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PROJETO DE LEI Nº 646, DE 1999 

(Do Sr. lêdio Rosa) 

Altera o art. 320 da Lei n2 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA 
E DE REDAÇAO (ART. 54) ART. 24, II). 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 12 Esta lei altera o art.. 320 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo dispositivo trata da aplicação da receita 
arrecadada com as muitas de trânsito. 

Art. 22 O "caput" do art. 320 da Lei n2 9.503/97 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança dê multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em: 

I - sinalização de trânsito e delimitação de ciclofaixas; 

II - engenhar1a de tráfego e construção de ciclovias; 

III - policiamento e fiscalização; 

IV - educação de trânsito. 

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇAO 

A aliteração que propomos para o art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro, fundamenta-se na preocupação com a segurança 
dos ciclistas, em seus deslocamentos no tráfego urbano. 

Apesar da bicicleta estar, cada vez mais, sendo utilizada como um meio de locomoção para o trabalho, para atender a outras 
necessidades do dia-a-dia, e também para a prática de esporte e lazer, haja vista que o próprio Código de Trânsito Brasileiro 
passou a dispor sobre o seu uso no trânsito, o tráfego urbano ainda se apresenta como uma séria ameaça ã segurança dos 
ciclistas. Isso porque, ainda que o próprio Código de Trânsito Brasileiro conceitue e defina o que seja “Ciclofaixa e “ciclovia”, 
poucos investimentos têm sido feitos nessas faixas de circulação exclusivas para as bicicletas”. 

Dai resulta que os ciclistas acabam lutando com os veículos automotores pelo mesmo espaço de circulação. Nisso levam uma 
tremenda desvantagem, o que compromete essencialmente a sua segurança. Os acidentes de trânsito envolvendo ciclistas 
podem ilustrar essa afirmação. 

Para evitar que tais acidentes se reproduzam será necessário ter especial atenção para com a sinalização das ciclofaixas e 
também para a construção de ciclovias. 

Como a receita arrecadada com a cobrança de multa de trânsito é, no final das cantas, destinada aos fatores que concernem à 
segurança de trânsito, achamos importante que entre eles estejam explicitamente contemplados as ciclofaixas e as ciclovias. Dai 
a nova redação que propô-los para o art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Pela relevância dessa preocupação com a segurança dos ciclistas, esperamos ter a presente proposição aprovada pelos nobres 
pares. 

Sala das Sessões, em 15 de abril de 1999 

IEDIO ROSA 

Deputado Federal 

FONTE: http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11MAI1999.pdf#page=118 


