
 

 
 
 
 

 

  

 

 
 

L  E  I   Nº 1.631, de 21 de maio de 2014  
   
 
 
INSTITUI O PROGRAMA PÉ NA FAIXA NO MUNICÍPIO DE POR ECATU E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
O Prefeito do Município de Porecatu , Estado do Paraná, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,  
 
 

              F A Z    S A B E R, 
 
 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU, ESTADO DO PARANÁ, EM SUA 
SESSÃO DO DIA 22 DE ABRIL DE 2014, APROVOU  E ELE S ANCIONA A 
SEGUINTE LEI: 
 
 
Art. 1º -  Fica instituído no Município de Porecatu, na forma  
estabelecida nesta lei, o Programa Pé na Faixa que será 
implementado próximo às faixas de pedestres das via s públicas 
do Município, especialmente nas proximidades das in stituições 
de ensino. 
 
Art. 2º -  O Departamento de Urbanismo, Obras Públicas e 
Viação 
Municipal deverá realizar estudos técnicos que vise m avaliar 
a melhor localização para a instalação das sinaliza ções 
do Programa Pé na Faixa. 
 
Art. 3º - As faixas de pedestres do Programa deverão ter 
sinalização com placas com os dizeres “Pé na Faixa”  em uma 
distância de no mínimo 10 (dez) metros da faixa de pedestre 
ali instalada. 
 
Parágrafo único - De forma gradual e progressiva, o Executivo 
Municipal deverá substituir as faixas de pedestres que não 
são elevadas por faixas elevadas com prioridade par a as vias 
públicas onde haja maior fluxo de pedestres ou de v eículos. 
 
Art. 4º  -  Deverão ser instalados redutores de velocidades po r 
meio de lombadas ou tachões em uma distância de no mínimo 5 
(cinco) metros da faixa de pedestre instalada. 
 



 

 
 
 
 

 

  

 

Art. 5º - O Poder Executivo, com recursos próprios e por meio  
de parcerias com a iniciativa privada, deverá reali zar 
campanhas educativas visando a ampla divulgação do Programa 
Pé na Faixa. 
 
Parágrafo único - O Departamento de Educação Municipal, 
deverá realizar campanhas educativas visando a ampl a 
divulgação do Programa Pé na Faixa junto as Escolas  
Municipais e Centros Municipais de Educação Infanti l.  
 
Art. 6º - O Poder Executivo fixará, por meio de decreto, as 
demais normas visando a implementação da presente l ei no 
prazo máximo de 60 dias após sua publicação. 

 
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação , 
revogadas disposições em contrário. 
 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU, Es tado do 
Paraná, aos vinte e um dias do mês de maio do ano d e dois mil e 
catorze (21.05.2014). 
 
 
 

Walter Tenan 
Prefeito 

 
 


