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P. 17.858/17 (7.513/16-Emdurb) 

C_llmara Mu 1icipal·oe B"uru auru, 04 de maio de 2.018. 
Diretoria de ~poio Leglslawo 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência 
Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá ou 

Atenciosas saudaçõe 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

O 6 MAIO ZO 

o·eto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre o 
pr vidências. 

A 
DAL 
PI leitura no Expediente 
d'.'! Sessão Ordinária do 
dia .J..!L!_ o s L 1 8 
em, ..1!LJ. o s}: 13 . 

AI.EX . ORO BUSSOLA 

Anexos: Lei Municipal nº 3.479/92 e arts. 5° e 11 da Lei Municipal nº 4.035/96. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. l 7.858117 (7.513/16- Emdurb) 
PROJETO DE LEI Nº 42/18 
Dispõe sobre o Serviço de 
Transporte de Escolares do 
Municlpio tl'e Bauru e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municfpio de Bauru, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1 o 

Art. 2º 

Art. 4° 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Serviço de Transporte Especial Remunerado de Escolares, considerado serviço público de caráter essencial, é aquele 
destinado a transportar estudantes regularmente matriculados na rede pública ou privada de ensino, nas vias urbanas e rurais de 
Bauru, mediante autorização expedida pela Prefeitura Municipal ou por Órgão ou Entidade que ela autorizar, ficando sujeito as 
disposições da presente lei. 

Para efeito de interpretação desta lei, entende-se por: 
1 - TRANSPORTE DE ESCOLARES: o serviço especial destinado a transportar, de fonna remunerada, estudantes, nas 

vias urbanas e rurais de Bauru, comprceendendo o itinerário entre a residência do aluno e o estabelecimento de ensino, 
e vice-versa ou outrem de comum aeÜrdo, mediante autorização outorgada pelo Município; 

li - TITULAR: pessoa ílsica ou jurldica a quem é concedida a autorização para a exploração dos serviços de transporte 
remunerado de escolar e que responde legalmente pela mesma, podendo ser também, no caso de pessoa fisica, 
condutor de veículo de transporte especial, desde que registrado para tal; 

m - CONDUTOR: motorista profissional inscrito no cadastro de condutores de transporte remunerado de escolares, 
responsável pela condução do veiculo mediante autorização prévia registrada em Alvará de Condutor de veículo de 
transporte especial, independentemente de este ser ou não o titular autorização; 

IV - MONITOR: pessoa que auxilia o condutor no embarque e desembarque dos alunos, bem como enquanto conduz o 
veiculo; 

V· CADASTRO: registro sistemático de titulares, condutores e veiculas utilizados nos serviços de transporte escolar; 

VI - ALVARÁ DE TRÁFEGO: documento, concedido a título precário, que identifica os dados do titular, veículo(s), 
condutor(es) e as escolas permitidas para realizar o transporte de escolares; 

VII - ALVARÁ DE TRÁFEGO ESPECIAL: documento, concedido a título precário, que identifica os dados do Titular, a(s) 
escola(s) em que efetuará extraordinariamente o transporte de escolares e/ou os dados do veículo que estará 
provisioriamente atcntendendo a atividade; 

VIU- ALVARÁ DE TRÁFEGO EMERGENCIAL: documento, concedido a titulo precário, que autoriza outro veiculo 
cadastrado ou não no sistema a prestar serviços em situações de impedimento do veículo titular ou auxiliar; 

IX· ALVARÁ DE CONDUTOR: documento, concedido a titulo precário, que identifica os dados do condutor; 

X - ALVARÁ DE RESGUARDO: documento, concedido a titulo precário, que identifica os dados do Titular, a(s) escola 
(s) ao qual será concedida o resguardo da atividade; 

XI - PONTO: registro numérico de endereço vinculado a um estabelecimento de ensino, onde o Titular prestará, de fonna 
prioritária, o serviço de Transporte de Escolares; 

XII - VAGA: espaço, dentro do Ponto, destinado somente ao estabelecimento do veículo cadastrado como titular (principal) 
da autorização, para efetuar embarque e desembarque de alunos do estabelecimento de ensino. 

