
LEI Nº 5793, DE 8 DE SETEMBRO DE 2016.

"Regulamenta a Política Municipal de
Mobilidade Urbana do Município de
Araguari/MG e dá outras providências."

A Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito, sanciono
a seguinte Lei:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DIRETRIZES GERAIS

 A Política Municipal de Mobilidade Urbana de Araguari/MG é um instrumento de
planejamento urbano composto por diretrizes que irão ordenar ações de curto, médio e
longo prazo, visando à promoção da acessibilidade e mobilidade em todo Município.

 Como diretrizes gerais da Política Municipal de Mobilidade Urbana tem-se:

I - priorizar e garantir o deslocamento de forma segura, aos pedestres, ciclistas e usuários
em geral da via pública;

II - instituir políticas de desestímulo ao uso individual de automóveis;

III - instituir políticas e ações referentes à educação no trânsito com objetivo de reduzir o
índice de acidentalidade no Município;

IV - estimular o uso do transporte coletivo por ônibus.

 O Sistema Municipal de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado
dos modos de transportes, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos
de pessoas e cargas no território do Município.

§ 1º São modos de transportes urbanos:

I - motorizados;

II - não motorizados.

§ 2º Os serviços de transportes urbanos são classificados:

I - quanto ao objeto:

a) de passageiros;
b) de cargas;

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
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II - quanto à característica do serviço:

a) coletivo;
b) individual;

III - quanto à natureza do serviço:

a) público;
b) privado.

§ 3º São infraestruturas de mobilidade urbana:

I - vias e demais logradouros públicos, inclusive as ciclovias;

II - estacionamentos;

III - terminais e demais conexões;

IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;

V - sinalização viária e de trânsito;

VI - equipamentos e instalações;

VII - instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas, e difusão de
informações.

Capítulo II
DOS MODOS NÃO MOTORIZADOS

Seção I
Das Calçadas e Acessibilidade

 Privilegiar os deslocamentos a pé em toda malha urbana, através da promoção de
condições seguras e acessíveis, e ainda restringir a implantação de equipamentos ou
objetos nas calçadas, que possam vir a obstruir ou dificultar a livre circulação dos
pedestres.

 Inserir faixas de pedestres e travessias elevadas nos locais considerados como
PGV`s (Polos Geradores de Viagens) e em locais com risco potencial de acidentalidade
verificado pela SETTRANS.

 Incentivar o plantio de indivíduos arbóreos adequados e segundo orientações da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Araguari-MG, com objetivo de promover maior
conforto térmico nos deslocamentos a pé ou por bicicleta, sem de fato obstruir a passagem

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º
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de pedestres ao longo das calçadas.

 Promover o alargamento das calçadas públicas, quando da revisão do Plano
Diretor, estimulando e ampliando os deslocamentos a pé principalmente nas áreas de
concentração de serviços, com mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta e cinco
centímetros) de largura.

 Tornar obrigatória a pavimentação da calçada pública em todos os lotes, mesmo
que ainda não edificados, de forma a dar continuidade aos deslocamentos a pé.

 Tornar acessível às calçadas de modo a facilitar o deslocamento de pessoas
através das desobstruções e nivelamento de piso.

 Viabilizar, gradativamente, a construção de rampas de acessibilidade nos
cruzamentos das vias públicas em locais que ainda não existem, de modo a promover o
acesso das pessoas com mobilidade reduzida.

 Promover de forma gradativa, a adequação das calçadas através de piso tátil,
priorizando os locais de maior demanda.

 Implantar, quando possível, equipamentos de acessibilidade na rede semafórica.

 Revisar o percentual de 2% (dois por cento) do total de vagas de estacionamento,
para as PCD`s (Pessoas com Deficiência) e de 5% (cinco por cento) do total de vagas de
estacionamento para idosos, privilegiando os locais por demanda como clínicas, hospitais,
farmácias, órgãos públicos e parques, seguindo orientações da SETTRANS.

