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LEI MUNICIPAL Nº 1030 DE 17 DE MAIO DE 2017. 

FICA CRIADO O SISTEMA CICLOVIÁRIO 
NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES 
- RJ, COMO INCENTIVO AO USO DE 
BICICLETAS PARA O TRANSPORTE, 
CONTRIBUINDO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL 

A CÃMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, por seus representantes legais, aprovam e o EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONA a seguinte LEI: 

Art. 1º - Fica criado o Sistema Cicloviário no Município de Trajano de 
Moraes - RJ, como incentivo ao uso de bicicletas para o transporte, 
contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade sustentável. 

§ 1º - O transporte por bicicletas deve ser incentivado em áreas 
apropriadas e abordado como modo de transporte para as atividades do 
cotidiano, bem como para o lazer dos munícipes. 

§ 2° -Fica proibido o transporte de bicicletas nas praças públicas com 
Roda, Aro acima do número 16 (dezesseis). 

Art. 2º - O Sistema Cicloviário do Município de Trajano de Moraes — RJ, 
será formado por rede viária para o transporte por bicicletas, formada 

por ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas e rotas operacionais de 
ciclismo. 

Art. 3º - O Sistema Cicloviário deverá: 

— Viabilizar os deslocamentos com segurança, eficiência e conforto para 

o ciclista; 

II - promover o lazer ciclístico e a conscientização ecológica. 
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Art. 4 º - A ciclovia será constituída de pista própria para a circulação de 
bicicletas, separada fisicamente do tráfego geral e atendendo o seguinte: 

- ser totalmente segregada da pista de rolamento do tráfego geral, 
calçada, acostamento, ilha ou canteiro central; 

II -poderá ser implantada na lateral da faixa de domínio das vias públicas 
e em outros locais de interesse; 

III -ter traçado e dimensões adequados para segurança do tráfego de 
bicicletas e possuir sinalização de trânsito específica. 

Art. 5º - A ciclofaixa consistirá numa faixa exclusiva destinada à circulação 
de bicicletas, delimitada por sinalização específica, utilizando parte da 
pista ou da calçada, desde que as mesmas não tenham fluxo intenso de 
veículos automotores ou pedestres. 

§1º - A ciclofaixa somente poderá ser adotada quando não houver 
disponibilidade de espaço físico ou de recursos financeiros para a 
construção de uma ciclovia, desde que as condições físico operacionais 
do tráfego motorizado sejam compatíveis com a circulação de bicicletas. 

Art. 6º - A faixa compartilhada poderá utilizar parte da via pública, desde 
que devidamente sinalizada, permitindo a circulação compartilhada de 
bicicletas com o trânsito de veículos motorizados ou pedestres, conforme 
previsto no Código de Trânsito Brasileiro. 

§1º - A faixa compartilhada deve ser utilizada somente em casos 
especiais, para dar continuidade ao sistema cicloviário ou em parques, 
quando não for possível a construção de ciclovia ou ciclofaixa. 
§2º - A faixa compartilhada poderá ser instalada na calçada, desde que 
autorizada e devidamente sinalizada pelo Órgão Executivo concedente, 
nos casos em que não comprometer a mobilidade segura e confortável 
do pedestre. 
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Art. 7 - Nas ciclovias, ciclofaixas e locais de trânsito compartilhado 
poderão ser permitidos, de acordo com regulamentação pelo Órgão 
Executivo, além da circulação de bicicletas: 

-circular com veículos em atendimento a situações de emergência, 
conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro erespeitando-se a 
segurança dos usuários do sistema cicloviário. 
II -utilizar patins, patinetes e skates, nas pistas onde sua presença não 
seja expressamente proibida. 

III - circular com o uso de bicicletas, patinetes ou similares elétricos, 
desde que desempenhem velocidades compatíveis com a segurança do 
ciclista ou do pedestre onde exista trânsito partilhado. 
IV —Aguarda Municipal exercerá desempenho fiscalizatório. 

Art. 8 - O Executivo deve manter ações educativas permanentes com o 
objetivo de promover padrões de comportamento seguros e 
responsáveis dos ciclistas, assim como deverá promover campanhas 
educativas, tendo como público-alvo os pedestres e os condutores de 
veículos, motorizados ou não, visando a divulgar o uso adequado de 
espaços compartilhados. 

Art. 9 - Os eventos ciclísticos, utilizando via pública, somente podem ser 
realizados em rotas, dias e horários autorizados por ato próprio do Poder 
Executivo competente, a partir de solicitação expressa formulada pelos 
organizadores do evento. 

Art. 10 - O processo de elaboração e implantação de sistemas cicloviários 
no âmbito estadual, dos municípios e intermunicipal deverá 
obrigatoriamente levarem conta as diretrizes previstas na Lei Federal nº 
12.587/2012 que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, em 
especial no que diz respeito à garantia do direito de participação dos 
ciclistas e de suas entidades representativas na formulação desta Política 
Pública. 
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Art. 11- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 12º -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Rodrigo Freire Viana 
Prefeito 
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