CAPITULO II 
DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

Seção 1 
Do Alvará de Tráfego 

A execução dos serviços de transporte escolar, no âmbito municipal, fica condicionada à obtenção do Alvará de Tráfego a ser 
expedido pelo Poder Público. 

O Alvará de que trata o artigo anterior será expedido cm favor de Pessoa Flsica ou Jurídica que comprovar o atendimento das! 
exigências legais a serem estabelecidas pelo Executivo, observadas as legislações Estaduais e Federais pertinentes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n" 42/18 

Parágrafo único. 

Art. 5° 

Art. 6ª 

§ 1' 

§ 2' 

Art. 7' 

Art. 8' 

Parágrafo único. 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art, 14 

Parágrafo único. 

Art. IS 

O Alvará de Tráfego deverá ser renovado anualmente, no mês de janeiro, sob pena de cancelamento da Autorização. 

O Titular da Autorização poderá cadastrar no máximo 03 (três) veiculas, sendo, 01 (um) titular e 02 (dois) 11uxiliares, nos 
tennos desta Lei e demais normas, devendo ser expedido um Alvará de Tráfego para cada veiculo. 

Seçllo II 
Do Alvará Especial e de Resguardo 

Na impossibilidade temporária do Autorizatário em explorar a atividade de Transporte Remunerado de Escolares, o mesmo 
poderá solicitar o Alvará de Resguardo de Vaga, cuja sua concessão ficará condicionada a inexistência de eventual prejufzo aos 
usuários do sistema. 

O Alvará de Resguardo de Vaga terá validade máxima de OI (um) ano, podendo ser renovado, de fonna consecutiva, por 
apenas n1ais 01 (um) ano . 

Eventualmente, ocorrendo o amncnto de demanda, o poder concedente poderá detenninar ao titular da autorizaçâo que retome 
imediatamente a atividade, sob pena de cancelamento da mesma, não havendo motivo justificado. 

O Alvará de Tráfego Especial, cuja validade máxima será do respectivo ano letivo, será emitido quando: 
1 - Houver recusa dos Titulares cadastrados no Ponto; 

li - A demanda de alunos a serem transportadas for maior que a capacidade dos veiculas dos transportadores cadastrados 
para o Ponto; 

m - A pedido devidamente fundamentado da Direção do Estabelecimento de Ensino ao qual o Ponto está vinculado; 

IV - Para garantir o direito de transporte de alunos; 

V - Para garantir a operacionalidade do sistema de transporte especial de escolares; 

VI - Por solicitação, devidamente fundamentada. de pais de aluno, quando os Titulares do Ponto, referente ao 
estabelecimento de ensino onde o filho esteja matriculado, nllo sejam de sua confiança, por não cumprirem o pactuado 
entre as partes. 

O Alvará de Tráfego Emergencial será expedido quando o veiculo titular ou auxiliar estiver impedido de ser utilizado na 
prestação de serviço, quando objeto de sinistro, furto, roubo ou problemas mecânicos, devidamente comprovados, cuja 
validade máxima deverá observar as regras estabelecidas pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. 

Para obtenção do alvará constante no caput deste artigo, o veiculo substituto deverá ser submetido às regras impostas pelo 
Órgão Estadual de Transito e por esta Lei. 

Seção lII 
Dos Pontos e das Vagas 

Para cada estabelecimento de ensino, onde houver a necessidade de transporte de escolares regulamentado por esta Lei, haverá 
um Ponto. 

Os pontos se classificam como; 
1 - Fixo: aquele que tem registrado os Autorizatários que ali prestam serviço; 

ll - Livre: aquele que qualquer Autorizatário pode prestar o serviço, 

Os Titulares de Transporte de Escolares deverão prestar serviços prioritariamente no Ponto onde estão autorizados. 

