
 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE LEI Nº 24/2017.                                      Em, 02 de fevereiro de 2017. 

 
DISPÕE SOBRE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, 

VERTICAL E COMPLEMENTAR, NAS VIAS PÚBLICAS 

COM PLACAS PARA CONSCIENTIZAR OS MOTORISTAS 

SOBRE OS DIREITOS E DEVERES DOS CICLISTAS NAS 

RUAS POR MEIO DE PARCERIA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 

    R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Fica instituída a sinalização de trânsito, através de frases de impacto nas vias 

públicas, pontos de ônibus, ônibus e coletes dos guardas de trânsito do Município.  

 

§1º - Os locais como vias públicas, pontos de ônibus e ônibus serão sinalizados com placas 

ou adesivos horizontais, verticais e complementares. 

 

§2º-os coletes e /ou camisas dos guardas municipais de trânsito também deverão conter 

frases de impacto de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. 

 

Art. 2º - As propagandas serão em forma de frases, abordando assuntos relacionados à 

prevenção e à segurança no trânsito, conscientizando os motoristas sobre os direitos e deveres dos 

ciclistas nas ruas. 

 

Parágrafo único - As sinalizações deverão ter como foco as seguintes frases: 

I - A bicicleta é um veículo e tem os mesmos direitos e deveres que os carros; 

II- Motorista respeite o ciclista; 

III – Paz no trânsito - respeite a vida; 

IV – Ciclista trafegue na mão da via; 

V – Cabo Frio respeita o ciclista; 

VI- Ciclista respeite o código de trânsito; 

 

Art. 4º - Na entrada dos prédios públicos, do shopping e das escolas municipais deverão ser 

afixadas, permanentemente, placas com referência ao comportamento seguro no trânsito. 
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Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão em parceria com as 

Empresas Salineira, Concessionária CCR Via Lagos, além de dotações orçamentárias próprias, 

consignadas no orçamento vigente, e suplementares, se necessário. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2017. 

 

 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 

Vereadora - Autora 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
  A sociedade brasileira, infelizmente, tem sido recordista no número de acidentes de 

trânsito, e com isso presenciamos vítimas com danos irreversíveis. No entanto, sabe-se que com a 

educação para o trânsito é possível reverter esse quadro. Uma das ferramentas mais importantes 

no trânsito é a sinalização, que orienta e evita acidentes. Sinalizar é uma das atitudes que, como 

os demais condutores, os ciclistas também devem ter enquanto transitam nas vias. A maneira 

mais prática do ciclista indicar a mudança do seu percurso é utilizando as mãos. O Código 

Brasileiro de Trânsito nos norteia através de sinalização obrigatória  para ordenar o trânsito e 

incentivar o respeito aos ciclistas, pedestres e motoristas. 

Considerando que Cabo Frio, apesar de ser uma cidade relativamente pequena (população 

de 212.289 moradores, segundo o censo do IBGE em 2016), ocupa a 4ª posição no ranking 

nacional das cidades com maior número de ciclistas mortos no trânsito. A frente de Cabo Frio 

somente três metrópoles do gigantismo de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

 Em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro - Lei n° 9.503, de 23 de setembro 

de 1997 que determina no seu art. 90 que o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre 

a via é a responsável pela implantação da sinalização, portanto, a Prefeitura de Cabo Frio é a 

responsável por implantar a sinalização horizontal e vertical nas ruas, com projeto desenvolvido 

em sintonia com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e demais normas técnicas 

pertinentes às regras de circulação de veículos e pedestres. A implantação deste projeto trará 

benefícios para o município com o incremento da segurança aos cidadãos, por conta da garantia 

de deslocamentos mais seguros e de novos padrões técnicos de engenharia de trânsito. 

 Vale ressaltar que a sinalização de trânsito informará e orientará os usuários das vias, com 

o intuito de garantir um trânsito mais organizado e seguro para os condutores, pedestres e 

ciclistas visando à melhoria e acessibilidade na mobilidade urbana. 
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 Além disso, estudos comprovam que a educação para o trânsito forma cidadãos mais 

conscientes dos seus direitos e deveres, o que previne acidentes e, principalmente, que vidas 

sejam perdidas. Crianças e adolescentes bem informados por meio de uma eficaz sinalização 

sobre as boas condutas no trânsito são poupadas dos diversos perigos, além de propiciar diálogo 

com seus pais sobre a conduta adequada no trânsito e o respeito à vida! 

 Desta forma, o poder público constituído deverá agir no sentido de iniciar uma sinalização 

em nosso Município. 

 

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2017. 

 

 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 

Vereadora - Autora 

 


