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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR

PAI]ACI0 DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Obriga a afixa?5o de cartazes informativos sobre o
Seguro Obrigat6rio de Danos Pessoais Causados por
Veiculos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

0  PREFEITO DO  MUNICIPIO  DE JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBulQOES QUE  LHE SAO CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU  E  ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.10 Ficam  os hospitais ptlblicos e privados,  UBS,  vel6rios e

cemit6rios,   obrigados   a   afixarem   cartazes   informativos   sobre   o   DPVAT   -   Seguro

Obrigat6rio  de  Danos  Pessoais  Causados  por Veiculos Automotores  de Via  Terrestre  -

nos termos da Lei Federal 6.194, de  1974.

Paragrafo tlnico. 0 aviso de que trata o caput deste artigo, devera

constar cartazes afixados em local visivel e de facil acesso aos transeuntes, com

tamanho de 40x60 cm, dispondo a seguinte frase, disposta em tamanho grande:  "Voce

pode ter direito a uma  indenizagao por morte,  invalidez permanente ou despesas

medicas e suplementares, saiba como: Seguro DPVAT (Danos Causados por Veiculos

Automotores de Via Terrestre) " e as seguintes informag6es:

-Quem sao os beneficiarios;

-Os valores de indenizagao atualizados;

-Meios de comunicagao para requerer este seguro;
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Proieto de Lei -Obriaa a afixacao de cartazes informativos sobre o Seguro

Obriqat6rjo de Danos Pessoais Causados por Veiculos Automotores de Via

Terrestre (DPVAT}. -Folha 2

Art. 2° Em caso de descumprimento da obrigagao,  aplicar-se a

I -Advertencia;

as seguintes sang6es:

11  -  Em  casos  de  uma  segunda  advertencia,  o  valor da  multa

sera de 20 Valores de Referencia do Municipio (VRM);

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica?ao.

Jacarei,  31  de outubro de 2018.

ADERBAL SODRE

Vereador -PSDB
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR

PALACIO DA LIBERDADE

Proieto de Lei -Obriaa a afjxacao de cartazes informativos sobre o Seaur

Obriqat6rio de Danos Pessoais Causados por Veicu]os Automotores de Via

Terrestre (DPVAT). -Folha 3

JUSTIFICATIVA

0 seguro DPVAT 6 o seguro obrigat6rio assegurado pela  Lei  Federal 6.194 de

1974, dispondo de danos pessoais causados por veiculos automotores de vias terrestre

ou por sua carga a pessoas transportadas ou nao. Criado em  1974 com o objetivo de

indenizar vitimas de acidentes de transito, sejam elas,  motorista,  passageiros ou

pedestres, oferece a cobertura para as seguintes naturezas de danos:  morte,  invalidez

permanente ou reembolso de despesas m6dicas.
A responsavel pela administragao do Seguro DPVAT e a Seguradora Lider -

DPVAT, que tern como fungao dar a populagao o acesso aos beneficios do seguro em

territ6rio nacional, visto que qualquer pessoa pode ser vitima de urn acidente de transito.

Os valores pagos pelo DPVAT fixado na  Lei 6.194/72, garante as vitimas do

acidente, os seguintes valores:

-R$  13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -no caso de morte;

-Ate R$  13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -no caso de invalidez

permanente;
-Ate R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) -no caso de reembolso com

despesas m6dicas e suplementares, devidamente comprovadas;
*No caso de invalidez e despesas medicas,  o valor pago depende do grau da invalidez e

das custas de despesas medicas e suplementares.

0 pagamento 6 feito em ate 30 dias ap6s a apresentagao das documentag6es

necessarias,  em conta corrente ou poupanga da vitima ou de beneficiarios.
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Terrestre DPVAT -Folha 4

Os prazos para solicitar a indenizagao sao os seguintes:

-Por morte: ate 3 anos contados da data do

-  Por invalidez

6bito;

ermanente:  3 anos a contar do laudo conclusivo do lnstituto

Medico  Legal  (lML) sobre a  lnvalidez Permanente da vitima;
*Em caso de menor absolutamente incapaz (0 a  15 anos), o prazo s6 sera contato

quando o beneficiario completar 16 anos.
-Para despesas medicas: a contagem deste prazo se inicia a partir da pericia

m6dica comprovada;

Para solicitar a indenizagao, 6 necessario que a vitima ou beneficiario entre em

contato com uma seguradora consorciada do DPVAT e apresente as documentag6es

necessarias.  Para maiores informag6es, o site responsavel deste tipo de seguro e

indenizagao 6:  ±a£!fi±±a±.jseffiu+as¥.±a±aijdfrj;±±!:I:*±r.  Importante  ressaltar,  que  o seguro  DPVAT

nao cobre danos materiais ou acidentes ocorridos fora de territ6rio nacional.

A importancia deste seguro esta tanto para amparar as vitimas e beneficiarios,

quanto em uma importancia econ6mica, visto que do valor total financiado pelos

proprietarios de veiculos por meio do pagamento anual para a seguradora responsavel,

tern 45% do valor que sao repassados ao Ministerio da Sadde (SUS),  5% ao Minist6rio

das Cidades (DENATRAN),  para aplicagao de programas destinados a prevengao de

acidentes de transito e os outros 50%, sao destinados para o pagamento de

indenizae6es aos beneficiarios.

Este Presente Projeto de Lei, tern o intuito de afixar cartazes informativos sobre o

Seguro DPVAT, em locais onde a maioria das pessoas que possam vir a requerer este

seguro, transitam.  Os cartazes levarao conhecimento de informagao a elas,  que muitas

vezes nao conhecem os seus direitos e nem sabem onde procurar por eles,
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Visando a garantia dos direitos fundamentais inerentes a pessoa humana e o

direito do segurado, apresentamos este Projeto de Lei, valendo-se, para tanto, do apoio

dos demais parlamentares para a aprovagao.  Dessa forma, agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei,  31  de outubro de 2018

Vereador -PSDB
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