A quwitidade de Pontos para cada Autorizatário ticarâ limitado à capacidade de transporte a ser realizado, considerando o 
limite de velculos estabelecidos, não podendo ultrapassar a quantidade de OS (cinco) pontos por autorização. 

No caso de mudança de endereço do Estabelecimento de Ensino, o ponto a ele atrelado será juntamente remanejado para o 
novo local, sem alteração de sua numeração ou da quantidade de Autorizatário que o explora. 

Quando do encerramento das atividades do Estabelecimento de Ensino, o ponto a ele atrelado será automaticamente extinto. 

A extinção do ponto não dá direito ao Autorizatário que o explorava a exigir outro em substituição. 

A quantidade de Vagas de estacionamento de transporte de escolar de cada Ponto será determinada em razão da demanda de 
alunos a sere1n transportados. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ti.e[ Proj. de Lei nº 42/18 

:Parágrafo único. 

Art. 16 

Parágrafo único. 

Art. 17 

Parágrafo único. 

Art. 18 

Art. 19 

Parágrafo único. 

Art. 20 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 21 

Art. 22 

Art. 23 

Os veículos titulares têm preferência de estacionamento em relação aos veículos auxiliares, que não terão vagas específicas 
demarcadas. 

A ocupação dos Pontos ocorrerá por meio de processo seletivo de candidatos, com critérios estritamente objetivos. 

Os estabelecimentos de ensino poderão explorar o serviço de transportes, de escolares em seus respectivos pontos, sem a 
necessidade de obtêMlos por meio de processo seletivo. 

As vagas para Transporte de Escolares poderão ser transferidas a terceiros, desde que com anuência prévia do Poder Público, 
sempre em caráter excepcional e desde que observadas, dentre outras legislações, as seguintes exigências: 
I ~ Preencher o cessionário todos os requisitos exigidos para a operação do serviço; 

II M Estar o cedente quite com suas obrigações perante a Prefeitura Municipal de Bauru e demais Órgãos; 

III M Assumir o cessionário todas as obrigações e todas as garantias prestadas pelo cedente, mais aquelas que forem julgadas 
necessárias na ocasião. 

A transferência implicará na cessão de todas ou parte das vagas que integram a autorização do cedente, desde que estas possam 
ser atendidas, observando a qu11ntidade mãxima de vcfe;ulos quç o f,.,utorizatár!o poss.ui ,Rara e~plqração. do serviço. 

A permuta de vagas entre titulares regularmente cadastrados é possível, desde que com prévia ,anuência e verificada a 
inexistência de prejuízo ao sistema. 

CAPÍTULO III 
DO CADASTRO DE CONDUTORES 

Para a condução dos veículos de transporte de escolares de que trata esta Lei, o motorista profissional deverá ser inscrito no 
cadastro de condutores e possuir o competente Alvará de Condutor, devendo para tanto satisfazer as exigências legais ditadas 
pelo Municfpio, Estado e União. 

O Alvará de Condutor de Veiculo de Transporte Especial terá validade de um ano, renovado no mesmo período do Alvará de 
Tráfego. 

Os inscritos serão classificados por categorias, tendoMse em vista as suas especificidades, na seguinte conformidade: 
1 - Condutor Titular; 
II - Condutor Auxiliar. 

O Condutor Titular é o detentor da autorização para explorar a atividade de Transporte de Escolares e autorizado a conduzir o 
respectivo veiculo, preenchidos todos os requisitos descritos na presente Lei, sendo-lhe vedado prestar serviço como condutor 
auxiliar de outro Titular. 

O Condutor Auxiliar é o profissional devidamente regularizado, perante o cadastro da Empresa Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Rural de Bauru M EMDURB, para efetuar o transporte de escolar em nome do Titular da Autorização, não podendo 
prestar serviços a outros Autorizatários. 

