
 

 
                                                            ESTADO DO AMAZONAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS 
GABINETE VEREADOR REIZO CASTELO BRANCO 

 

Rua: Agostinho Caballero Martins, 850 – CEP: 69027-020 – São Raimundo 
Fone: 3303-2857 

Manaus – Amazonas  
e-mail: reizo.castelobranco@cmm.am.gov.br 

 

Projeto de Lei nº.  097/ 2014. 

“Dispõe sobre a instalação de suporte 
para bicicletas em ônibus coletivos e da 
outras providências”. 

 

Art. 1º. Todas as empresas, concessionárias e permissionárias que operam no sistema 
de transporte coletivo urbano da cidade de Manaus, disponibilizarão em sua frota de 
ônibus coletivos, suportes para bicicletas na parte dianteira ou trazeira externa dos 
veículos a fim de transportá-las. 

Parágrafo Único. Não haverá custos adicionais na tarifa aos usuários que transportam 
sua bicicleta no transporte coletivo. 

Art. 2º. A instalação do suporte para transporte de bicicleta nos ônibus coletivos será 
gradativa e anual nas linhas urbanas, sendo 10% (dez por cento) da frota por ano. 

Art. 3º. O equipamento deverá permitir o transporte de, no mínimo, 2 (duas) bicicletas. 

Art. 4º. O descumprimento da presente lei na instalação do suporte como dispõe o 
artigo 1º, acarretará multa de 50 UFMs – Unidade Fiscal do município, por mês e por 
veículos, aplicado às permissionárias ou concessionárias prestadoras do serviço de 
transporte coletivo até sua adequação e legislação. 

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor 120 dias após sua publicação.  

 

                             Câmara Municipal de Manaus, 7 de abril de 2014 

 

    Reizo Castelo Branco 
Vereador – PTB/AM                                                                                                                       

1º Secretário 

 

 

 

                                                     JUSTIFICATIVA 



 

 
                                                            ESTADO DO AMAZONAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS 
GABINETE VEREADOR REIZO CASTELO BRANCO 

 

Rua: Agostinho Caballero Martins, 850 – CEP: 69027-020 – São Raimundo 
Fone: 3303-2857 

Manaus – Amazonas  
e-mail: reizo.castelobranco@cmm.am.gov.br 

A presente proposição  visa adequar o transporte coletivo municipal, tendo em vista a tendência 
mundial e na cidade de Manaus, da utilização da bicicleta como meio de transporte pessoal nos 
deslocamentos diários. Deste modo, a proposta é para incentivar os que utilizam a bicicleta 
como transporte e incentivar a preservação do meio ambiente. 

O Projeto de Lei em questão dispõe sobre a instalação de suporte para bicicleta nos ônibus 
coletivos,  com a finalidade de transportar a bicicleta do usuário. Com a instalação do citado 
suporte, o usuário ciclista poderá utilizar a bicicleta em uma parte de seu trajeto e em outro o 
transporte coletivo, assim combinando bicicleta/ônibus. 

É          necessário que o Poder Público tenha iniciativa e se adiante a demanda crescente pela 
integração dos distintos modais à medida que se populariza o uso da bicicleta. Além disso, do 
ponto de vista de um trânsito mais saudável e sustentável. É fundamental fomentar o 
crescimento da utilização de meios de transporte não poluentes, e a colocação dos suportes para 
bicicletas nos veículos favorecia esse propósito. 

As bicicletas que forem apoiadas no suporte serão travadas pelo condutor do veículo, o que 
proporcionará maior segurança no transporte da bicicleta, evitando sua queda durante a viagem, 
ou que a mesma seja roubada. Estima-se que toda a operação envolvendo a fixação da bicicleta 
e o embarque do ciclista dura cerca de no máximo dois minutos. 

A proposta ora apresentada, já se encontra em funcionamento em outras cidades como São 
Paulo e Florianópolis, as quais contam com ônibus adaptados para o transporte de bicicletas. 
Seria muito importante que a nossa cidade de Manaus, fizesse parte desse movimento mundial 
em defesa do meio ambiente. 

Pode ainda se beneficiar com a implantação do presente Projeto, os cidadãos que utilizam a 
bicicleta no seu dia-a-dia, pois os mesmos poderiam usar essa disponibilidade dos suportes para 
resolver problemas ocasionais como a bicicleta furar o pneu, quebrar corrente ou ainda em caso 
de chuva inesperada. 

A presente medida visa incentivar aos moradores da cidade de Manaus e o grande números de 
pessoas que usam a bicicleta com transporte no seu lazer ou no trabalho, observando que não há 
gastos econômicos e colaboração com a natureza, pois se estará diminuindo os poluentes. 

Diante da matéria e do interesse público da qual se reveste, solicito o apoio dos nobres pares na 
aprovação desta relevante iniciativa. 
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