
 

Recomendação Nº 0000003/2021-PJUHS

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, 

titular da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URBANISMO, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE 
URBANA, EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS DE MACAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Art. 129, II e III da Constituição da República Federativa do Brasil; Art. 26, I e Art. 53, § 1º, 

alínea “c” da Lei 8.625/93.

CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição da República dispõe que “o Ministério Público é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”;

CONSIDERANDO que o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n° 8.625/1993, faculta 

ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, 

estadual e municipal, requisitando aos destinatários, adequada e imediata divulgação, assim como resposta 

por escrito;

CONSIDERANDO que para o cumprimento de seu mister, o Ministério Público poderá emitir 

recomendações visando a garantia dos direitos sociais e a observância aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e da publicidade;

CONSIDERANDO a necessidade de criação de uma cultura favorável aos deslocamentos 

cicloviários como modalidade de deslocamento eficiente e saudável;

CONSIDERANDO a necessidade de redução dos índices de emissão de poluentes;

CONSIDERANDO a busca pela melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos e das condições 

de saúde da população;

CONSIDERANDO que o desenvolvimento de ações voltadas para a melhoria do sistema de 

mobilidade cicloviária deve ser um dos objetivos dos gestores públicos;

CONSIDERANDO a importância da inclusão dos sistemas cicloviários nas ações de planejamento 

espacial e territorial;

CONSIDERANDO a importância da conscientização da sociedade quanto aos efeitos indesejáveis 

da utilização do automóvel nas locomoções urbanas, em detrimento do transporte público e de alternativas 

não motorizadas.

CONSIDERANDO que boa parte da população de baixa renda depende de transporte diverso do 

automóvel;

CONSIDERANDO que a Cidade de Macapá possui menos de 22 quilômetros de ciclovias, a maioria 

delas sem interligação uma com as outras;

CONSIDERANDO que várias das ciclovias e ciclofaixas recentemente inspecionadas pelo Ministério 

Público se encontram com sinalização precária, pavimento deteriorado e pintura desgastada;
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CONSIDERANDO que a maioria das ciclovias percorre o sentido NORTE-SUL, havendo poucos 

quilômetros de ciclovias no sentido LESTE-OESTE;

Resolve, RECOMENDAR:

Ao MUNICÍPIO DE MACAPÁ e ao ESTADO DO AMAPÁ que:

No prazo de 90 dias, apresentem planejamento para:

1. Recuperação das ciclovias existentes, com revitalização de pintura e 
sinalização;

2. Interligação das ciclovias e ciclofaixas da Cidade de Macapá;
3. Ampliação do número de ciclovias e ciclofaixas, visando, inclusive, viabilizar 

interligação com a parte OESTE da cidade e também com outros Municípios;

No prazo de até 180 dias:

1. Implementem medidas efetivas para recuperação e interligação das ciclovias 
e ciclofaixas existentes;

2. Iniciem medidas para ampliação em pelo menos 50 por cento do quantitativo 
de ciclovias e ciclofaixas na cidade de Macapá.

3. Iniciem a implantação de locais para estacionamentos de bicicletas nos 
terminais e estações de transferência do Sistema de Transporte Coletivo, edifícios públicos, 
escolas, centro de compras, parques e outros locais de grande fluxo de pessoas.

4. Incluam a previsão de ciclovias ou ciclofaixas em seus novos projetos 
viários, em especial aqueles que viabilizem a ligação com outros municípios;

Dê-se ciência ao Prefeito de Macapá, ao Diretor Presidente da CTMAC e ao Secretário Estadual de 

Transportes.

Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público.

Macapá, 18 de Outubro de 2021

 

 

ANDRÉ LUIZ DIAS ARAÚJO

Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ DIAS ARAUJO, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 18/10/2021, às 23:00, Ato Normativo Nº 

004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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