O Titular pessoa física somente poderá ter, por veiculo, no máximo, 02 (dois) profissionais inscritos como condutores 
auxiliares. 

CAPÍTULO IV 
DOS VEÍCULOS 

Somente poderá ser utilizado no transporte de escolares, veiculo registrado na cidade de Bauru/SP, na categoria aluguel, com 
capacidade para transportar acima de 07 (sete) passageiros. 

Além das exigenclas Estaduais, Federais e demais normas regulamentadoras, os vcfculos de transporte de escolar deverno 
apresentar vida útil (máxima) de 20 (vinte) anos, da data de fabricação, prorrogáveis anualmente. desde que apresentado 
Certificado de Segurança Veicular (CVS) emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. 

CAPÍTULO V 
DOS DEVERES 

Constitui deveres e obrigações dos Titulares: 

Seção I 
Dos Titulares 

1 - Manter as características fixadas para o veículo; 

3~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 42/18 

Art. 24 

II - Dar adequada manutenção ao veiculo e seus equipamentos, de modo que os mesmos estejam sempre em perfeitas 
condições de conservação e funcionamento, controlando seu uso e vistoriando-o permanentemente; 

III - Apresentar periodicamente e sempre que for exigido, o veiculo para vistoria técnica, comprometendo-se a sanar as 
irregularidades no prazo assinado; 

IV - Providenciar que o veículo porte o conjunto de equipamentos exigidos; 

V - Controlar e fazer com que no veiculo estejam todos os documentos exigidos e nos locais indicados; 

VI - Prestar serviços somente nos Pontos para qual está autorizado, salvo por Autorização Especial expressa, desde que 
observadas às normas vigentes; 

VII - Manter sempre atualizado o Alvará de Tráfego e/ou a Carteira de Condutor de Transporte Especial; 

VIII· Requerer autorização prévia para toda e qualquer alteração pretendida; 

IX - Solicitar autorização para uso de veiculo que não esteja inscrito no cadastro de transporte de escolares, em caso de 
emergência; 

X - Comunicar de imediato a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB: 
a) Qualquer alteração de endereço; 
b) A pretensão de paralisar a atividade, requerendo a baixa do alvará do Cadastro de Transporte de Escolares, 

anexando o original do Alvará de Tráfego, Carteira de Condutor de Veiculo de Transporte Especial e selo. 

XI - Apresentar o veiculo em perfeitas condições de conforto, segurança e higiene; 

XII - Cumprir rigorosamente as determinações da municipalidade; 

XIII - Atender as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras que lhe são correlatas; 

XIV - Não confiar a direção do veiculo: 
a) A quem não esteja regularmente inscrito no Cadastro de Condutores; 
b) O condutor suspenso ou com registro cassado. 

XV - Controlar e fazer com que seus empregados ou colaboradores cumpram rigorosamente as disposições da presente lei 
e demais regulamentos; 

XVI- As demais obrigações ac01netidas na Seção seguinte, no que couber; 

XVII· Atender as exigencias do Código de Trânsito Brasileiro; 

XVIII - Não utilizar o veiculo para o fretamento; 

XIX - Executar a atividade com O l (um) monitor em cada veiculo para auxiliá-lo no embarque e desembarque dos alunos, 
bem como enquanto conduz o veiculo; 

XX- Ocorrendo falecimento do Titular, o(s) herdeiro(s) deverá(ão) comunicar imediatamente o Poder Público, 
apresentando documento hábil para que sejam tomadas as devidas providências, atendendo todas as normas 
pertinentes. 

Seção II 
Dos Condutores 

É dever do condutor de veiculo de transporte escolar, além dos previstos na legislaçao de transito: 
1- Tratar com urbanidade e polidez os escolares, o público e os agentes de fiscalização; 

II - Trajar-se adequadamente, ficando proibido o uso de "shorts", camisetas sem mangas e chinelos; 

III • Acatar e cumprir todas as determinações dos fiscais e dos demais agentes administrativos~ 

IV - Prestar os serviços com o veiculo e seus equipamentos em perfeitas condições de conservação, funcionamento, 
segurança e limpeza; 

V - Só empreender marcha com as portas do veículo fechado; 
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Parágrafo único. 