Seção II
Das Ciclovias

 Implantar rede cicloviária na área urbana de Araguari/MG, privilegiando os
deslocamentos por bicicletas nos trechos previamente estabelecidos, segundo as fases
descritas a seguir, podendo esta rede ser ampliada de forma gradativa e integrada,
incentivando assim a prática de esportes e os deslocamentos por bicicletas; esta rede
deverá ser implantada em fases, a saber:

I - 1ª fase: ciclovias sobre os canteiros centrais compartilhada com pista de caminhada,
com destaque para as Avenidas Coronel Theodolino Pereira de Araújo, Minas Gerais, Mato
Grosso e seus prolongamentos: Avenidas Coronel Belchior de Godoy, Theodoreto Veloso
de Carvalho e Hugo Carlos Dorázio;

II - 2ª fase: ciclovias paralelas aos canteiros centrais com instalação de segregadores, com
destaque para as Avenidas Walter Nader, Nicolau Dorázio e Batalhão Mauá;

III - 3ª fase: implantar ciclovias às margens da MG 223, BR 050, MG 478, pela grande

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14
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demanda esportiva e acesso ao Distrito Industrial, em conjunto com os órgãos
responsáveis;

IV - 4ª fase: implantar ciclofaixas de modo a integrar as ciclovias das fases 1 e 2, nas
Avenidas Porto Alegre e Cornélia Rodrigues da Cunha.

 Promover estudos de instalação de bicicletários ao longo da rede cicloviária
permitindo a integração dos modos de transportes.

Seção III
Do Transporte de Tração Animal

 Regulamentar o modal de tração animal através do cadastramento dos veículos e
animais, emplacamento, peso máximo da carga, controle da saúde do animal, curso de
regras de circulação para o condutor, regulamentação dos horários de trabalho e as vias de
acesso, identificação visual do veículo e regulamentação dos acessórios de condução.

Capítulo III
DOS MODOS MOTORIZADOS

Seção I
Do Transporte Coletivo por Ônibus

 Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus no Município de
Araguari/MG, através de estudos e projetos que contemplem:

I - desenvolver sistema de integração física/temporal com estações nos eixos estruturais;

II - nova roteirização, incluindo os novos loteamentos e prevendo gradativa expansão
urbana, reajustando as rotas conforme demanda futura;

III - realizar pesquisa O/D (origem/destino) e sobe/desce;

IV - revisão dos pontos de embarque e desembarque conforme estudo e pesquisa de
demanda;

V - revisão do quadro de horários;

VI - implantar bilhetagem eletrônica;

VII - implantar Sistema de Monitoramento em tempo real - GPS (Sistema de
Posicionamento Global);

VIII - implantar Sistema de Videomonitoramento em toda frota;

Art. 15

Art. 16

Art. 17
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IX - garantir a acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida nos carros
destinados ao transporte coletivo, bem como nos locais destinados ao embarque e
desembarque.

 Garantir a prioridade do transporte coletivo por ônibus nas vias destinadas aos seus
itinerários.

 Garantir infraestrutura mínima de abrigos do embarque e desembarque de
passageiros, a fim de proporcionar maior conforto aos usuários.

 Disponibilizar aos usuários informações referentes ao quadro de horários e
itinerários do Sistema de Transporte Coletivo por ônibus.

Seção II
Do Transporte por Moto

 Viabilizar os serviços de transporte de cargas por motos, moto-frete bem como os
serviços de transportes de passageiros por moto, mototáxi a fim de assegurar as normas
vigentes.

Seção III
Do Transporte por Táxi

 Adequar a lei que regulamenta o serviço de transporte de passageiros por táxi, em
conformidades com as normas atuais, garantido um serviço de qualidade.

 Dotar os locais para estacionamento de veículos do serviço de táxi de infraestrutura
necessária e ainda promover estudos de ampliação de pontos fixos e pontos de apoio caso
necessário com a devida padronização visual desses locais.

 Viabilizar a implantação de, no mínimo, um veículo adequado para o transporte de
pessoas com deficiência.

Seção IV
Do Transporte de Escolares e Fretamento

 Revisar o Decreto Municipal nº 002, de 6 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o
transporte de escolares.

 Viabilizar a regulamentação do transporte de passageiros por fretamento na área
urbana em conformidade com a demanda do Município.

