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PROJETO DE LEI N. , de 20 de fevereiro de 2019.

'I)ispõe sobre a obrigação dos Centros de Formação de

Condutores (CFCs) sediados no Município do Barreiras -

Bahia, a adaptarem veiculos para o aprendizado de pessoas

portadoras de deficiência fisica e dá outras providências",

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, aprova a seguinte lei.

Art. l" - Os Centros de Formação de Condutores (CFCs) Íicam obrigados a adaptarem veículos

piua que pessoas portadoras de deficiência fisica e mobilidade reduzida possam se habilitar para

condução de veículos.

Art,2o - Deverão ser colocados à disposição de usuários com deficiência fisica, veículos a eles

adaptados, com exigência de pelo menos 0l (um) veículo adaptado por (CFCs) ou, em números

compativeis com a demanda, observando o seguinte:

I - Os veículos adaptados deverão conter comandos manuais universais, tais como empunhaduras

de volante, alavanca de controle de freio e acelerador, bem como caixa de câmbio automática ou

similar;

ll - Os veículos adaptados, ao serem utilizados para o aprendizado de pessoa com deÍiciência

fisic4 deverão conter a sinalização prevista no Código de Trânsito Brasileiro;

Ill - Os Centros de Formação de Condutores (CFCs) poderão associar-se entre si ou utilizar a

intermediação de seu representante legal a fim de atender as disposições contidas na presente lei.

AÍ. 3" - Os Centros de Formação de Condutores (CFCs) deverão autonzaÍ ministr-ar aulas

somente para a pessoa que estiver com todos os documentos necessários completos, inclusive

laudo pericial, após cuidadosa análise das condições fisicas e possibilidades de conduzir veículos

automotores adaptrdos.

Avenida clériston Andrade, 1.353 - Baino são Miguel - Tel: (77) 361l-9600 - F ote/Fax: (77) 3611_962g
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br Ouüdorir: 0g00-075_3l0i



Carnnra Tvlllnícy"f {" tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893 10001 -7 O

Art.40 - Os Centros de Formação de Condutores (CFCS) terão o prazo de lt0 (cento e oitena)

dias, a contar da data da publicação desta Lei, para a ela se adaptar.

Art. 50 - Na regulamentação desta Lei deverá constar penalidades para os Centros de Formação

de Condutores (CFCs) inÊatores.

Àrt. 60 - O Poder Executivo notificaÉ todos os Centros de Formação de Condutores (CFCs)

sediados nesse município, sobre o conteúdo desta Lei, no prazo mráximo de 60 (sessenta) dias a

contar da data da publicação.

AÍ. 70 - 0 Poder Executivo somente fomecerá o alvaná de funcionamento paÍa os Centros de

Formação de Condutores (CFCs), se estes possuírem veículos adaptados de acordo com a presente

Lei.

Art. 80 - A exigência de veiculo adaptado não poderá acarretar qualquer acréscimo no preço do

servigo fomecido pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) aos usuiírios com deficiência

fisica.

Art, 90 - Cabera à Secretaria Municipal competente, através de seus agentes, a fiscalização quanto

ao disposto na presente Lei.

AÍ. 100 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições

em contrário, porventuÍa existentes.

Sala das sessões, 20 de fevereiro de 2019.

ALMER ESSIAS DE SILVEIRÂ
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora enviamos à apreciação dessa

Egregia Casa Legislativa, refere-se a obrigação dos Centros de Formação de Condutores

(CFCs) sediados no Município do Barreiras - Bahia a adaptarem veículos para o

aprendizado de pessoas portadoras de deficiência fisica.

Tais exigências mostram-se necessária, visto que

pessoas com deficiência, embora recebam isenções para compra de veículos, não

conseguem obter sua carteira de habilitação por dificuldades no aprendizado.

Destaca-se ainda que a habilitaçâo para conduzir

veículos automotores vai conferir a esses brasileiros mais acessibilidade aos serviços

públicos e às instituições de saúde, educação, trabalho e lazer. Assim, o projeto de lei

contribui para a inclusão social e realização pessoal desses cidadãos.

Diante do acima exposto, submete-se esta proposição

à análise e aprovação desta Casa Legislativa.

Sala das Sessões, 2010212019.
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