Art. 25 

At. 26 

Parágrafo único. 

Art. 27 

Parágrafo único. 

Art. 28 

Art. 29 

VI - Usar sempre a vaga demarcada pelo Município, para embarque e desembarque de escolares, permanecendo parado o 
tempo necessário para o embarque/desembarque. 

VII - Efetuar o embarque e desembarque somente após a completa parada do veículo junto à guia da calçada na Vaga; 

VIH - Não utilizar o veículo para outras atividades, durante os horários letivos; 

IX - Portar todos os documentos exigidos pela legislação, tanto os de natureza pessoal quanto os relativos ao veículo e ao 
seiviço; 

X - Não confiar a direção do veículo a terceiros não autorizados~ 

XI - Não efetuar transporte de escolares além da capacidade permitida para o veículo; 

XII - Não efetuar o transporte de escolares em pé; 

XIII - Zelar pela segurança e comodidade dos escolares; 

XIV - Cumprir, rigorosamente, as normas prescritas na presente lei, no Código de Trânsito Brasileiro e nos demais atos 
administrativos; 

XV - Não exceder o tempo máximo de permanência da criança no veículo de acordo com o seguinte critério: 
a) Criança menor de 7 anos - 40 minutos; 
b) Criança com mais de 7 anos- 50 minutos. 

XVI - Conduzir os escolares até o seu destino final, sem interrupção voluntária da viagem; 

XVII- Entregar aos escolares, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, qualquer objeto esquecido no veículo; 

XVIII - Apresentar à fiscalização documentos e/ou equipamentos exigidos nas atuações/fiscalizações. 

O Poder Público poderâ exigir, caso entender necessário, demais deveres previstos em instruções normativas e em outras 
legislações Municipais, Estaduais ou Federais. 

CAPITULO VI 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Pela inobservância dos preceitos contidos nesta lei, em seu regulamento e nas demais normas e instruções complementares, os 
infratores ficam sujeitos: 
1- Multa; 
II - Pontuação no prontuârio da autorização; 
Ili - Apreensão do veículo; 
IV- Revogação da autorização. 

A multa será aplicada ao Autorizatário e/ou Condutor e corresponderá a determinado número de UFESP's, nos casos definidos 
no Anexo I da presente Lei, bem como ensejará em uma pontuação que será lançada no prontuário da Autorização e que 
concorrerá para a sua Revogação. 

Os Autorizatários são responsáveis solidários pelas infrações cometidas pelos respectivos condutores auxiliares. 

As multas serão assim classificadas por sua natureza: 
1- Natureza levíssima, valor de 03 UFESP's, 03 pontos; 
II - Natureza leve, valor de 05 UFESP's, 04 pontos; 
III- Natureza média. valor de 1 O UFESP's, 05 pontos; 
IV - Natureza grave, valor de 19 UFESP's, 07 pontos; 
V - Natureza gravfssima, valor de 50 UFESP's, 10 pontos. 

No caso de reincidência específica, no prazo de 90 (noventa) dias, tanto o valor da multa quanto a pontuação terão um fator 
multiplicativo de 02 (dois), ou seja, em dobro. 

A soma de pontos equivalente a 21 (vinte e um) ou mais, relativos às infrações cometidas em um período de 12 (doze) meses 
concorrerá para revogação da Autorização. 

As penalidades e a pontuação citadas serão aplicadas separadas ou cumulativamente. 
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Ref. Proj. de Lei n" 42/18 

Art. 30 

Parágrafo único. 

Art. 31 

Art. 32 

Parágrafo único. 