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26
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Seção V
Do Terminal Rodoviário

 Assegurar a acessibilidade no Terminal Rodoviário Presidente Tancredo de
Almeida Neves, através de ajustes físicos necessários em atendimento aos seus usuários.

Seção VI
Do Aeródromo

 Fazer gestão junto ao órgão da Secretaria de Aviação Civil visando a implantação
do Plano de Zoneamento e Proteção do Aeródromo, e ainda assegurar o uso e ocupação
do solo no entorno através do Plano Diretor do Município a ocupação/edificação em
conformidade com as normas da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.

Capítulo IV
DO SISTEMA VIÁRIO

Seção I
Da Hierarquização e Circulação Viária

 Reclassificar a proposta de hierarquização viária estabelecida no Plano Diretor, Lei
Complementar nº  34, de 28 de dezembro de 2004, quando da revisão do mesmo em
função da dinâmica viária atual e características predominantes da região e da ocupação
do solo.

 Implantar, gradativamente, mão única de direção nas vias com maior demanda
diária de forma a melhorar as condições de fluidez e da segurança dos seus usuários.

 Reformular, padronizar toda a sinalização horizontal e vertical em conformidade
com as diretrizes do Código Nacional de Trânsito, propiciando condições de visibilidade e
interpretação aos seus usuários e ainda garantindo a segurança desses.

 Conceder uso de espaço público, através de procedimentos legais para a
instalação da sinalização de logradouros.

 Ampliar a rede semafórica em locais que apresentem a necessidade desse tipo de
sinalização, bem como promover a reforma e ou atualização tecnológica de toda rede,
criando condições de sincronismos entre os equipamentos de forma a ampliar a segurança
de todos os usuários das vias e ainda promover maior fluidez no trânsito.

 Promover estudos técnicos a fim de dotar os locais que apresente necessidade de
controle de fiscalização eletrônica em cruzamentos com semáforo.

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34
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 Assegurar o controle de velocidade em vias e adotar as medidas necessárias ao
cumprimento das normas regulamentares de velocidade de segurança, através de
sinalização horizontal e vertical e ainda instalando dispositivo de fiscalização eletrônica
quando for o caso.

 Dotar as vias de acesso ao Município com sinalização indicativa evitando o uso
desnecessário das vias que levam ao centro da cidade como trânsito de passagem.

 Promover estudos e projetos a fim de criar condições de implementar, atualizar as
informações de sinalização indicativa na malha urbana do Município, iniciando sua
implantação pela Avenida Mato Grosso, e prolongamentos, uma vez que esta avenida
desenvolve o papel de anel viário com maior carregamento diário, inclusive em grande
parte de usuários de outros Municípios e Estados.

Seção II
Da Área Central

 Revitalizar gradativamente o calçamento da área central, permitindo sua
padronização e ainda promovendo a desobstrução das calçadas para o livre acesso dos
pedestres e dotando todas condições de acessibilidade necessárias ao atendimento das
normas.

 Revisar norma legal do uso das calçadas, quanto à exposição de mercadorias e
outros obstáculos que possam impedir a livre circulação de pedestres, através de lei.

 Fazer gestão junto aos organismos responsáveis quanto à poluição sonora,
principalmente em áreas de maior concentração comercial.

 Toda e qualquer obra ou evento que venha a interferir na fluidez e segurança viária,
deverá ser precedida de autorização do órgão com autoridade sobre via.

Seção III
Das Intervenções Viárias

 Implantar mão única de direção em vias que apresentarem dimensões máximas de
7,00m (sete metros) de largura e/ou composição do tráfego carregado, de forma a manter a
fluidez e segurança viária; nesta diretriz, destacam-se os Bairros Goiás, Paraíso, Milenium
e os novos loteamentos.

 Implantar faixa de acomodação veicular junto aos canteiros centrais das principais
avenidas da cidade em confluência com as vias secundárias que apresentarem grande
tráfego e ainda revisar a quantidade e necessidade das atuais aberturas nos canteiros
centrais a fim de promover maior segurança viária.

