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PROJETO DE LEI Nº 104/2009 

 
EMENTA:  
DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE PELA MOBILIDADE NO TRÂNSITO NAS 
CERCANIAS DE PÓLOS ATRATIVOS 
 
 
Autor(es): VEREADOR CARLO CAIADO  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO  

 
D E C R E T A : 

 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilidade pela mobilidade no trânsito nas cercanias de 
pólos atrativos do Município, sejam eles permanentes ou temporários.  
Art. 2º Para efeito desta Lei, considera-se:  
I – mobilidade no trânsito à fluidez na circulação de veículos e pessoas pelos logradouros 
públicos, inclusive quanto ao acesso a edificações e instalações, e, no caso de veículos, 
também a locais de parada e de estacionamento; e  
II - pólo atrativo os locais com grande afluência de público e de veículos, quer pela própria 
natureza da atividade, quer pela realização pontual de evento, inclusive aqueles de natureza 
comercial, promovidos em datas festivas.  
Art. 3º Com relação aos pólos atrativos, a competência do Poder Público municipal quanto ao 
ordenamento do trânsito, decorrente de disposições da Lei Orgânica do Município e legislação 
correlata, será efetivada, dentre outras iniciativas pertinentes, pela identificação desses locais, 
pelo planejamento do trânsito em suas cercanias, pela exigência da adoção de medidas 
julgadas necessárias e pela fiscalização, no exercício de seu poder de polícia.  
Art. 4º É da responsabilidade do pólo atrativo, quando este for um estabelecimento, comercial 
ou sem fins lucrativos, ou ainda um evento promovido por particular, o fiel cumprimento das 
medidas preconizadas pelo órgão competente do Poder Público municipal, em especial no que 
se refere à utilização de pessoal, próprio ou contratado, para a orientação do tráfego e 
estacionamento de veículos.  
Parágrafo único. A orientação do tráfego e estacionamento de veículos só poderá ser 
executada por pessoal especializado, devendo essa especialização ser comprovada através do 
atendimento às normas ditadas, nessa matéria, pelo órgão competente do Poder Público 
municipal.  
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber, especialmente quanto à 
fixação das sanções a serem impostas pelo descumprimento de seus ditames.  
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Plenário Teotônio Villela, 02 de abril de 2009.  
CARLO CAIADO  

Vereador 
 



 

 
 
Todos que vivem nesta Cidade Maravilhosa bem sabem que ao lado das maravilhas que nos 
são ofertadas, tanto por uma natureza exuberante, quanto pela beleza e alegria deste povo, 
convivemos com sérios problemas: violência, carências múltiplas e também ... o trânsito. Afinal, 
o tempo gasto para nos deslocarmos, mesmo entre locais próximos, é muitas vezes 
absurdamente grande. São horas e horas de nossas vidas desperdiçadas, tanto no plano 
pessoal quanto no profissional.  

JUSTIFICATIVA 

Mesmo reconhecendo a dificuldade de uma solução rápida e eficaz para a questão do trânsito, 
visto a diversidade dos problemas a serem enfrentados, não nos podemos furtar de tentar 
contribuir para equacioná-los.  
Assim é com relação aos pólos atrativos de trânsito, locais que por sua própria natureza – 
como, por exemplo, universidades, casas de espetáculo, shopping centers e afins - geram 
grande afluxo e concentração de pessoas e veículos, estrangulando ainda mais as vias no seu 
entorno. O mesmo podemos dizer com referência à realização de grandes eventos e às 
promoções comerciais muito comuns por ocasião de datas significativas.  
É nossa expectativa com a presente proposição oferecer uma solução viável para a questão 
que acima levantamos, tratando-se, meramente, de os órgãos municipais responsáveis pelo 
trânsito, fazendo uso da competência legal que já possuem, identificarem esses pólos atrativos 
de trânsito, a maioria deles já sobejamente conhecidos de todos, e, de forma pró-ativa, 
planejarem tecnicamente as medidas a serem implementadas, e, principalmente, fazendo-as 
cumprir pelos responsáveis por tais pólos geradores de grande trânsito.  
Como certamente será observado por meus dignos Pares, não “criamos” novas competências 
para os órgãos de trânsito do Município, nem estamos “impondo” tarefas a esses órgãos. 
Estamos apenas e tão-somente chamando à responsabilidade aqueles particulares que 
produzem muitos dos engarrafamentos que esta cidade sofre. E contando que nossas 
autoridades cumpram o seu dever.    
 


