
 

 

Câmara Municipal de Marília 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 153/2021 

“PROJETO DE LEI Nº 153/2021 

Modifica a Lei nº 7166, de 17 de agosto de 2010, 

que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo 

urbano, obrigando as empresas concessionárias 

atender linhas suburbanas, que servem aos Distritos. 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. A Lei nº 7166, de 17 de agosto de 2010, passa a vigora com a seguinte 

redação: 

"... 

Art. 3º. Na concessão, serão observadas as seguintes definições: 

I - Concedente: é a Prefeitura Municipal de Marília; 

II - Concessionárias: são as pessoas jurídicas prestadoras do serviço; 

III - Veículo: é o veículo automotor, cuja destinação de fábrica é o 

transporte coletivo de pessoas em áreas urbanas, podendo ser do tipo ônibus, 

microônibus e ônibus articulado, que atendam às normas técnicas elaboradas 

pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial 

e pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade 

Industrial – INMETRO; 

IV - Linha Urbana: é o serviço de transporte coletivo regular realizado 

entre dois pontos considerados terminais, com itinerário próprio, assim 

entendida: 

a) Radial: a que tem como terminais o centro da cidade e determinado 

bairro ou vila; 

b) Diametral: a que tem como terminais vilas ou bairros diferentes, 

passando pelo centro da cidade; 

c) Circular: a que liga vários bairros ou vilas entre si, passando ou não pelo 

centro da cidade; 

d) Direta: a que liga as diversas regiões, através do contorno rodoviário em 

horários de maior fluxo de usuários, tais como Núcleo Habitacional Nova 

Marília à Cidade Universitária; Jardim Santa Antonieta à Cidade 

Universitária; Zona Sul ao Distrito Industrial I; Zona Oeste à Cidade 

Universitária; 

V - Linha Suburbana: é o serviço de transporte coletivo regular realizado 

entre o centro do Município e os Distritos. 
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VI - Itinerário: é o trajeto percorrido pelo veículo, fixado pela concedente 

ou pela própria concessionária da linha, ad referendum da concedente; 

VII - Terminal: é o local destinado ao embarque e desembarque de 

passageiros, em qualquer das extremidades da linha urbana; 

VIII - Ponto de Parada: é o local destinado ao embarque e desembarque de 

passageiros, ao longo do itinerário da linha urbana; 

IX - Viagem: é cada percurso do itinerário num mesmo sentido; 

X - Coeficiente de Aproveitamento: é o grau de utilização do veículo, 

relativamente à sua capacidade nominal de transporte diário de passageiros, 

num determinado período; 

XI - Lotação: é a estabelecida pelo fabricante do veículo; 

XII - Transporte de usuários com necessidades especiais: é a forma de 

transporte que atenda os requisitos exigidos pelas normas técnicas previstas 

na legislação, promovendo, assim, a acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida; 

XIII - SAF: é o Sistema Auxiliar de Fiscalização do Transporte Coletivo 

Urbano de Marília, criado e regulamentado através de lei específica; 

XIV - Serviços especiais: são os que deverão ser mantidos pelas 

concessionárias com o uso de micro-ônibus ou vans, destinados a usuários 

com necessidades especiais ou a linhas que, pelo número de usuários, não 

comportem a utilização de ônibus; 

XV - Serviços Experimentais ou Viagens de Pesquisa: são os executados 

e explorados em caráter provisório, por prazo não superior a 90 (noventa) 

dias, com cobrança da tarifa normal, para verificar sua viabilidade 

econômica; 

XVI - Serviços Extraordinários: são os executados e explorados em 

caráter excepcional para atender a necessidades eventuais, de caso fortuito 

ou de força maior, com cobrança da tarifa normal; 

XVII - Serviços Regulares: são os executados e explorados em caráter 

permanente, através de linhas, obedecendo a itinerários e frequência mínima 

previamente estabelecidos, com pontos de embarque e desembarque ao 

longo dos percursos e com valor de tarifa normal dos serviços, e que 

atendam as necessidades do trabalhador e estudantes com horários 

necessários; 

XVIII - Reconhecimento de isenções e descontos em tarifa: é o 

procedimento que ficará a cargo de órgão mantido pela concedente para 

acolher, estudar e deferir isenções e descontos em tarifa, expedindo os 

respectivos comprovantes. (NR) 

Art. 4. ... 
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Art. 5º. A área abrangida pelas concessões será a da zona urbana, suburbana 

e de expansão urbana da cidade de Marília, extensível às localidades 

indicadas no caput do art. 1º. (NR) 

...” 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

Câmara Municipal de Marília, 28 de outubro de 2021. 
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Vereador 