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44
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 Viabilizar a ampliação da calçada lindeira ao Bosque John Kennedy possibilitando
a utilização do pedestre em conjunto com a prática de esporte e ainda com possibilidade de
integração de uma ciclovia na Avenida Minas Gerais; do mesmo modo, as Ruas Mauro
Cunha, Argentina e Paulino Abdala também passarão por adequações viárias, sendo que
as áreas de estacionamento serão reestruturadas no entorno dos logradouros respectivos.

 Adoção de bicicletários em frente ao Bosque John Kennedy para integração com a
promoção de uma ciclovia na Avenida Minas Gerais.

 Revisão e atualização de geometria viária em conformidade com a demanda atual
por força da evolução dos diversos meios de locomoção na malha urbana da cidade ao
longo dos últimos anos.

 Projetos de minirrotatórias poderão ser utilizados no disciplinamento do tráfego de
forma que apresente uma alternativa nas condições de segurança e prioridade de
circulação.

 Disciplinar o fluxo de entrada e saída originários das BRs com a estruturação de
toda a sinalização indicativa dos acessos evitando o uso da área central como tráfego de
passagem.

 Viabilizar a continuidade do alargamento da Avenida Vereador Geraldo Teodoro de
modo a promover maior fluidez naquela região.

 Assegurar o alargamento da Rua dos Portadores - Bairro Goiás, interligando a
Avenida Coronel Belchior de Godoy e Avenida Senador Melo Viana para integrar os bairros
daquela região.

 Dar continuidade da pista dupla da Avenida Benedita Silva Gonçalves -
prolongamento da Avenida Miguel Assad Debs, para acesso ao viaduto do Bairro São
Sebastião.

Seção IV
Sistema de Carga e Descarga

 Atualização dos espaços de áreas para carga e descarga, e ajustes necessários às
normas vigentes em conformidade com a demanda na realização dos serviços.

 A fim de democratizar o uso das vagas para realização de carga e descarga,
poderá ser adotado ou não o número de duas vagas em cada lado das quadras das vias
principais da região central, não sendo de uso exclusivo do empreendimento confrontante
com esta área.

 Disciplinar o uso das áreas de carga e descarga conforme a capacidade de carga
dos veículos, estabelecendo horários específicos para veículos de maior capacidade e para
veículos de menor capacidade, através de normas regulamentares.

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

Art. 53

Art. 54
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 Instituir um sistema que propicie a rotatividade nas áreas de carga e descarga a fim
de promover a democratização do espaço público.

Seção V
Eixos Ferroviários e Rodoviários

 Fazer gestão junto aos órgãos estaduais e federais para viabilidade de recursos de
implantação no resgate da história da ferrovia entre os Municípios de Araguari e
Uberlândia, fomentando a utilização deste modal de transporte como mais uma opção no
deslocamento das pessoas.

 Estudos de revitalização do trecho ferroviário urbano, compreendido entre o prédio
do Palácio dos Ferroviários e o 2º Batalhão Ferroviário - Batalhão Mauá, com a concepção
de uso voltada para o pedestre.

 Buscar a implantação do anel viário, retirando assim o tráfego rodoviário das vias
urbanas da cidade de Araguari.

 Estabelecer um projeto de circulação de mercadorias e rotas de carga, com
objetivo de retirar os conflitos dos modais de transporte em circulação nas vias da cidade de
Araguari.

Seção VI
Dos Polos Geradores de Viagem/Tráfego (PGV`s)

 Garantir que os polos geradores de tráfego já existentes adotem medidas
moderadoras de tráfego, com recursos próprios em relação à demanda por
estacionamentos e o acesso seguro de pedestres ao empreendimento, não buscando na
via pública a solução para sua demanda.

 Os projetos de futuros empreendimentos considerados como polos geradores de
viagem, só poderão ser aprovados se apresentarem as áreas devidas para
estacionamento, manobras, carga e descarga, bem como acesso ao pedestre de forma
acessível e segura, não sendo a via pública destinada a esse fim.

 Os polos geradores de viagem deverão incluir em suas áreas toda acessibilidade
em conformidade com as normas vigentes.

Seção VII
Do Rebaixamento de Guia de Calçada para Acesso ao Lote e Grandes Empreendimentos

 Nos estabelecimentos de grande porte e com fluxo intenso de entrada e saída de

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 62

Art. 63
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veículos motorizados, deverá ser apresentado projeto, com a indicação dos locais de
acesso de pedestres separado dos acessos de veículos.

