
 

 

 

Câmara Municipal de Marília 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SEGUNDO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 128/2021 

“PROJETO DE LEI Nº 128/2021 

Modifica a Lei nº 8240/2018, que dispõe sobre áreas 

especiais para o estacionamento rotativo de veículos 

automotores, denominadas como “zona azul”, 

excluindo a rotatividade do sistema, dispensando do 

pagamento as motocicletas, motonetas, ciclomotores, 

bicicletas, moradores que estacionarem em frente de 

suas residências, quando estas não possuírem garagem, 

e revogando o art. 8º. 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. A ementa da Lei nº 8240, de 23 de maio de 2018, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Dispõe sobre áreas especiais para o estacionamento de veículos 

automotores, denominadas como “Zona Azul”. Revoga a Lei nº 2592/79. Dá 

outras providências.” 

Art. 2º. A Lei nº 8240, de 23 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 1º. Fica o Executivo Municipal, em observância ao disposto no artigo 

24, inciso X, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, autorizado 

a instituir nas vias e logradouros públicos do Município de Marília, áreas 

especiais para o estacionamento de veículos automotores, denominadas 

como “Zona Azul”, com horários delimitados, sujeito ao pagamento de 

tarifas pelo usuário. 

... 

Art. 3º. Excluem-se da obrigação de pagar o estacionamento regulamentado 

na presente Lei: 

I - as ambulâncias; 

II - os veículos oficiais a serviço de órgãos públicos, desde que devidamente 

identificados; 

III - as motocicletas, motonetas, ciclomotores e bicicletas; 

IV - moradores que estacionarem em frente de suas residências, quando 

estas não possuírem garagem. 
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Parágrafo único. Para o benefício estabelecido no inciso IV deste artigo, o 

morador deverá efetuar cadastro junto a empresa concessionária, com 

respectivo comprovante de residência. 

Art. 4º. O prazo de estacionamento pelo usuário será conforme cartão 

adquirido para o mínimo de 01 (uma) hora, podendo adquirir horas 

excedentes sem limites, até o término do horário previsto para o 

estacionamento regulamentado. 

Parágrafo único. ... 

Art. 5º. A Prefeitura do Município de Marília poderá administrar 

diretamente o estacionamento de veículos através da Empresa Municipal de 

Mobilidade Urbana de Marília - EMDURB ou ter sua administração 

terceirizada, ficando ainda o Executivo Municipal autorizado a outorgar, 

mediante licitação, a administração e controle do estacionamento de 

veículos a empresas privadas ou entidades privadas, mediante convênio, a 

entidades públicas. 

Art. 6º. Na hipótese de atribuição de outorga da administração e controle do 

estacionamento a empresas privadas, ficará sob responsabilidade desta todo 

e qualquer ônus com a implantação, manutenção e operação de sinalização 

vertical e horizontal, na área delimitada ao sistema de estacionamento de 

veículos “Zona Azul”, sem qualquer custo ou encargo para o Município. 

...” 

Art. 3º. Fica revogado o art. 8º da Lei nº 8240, de 23 de maio de 2018. 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

Câmara Municipal de Marília, 18 de agosto de 2021. 
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