
LIDO SESSAO

ESTADO DA BAHIA

AC Alagoinhas,
atribuiçÕes que lhe conferidas por

cÂrueRn MUNtctpAL DE ALAGoINHAs

Estado da Bahia, usando de suas
Lei,

PROJETO DE LEI NO. 055 12022.

A
NO

DECRETA:

Art. 10 - os bicicretários deverão ser imprantados em rocais de usocomunal, no Município de Aragoinhas, principarmente em parques, praças,shopping centers, centros comerciais e profissionais, clubes sociais,universidades e colégios públicos ou particuiares.

Parágrafo único. Em eventos culturais ou artísticos temporários degrande porte, tais como exposiçÕes, feiras, semináiios, festivais, shows,fóruns, etc., a infraestrutura a sór montada deverá contemplar bicicletário,nos termos desta Lei.

Art. 20 - A iocaiização dos
facilidade de

bicicletários deve contemplar a segurança e aacesso aos usuários.

Art. 4o - O deslocamento urbano ,

do transporte coletivo - deve ser
bicicletários junto aos terminais do transporte

Rua Coronel philadelfo Neves, sn _ Juracy Magalhães _ CEp.: 4g
www.ca ma radea lagoinhas. ba.gov.

Alagoinhas - Bahia

Art' 30 - A utirização dos bicicretários situados em áreas púbricas, bemcomo daqueles rocarizados junto a prédios particurares destinados aorecebimento do púbrico - como shopping centers, centros comerciais eprofissionais, crubes sociais, universidádes e corégios púbricos 
-ou

particulares - deverá ser sempre gratuita e íivre oe quãisqr", prãfo, o,tarifas 
publicas.

combinado - dos usuários de bicicleta e
facilitado por meio da implantação de

Art. 5o - Nos predios púbricos onde funcione repartição pública ou emsuas proximr<rades, deve ser garantido 
"rprço- ô"i, imprantáçáã 

'0"
bicicletárros.

ililissào de Constituiçá0, iustii

?/LL 
1



cÂMA RA r',iil'.irii 
u#fi-on 

o, * ro,

Art. 60 - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei
correrão por conta de verbas alocadas nas rubricas proprias.

Art. 70 - o Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei no que
couber.

Art. 80 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

'"'iZ'":rys' em 15 de setembro de 2022'

Djalma SanSs
Vereador autor.

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - CEP.: 48.005-670 - Fone: (75) 31g2-3333
www.ca ma radea lagoin has.ba.gov. br

Alagoinhas - Bahia



PARECER DA COMTSSÃO DE CONSTITU|ÇÃO,
JUST|çA E REDAçÃO FTNAL AO PROJETO DE LÉt N"
055t2022.

ESTAOO OA EAHIA
CÂMARA MUNIcIPAt DE AI.AGoINHAs

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor juÍzo.

em 04 de outubro de 2022.

meida - Presidente

- Relator

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, após estudos
ao Projeto de Lei no 05512022, de autoria do úereador Djalma santos,
que "Estabelece normas para a imprantação de bicicretários no
Município de Alagoinhas/8A,,, opina pela lua tramitação devido a
sua constitucionalidade.

Sala

Ver. Lu

Ver. Jor

Ver. a ntos - Membro.
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