 Os locais de entrada e saída deverão ser sinalizados vertical e horizontalmente,
com instalação de luzes intermitentes no alinhamento do imóvel.

 O rebaixamento de meio-fio e execução de rampa de acesso de veículos somente
será permitido dentro da faixa de serviço.

 Os acessos de entrada e saída de veículos em lotes de esquina deverão estar
localizados a uma distância mínima de 5,00m (cinco metros), a partir do alinhamento do
lote.

 O rebaixamento de meios-fios, para acesso de entrada e saída de veículos, poderá
ser de até 50% (cinquenta por cento) da testada do lote, desde que cada rebaixamento não
ultrapasse 8,00m (oito metros); quando houver mais de um rebaixamento, a distância
mínima entre eles será de 5,00m (cinco metros), sendo que as medidas acima já
contemplam 50cm (cinquenta centímetros) de cada lado para inclinação do meio-fio.

Seção VIII
Do Uso de Caçambas

 Padronizar o uso e as unidades de coleta de entulhos denominadas de caçambas
(equipamento constituído de um recipiente metálico, destinado aos serviços de coleta,
remoção, entrega ou descarregamento de entulhos); os artigos dessa seção deverão
compor a revisão da legislação pertinente ao assunto.

 O uso das caçambas estacionárias nas vias ou logradouros públicos deverá ser
realizado somente por empresas legalmente autorizadas pelo Poder Público Municipal,
sendo de inteira responsabilidade da empresa prestadora de serviço a colocação e a
disposição da caçamba na via pública, ficando proibida a mudança da posição da caçamba
que deverá estar estacionada alinhada paralelamente à guia da calçada do logradouro
público.

 Quando não for possível a colocação de caçambas na via pública, será permitida a
colocação sobre o passeio, desde que seja assegurado o espaço livre de no mínimo 1,20m
(um metro e vinte centímetros) para o trânsito de pedestres.

 Deverá ser observado o afastamento mínimo de 5m (cinco metros) de qualquer
esquina ou de pontos em que comprometa a segurança viária ou ainda impeça a livre
circulação dos pedestres.

 É proibida a instalação de caçambas em todos os trechos de vias públicas com
regulamentação de estacionamento específico para aquele fim, salvo com autorização do
órgão com circunscrição sobre a via.

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68

Art. 69

Art. 70

Art. 71

Art. 72
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 As caçambas deverão apresentar bom estado de conservação e estar devidamente
sinalizadas, de modo a permitir sua rápida visualização e identificação, contendo
obrigatoriamente:

I - cor amarela em sua totalidade;

II - sinalização retroflexiva de 8 cm (oito centímetros) a 20 cm (vinte centímetros) de
largura, instalada em todas as suas laterais e na medida da altura das caçambas;

III - nome e telefone da empresa responsável em caracteres legíveis e em caixa alta.

Seção IX
Dos Estacionamentos

 Preferencialmente a sinalização para estacionar nas vias públicas dar-se-á paralelo
à guia da calçada, somente em casos específicos e que não comprometa a segurança
viária, poderá ser sinalizado da forma apropriada ao local.

 A princípio os estacionamentos de motocicletas deverão ser priorizados próximos
dos cruzamentos das vias com objetivo de aumentar a visibilidade de transposição viária,
em toda área central e nos eixos subcomerciais dos bairros adjacentes.

 Instituir o Sistema de Estacionamento Rotativo de forma a promover a
democratização dos estacionamentos nas vias públicas da cidade de Araguari, tendo como
início a região central da cidade.

 Promover junto aos canteiros centrais próximos a polos geradores de demanda, as
áreas especiais de estacionamento (tipo bolsão) para veículos leves e bicicletas, de forma
a integrar os dois tipos de modais através de projeto que contemple a preservação dos
indivíduos arbóreos e ainda a manutenção da drenagem das águas pluviais.

 O estacionamento paralelo aos canteiros poderá ser autorizado pela autoridade
responsável, em condições específicas e devidamente justificadas, de preferência fora do
horário comercial, e que não comprometa a fluidez do trânsito e a segurança dos usuários.

