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A Câmara Municipal e o Carnaval
O carnaval ocupa o mais alto posto das tradições cariocas e é
um dos assuntos de predominante interesse local quanto a
competência municipal para legislar.
Ao longo dos anos, a Câmara Municipal prestigiou o evento
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com a edição de várias leis que refletiam o cenário carioca da
Festa. Assim, oficializou-se o Baile da Cidade, as figuras
tradicionais do Rei Momo, da Rainha e Princesas do Carnaval,
concursos e festivais carnavalescos, o Desfile das Escolas de
Samba e das Campeãs, além de instituir a Área Central do
Carnaval de Rua.
Por outro lado, também de iniciativa legislativa foi a ampla
delegação ao Poder Executivo para cuidar do Carnaval, sendo
estabelecido em lei que a administração do Carnaval Carioca
será de responsabilidade exclusiva, direta e intransferível da
Prefeitura da Cidade, que poderá atuar através de entidade de
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sua Administração Indireta .
Desde então, as resoluções relativas ao Carnaval têm sido
calcadas basicamente pela edição de decretos do Poder
Executivo, não bastasse sua atribuição legal de desembolsar
recursos, de dotar condições de sua infraestrutura e de exercer o
efetivo poder de polícia. Tudo isso foi consolidado no Decreto
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nº 44.217/18 , que instituiu a Macrofunção Carnaval mais
Legal, para fins de disciplinar as atividades desenvolvidas no
Carnaval e do licenciamento de atividades econômicas em
áreas públicas e eventos de Carnaval de Rua”.
Esta norma deu continuidade ao viés de incremento de parcerias
público privadas (PPP) situando os patrocinadores oficiais
como essenciais à manutenção e ao aprimoramento das
estruturas disponibilizadas pela Administração Municipal para
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realização do Carnaval de Rua .

A recente noticia de transferir o desfile dos blocos de grande
apelo carnavalesco para a Rua Primeiro de Março poderá ir ao
encontro de uma das conclusões da Comissão Especial da
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Câmara Municipal criada em 2017, representando um
contraponto neste quadro: Garantir em todas as áreas da cidade
contempladas na organização do carnaval, de forma
proporcional e democrática, o ordenamento urbano (controle
de trânsito e limpeza urbana) e a infraestrutura técnica
necessários (instalação e manutenção de banheiros químicos,
estrutura médico-hospitalar, programação visual e decoração
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de logradouros) para a realização do carnaval de rua .
Neste sentido, é importante que essa organização não estrangule
a espontaneidade dos blocos de rua.
Da mesma forma, é preciso muito cuidado para que as leis
aprovadas pela Casa e os Decretos do Poder Executivo feitos
após a delegação da mesma não entrem em desarmonia e
dificultem ainda mais a realização da Festa.
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Leis nºs 478/83; 510 /84; 802/85; 1.276/88; 1.751/91;

4.162/05;
2

Lei nº 2.720/98
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Revogando e ampliando o espectro dos Decretos nºs 32.664/10
e 37.219/13
4

Verbis, Considerandas

5

Lei nº 1.276/88
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Art. 114 do Regimento Interno da Câmara Municipal
Vereadores Tarcísio Motta (presidente), Fernando William
(relator) e Marcelo Siciliano (membro)
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A Festa, que principia desde os trinta dias anteriores à sexta5
feira imediatamente anterior ao Sábado de Carnaval vem
ganhando tanta notoriedade que transborda qualquer
ordenamento, previsão legal ou limite no sentido de organizar e
manter o Carnaval como uma manifestação popular de rua
sempre expressando congraçamento e alegria.
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