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Dispõe sobre permissão para embarque e desembarque de   
passageiros com crianças de colo, deficientes ou com mobilidade 
reduzida, gestantes e idosos fora dos  pontos e das paradas oficiais e dá 
outras providências. 

 
 
Art. 1º - Os usuários com deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes e idosos que 

utilizem o transporte coletivo urbano de passageiros poderão optar pelo local mais acessível para 
o seu embarque e desembarque, considerando o itinerário original da linha e respeitando a 
legislação de trânsito. 

 
Parágrafo único. Havendo impossibilidade prevista no Código Nacional de Trânsito 

ou legislação correspondente, o condutor do veículo observará o local mais próximo ao solicitado, 
desde que garanta a segurança do usuário. 
 

Art. 2º - A empresa responsável pelo transporte público coletivo por ônibus ficará 
responsável por orientar os motoristas para o embarque e desembarque. 

 
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 

de 60 (sessenta), dias contados da data de sua publicação. 
 
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei 3197 

de 19 de julho de 2002. 
 

Câmara Municipal de Matão, aos 23 de agosto de 2.017 
  
  
 
 
 
  

LUIS CONSTANTE MANSINI 
Vereador – PSC 

  
PROTOCOLO Nº _______/2017,  

DE ____.____.2017 ÀS ____:____ HS. 
________________________________ 

funcionário(a): 
 

 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Assim, esta propositura que dispõe sobre permissão para embarque e desembarque de 
passageiros com crianças de colo, deficientes ou com mobilidade reduzida, gestantes e idosos 
fora dos pontos e das paradas oficiais representa uma parcela de contribuição para melhorar a 
qualidade da mobilidade das pessoas acima mencionadas, e que, por isso, solicitamos a 
aquiescência dos nobres vereadores desta Casa do Povo. 