Seção X
Dos Novos Loteamentos

 Assegurar quando da aprovação dos novos loteamentos, as seguintes diretrizes a
cargo do empreendedor:

I - apresentar projeto de sinalização horizontal, vertical e circulação viária;

II - fica a cargo do empreendedor a sinalização dos logradouros públicos do novo

Art. 73

Art. 74

Art. 75

Art. 76

Art. 77

Art. 78

Art. 79
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empreendimento mesmo que ainda a nominação seja por letra ou número;

III - é de responsabilidade do empreendedor a execução dos serviços de sinalização
vertical e horizontal do empreendimento após aprovação do projeto pela SETTRANS;

IV - apresentar sistema viário para vias locais, com no mínimo de 8m (oito metros) de
largura para estacionamento e faixa de rolamento;

V - deverá ser apresentada a projeção de conexão do sistema viário existente com o novo
loteamento;

VI - propor sistema cicloviários nas vias estruturais com concentração comercial;

VII - estabelecer em projeto a acessibilidade das calçadas conforme norma vigente;

VIII - em áreas institucionais, praças e centros comerciais, construir travessia elevada nas
vias do seu entorno, após aprovação da SETTRANS.

Seção XI
Programa de Redução de Acidentes de Trânsito

 Planejar e consolidar o espaço de aulas teóricas e práticas de trânsito, importante
meio didático-pedagógico para o ensino das primeiras regras de circulação de trânsito.

Seção XII
Das Ações Prioritárias e Prazos

 Ficam estabelecidas como ações em curto/médio prazo - de 0 (zero) a 5 (cinco)
anos:

I - reformulação e modernização do Sistema de Transporte Coletivo Urbano;

II - revisão da classificação do sistema viário limitando a velocidade das vias, conforme sua
classificação em conjunto com o Plano Diretor;

III - implementação da rede cicloviária;

IV - espaço para aplicação de aulas de educação para o trânsito;

V - consolidar o sistema de estacionamento rotativo;

VI - revisar o sistema viário através de estudos técnicos e ajustes geométricos necessários;

VII - reformular e modernizar a rede semafórica;

Art. 80

Art. 81
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VIII - implementar ações em projetos de acessibilidade, como exemplo: travessias elevadas
e adequações de calçadas;

IX - assegurar o controle de velocidade através de fiscalização eletrônica;

X - instalação de áreas especiais de estacionamentos - tipo bolsão;

XI - promover o ajuste de circulação viária em sentido único de mão de direção, criando
binários e promovendo a segurança e fluidez do trânsito.

 Ficam estabelecidas como ações em longo prazo- em até 10 (dez anos):

I - implantação do anel viário;

II - revitalização do trecho ferroviário urbano;

III - garantir o prolongamento da Avenida Coronel Theodolino Pereira de Araújo, com a
projeção do parque linear do Córrego Brejo Alegre até a Avenida Theodoreto Veloso de
Carvalho;

IV - gestão de relocação da área do Aeródromo Municipal junto aos órgãos federais para a
promoção da interligação dos Bairros Aeroporto e Milenium.

Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Concluídas as etapas de audiências públicas, mobilização e participação popular,
diagnóstico e diretrizes, a presente Lei norteará a Política Municipal de Mobilidade Urbana
de Araguari/MG, permitindo a continuidade de projetos pelos gestores municipais, de forma
que os deslocamentos das pessoas seja realizado através de um planejamento a curto,
médio e longo prazo, e estabelecendo uma política que garanta uma cidade acessível a
todos independente da forma de locomoção, respeitando os direitos da população no
espaço urbano em que se vive.

 Correrão à conta de dotações próprias do orçamento municipal os gastos com a
execução desta Lei que, revogadas as disposições em contrário, entra em vigor na data da
sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 8 de setembro de
2016.

Raul José de Belém
Prefeito

Divonei Gonçalves dos Santos

Art. 82

Art. 83

Art. 84

13/14
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 5793/2016 (http://leismunicipa.is/jkvcg) - 21/10/2019 14:32:22

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/jkvcg


Secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana
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