detran Bahia.

Art, 12- Todo processo de habilitação terá o prazo de doze meses para ser concluído, a contar

da data do requerimento do candidato.

Art. 13- Todos os exames teóricos e práticos para aprovação ou não do aluno, será realizado

no órgão competente do Trânsito - DETRAN/BAHIA ou seja, l0'CIRETRAN.

Art. 14- Todo condutor após habilitado, deve preocupar-se com as constantes alterações da

legislação, inclusive de caráter prático, influenciando nas regras de circulação e sinalização,

por tal motivo, todo condutor cidadão e responsável procura estar atualizado com tais

mudanças.

Art. 15, Deverá ser regulamentada esta Lei, decorridos 60 (sessenta) dias da data de sua

publicação.

Art. 16- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em

contrário.

Gabinete do Prefeito, llarreiras/llA, 06
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