
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Deputado Estadual Roberto Cidade - pV

PROJETO DE LEI N9 625 19
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Dispõe sobre a regulamentação do transporte
de bicicletas nos ônibus rodoviários
intermunicipais.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1e Fica permitido aos passageiros dos sistemas públicos de transporte rodoviário
intermunicipais do Estado do Amazonas o embarque de bicicletas em suas
composições.

$1e Para efeitos desta lei, considera-se ônibus rodoviário aquele que possua bagageiro
com acesso externo, localizado na parte inferior do veículo.

Art. 2e As concessionárias dos sistemas públicos de transporte rodoviário
intermunicipais poderão vedar o acesso de bicicletas às respectivas composições nos
horários das 6 horas às t horas e das L7 horas às 20 horas.

51e Fica vedada a cobrança de tarifa extra para o transporte de bicicletas no sistema
pú blico de transporte rodoviário intermun icipa is:

$Ze A circulação de bicicletas nas estações dos sistemas públicos, bem como
respectivo embarque nas composições deverá ser feita pelo próprio passageiro,
deverá conduzi-la:

53e É vedado o transporte de mais de uma bicicleta por passageiro:

$4e As empresas concessionárias dos serviços de transporte intermunicipais poderão
limitar o número de bicicletas embarcadas, desde que a limitação não seja inferior ao
mínimo 2 (duas) bicicletas por veículo.
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Art.3e Para efeitos desta lei, considera-se como bicicleta os ciclos que possuam, no
máximo, duas rodas com aro de raio inferior a 30 (trinta) centímetros.

Art. 4s As concessionárias dos sistemas de transporte público poderão restringir o
transporte de bicicletas nas composições e veículos, em virtude da realização de
eventos esportivos, culturais, festivos, cívicos ou de outra natureza, onde haja uma
grande concentração de pessoas.

51e O disposto no caput deste artigo se aplicará somente às estações que estiverem
nas imediações deste evento:

52e As restrições dispostas no caput deste artigo somente poderão ocorrer mediante
prévio aviso da concessionária, devidamente veiculado em meios de comunicação,
com a antecedência mínima de24 (vinte e quatro) horas para o seu início,

Art. 5s Esta Lei entra em vigor após decorridos 1-20 (cento e vinte) dias da data de sua
publicação oficial.

Paço das Seções da Assembleia Legis

outubro de 2019.
do Estado do Amazonas, em Manaus, 0l- de
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JUSTIFICATIVA

A utilização de bicicletas como modal de transporte é uma alternativa que vem se
consagrando como algo de fundamental importância para a mobilidade urbana e o
deslocamento urbano. É um meio de transporte acessível, não-poluente e favorece ao
desafogo do trânsito de veículos automotores e do transporte público nos grandes
conglomerados u rbanos.

Por todo o mundo e até em cidades brasileiras, o uso da bicicleta como meio de
transporte é uma realidade que auxilia na mudança da ocupação do espaço público
urbano, contribuindo para a melhoria da convivência e do fluxo de pessoas.

No Brasil, e em especial no Estado do Amazonas, a utilização de bicicletas como meio
de transporte ainda é muito incipiente. Muito disso se deve a uma cultura social de se

privilegiar o veículo automotor na ocupação do espaço público. Por conta disso, as
políticas públicas de mobilidade urbana acabam se baseando nesta mesma cultura, e
as intervenções do Poder Público acabam por beneficiar a perpetuação desta cultura.

A melhoria da convivência e do fluxo de pessoas no ambiente urbano do Estado do
Amazonas, especialmente o das Regiões Metropolitanas e cidades de maior
adensamento populacional, depende de uma atuação do Poder Público que fomente
meios de transporte e de ocupação dos espaços públicos que os torne mais humanos

Por ser um veículo de propulsão humana, a bicicleta enquanto modal de transpo
utilizado para curtas distâncias. Desta maneira, serve como um excelente
alimentador dos sistemas de transporte público de massa, auxiliando no des
outros modais alimentadores.

Para que essa lógica funcione de maneira efetiva, se faz necessário que o Poder
Público promova políticas de ligação intermodal entre a bicicleta e os sistemas de
transporte público de massa. Nesse sentido, o acesso da bicicleta às composições
desse sistema é uma maneira efetiva de proporcionar essa ligação, possibilitando ao
cidadão que potencialize o uso da bicicleta como meio de transporte.
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Em muitas das vezes, o indivíduo precisa se utilizar de mais de um meio de transporte
para se deslocar de seu local de origem ao seu destino. Com a iniciativa do passageiro
poder levar sua bicicleta dentro do sistema de transporte público de massa possibilita,
de maneira efetiva, que ele possa optar por uma forma de deslocamento que irá
auxiliar no desafogo de outros modais de transporte, especialmente os rodoviários, e
em toda a mobilidade em si.

A bicicleta é um veículo de transporte que possui características singulares: leve, de
fácil transporte e que ocupa pouco espaço onde quer que ela esteja. Desta forma, é
plenamente plausível que esta seja transportada dentro de composições de transporte
público de massa sem maiores impactos para o seu funcionamento. No caso dos
ônibus rodoviários intermunicipais, o próprio veículo utilizado possui uma estrutura
que permite o transporte de bicicletas sem maiores transtornos.

Em diversos lugares do mundo, o transporte de bicicletas em transportes públicos de
massa é uma realidade que em muito favorece a mobilidade urbana e a ocupação do
espaço público. A implementação desta política no Estado do Amazonas será, assim
como diagnosticado nos locais aos quais ela já é uma realidade, um grande
instrumento de auxílio na melhoria no deslocamento das pessoas.

O avanço proposto por esse projeto é esse direito do cidadão, além de ser assegurado
por lei, possa se estender para horários de menor fluxo durante os dias úteis. E, desta
maneira, possibilitar que a bicicleta se consolide como uma alternativa sustentável,
saudável e acessível para se deslocar pelo espaço urbano do Amazonas.

Nesse sentido, pedimos para os nobres parlamentares a aprovação deste projeto.

Paço das Seções da Assembleia Legis doE
outubro de 2019

do Amazonas, em Manaus, 01- de
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