Art. 33 

Art.34 

Ar!. 35 

Art. 36 

Art. 37 

Art. 38 

Art. 39 

Art. 40 

A aplicação da pena de revogação da Autorização impedirá nova Autorização, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

O impedimento referido no capul deste artigo aplica-se a pessoa ílsica e todos os sócios da pessoajurldica 

A aplicação das penalidades previstas nesta lei e seu respectivo regulamento não confundem com as prescritas c1n outras 
legislações. como também não elidem quaisquer responsabilidades de natureza civil ou criminal perante terceiros. 

Com exceção da aplicação das penalidades de multa e apreensão que são imediatas, o procedimento para aplicação de 
penalidade de revogação da Autorização será iniciado com a abertura do processo administrativo, contendo a detenninaçã.o 
respectiva, juntando-se o instrumento que lhe deu origem e oportunamente os demais escritos pertinentes. 

A imposição da penalidade de multa e de apreensão se dará nos casos previstos no regulamento da presente lei e nonnas 
correlatas, lavrando-se o respectivo Auto de Infração ou de Recolhimento e Reínoção de Veiculo de Transportes Especiais. 

A revogação da autorização dar-se-á por razões de interesse público ou, ainda, quando: 
I - Encontrar-se o condutor do veiculo cm estado de embriaguez ou sob o efeito de substância illcita, prestando serviços 

ou na ilninência de prestá-los; 

O - Se envolver com a prática de crime ou contravenção com instauração de procedimento legal junto à Policia Judiciária. 
que venha a impedir o exercício da atividade; 

III - Paralisar as atividades por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização da EMDURB, salvo caso fortuito ou motivo de 
força maior; 

IV - For condenado em sentença transitada em julgado pela prática de crhncs de homicldio, roubo, estupro e corrupção de 
1ncnores; 

V - Ser reincidente, no período de 12 (doze) meses, nas conduta infracionais definidas no Anexo I, Grupo IV, itens 1, 2, 3 
e 5 da presente lei; 

VI- Quando a Autorização atingir a soma de 21 pontos em infrações definidas na presente Lei nos últimos 12 (doze) 
meses; 

VII - Tiver decretada a falência ou entrar em processo de dissolução no caso de empresas; 

VIII - Deixar de efetuar o recolhimento das multas impostas. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

A remuneração pelo serviço executado e o itinerário serão estabelecidos de comum acordo entre os Pais ou Responsáveis pelo 
aluno e o Transportador Autorizatário. 

Os Autorizatários que antes da vigência da presente lei possuir mais de 05 (cinco) pontos poderão mantê-los cm seu registro 
desde que observado à capacidade de transporte a ser realizado, considerando o limite de veículos estabelecidos. 

A regra disposta no art. 22 da presente Lei somente passará a ser exigida 05 (cinco) anos após sua entrada em vigência ou 
quando da substituição de veículos cadastrados no sistema 

A Prefeitura Municipal ou Órgão ou Entidade por ele autorizado poderá baixar normas de natureza complementar da presente 
lei, visando preenchimento de lacunas nos casos omissos. 

O Poder Executivo terá o prazo de 30 (trinta) dias para regulamentar a presente lei. 

Fica revogada a Lei Municipal n" 3.4 79, de 19 de agosto de 1.992. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

NATUREZA LEVfSSlMA 
Multa de 03 UFESP 
03 Pontos 

1. Abandonar o veiculo no ponto. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I - GRUPO 1 

2. Por não se trajar adequadamente, vestindo camiseta se1n manga, shorts ou chinelo. 
3. Não atualizar endereço junto à EMDURB. 
4. Retardar, propositadamente, a marcha do velculo. 
5. Fumar no interior do veiculo com ou sem passageiro. 
6. Prestar serviço com o veículo cm más condições de conforto, segurança ou higiene. 
7. Não executar a atividade de forma contfnua e eficiente, com comparecimento diário ao ponto. 
8. Deixar de portar o(s) documento(s) obrigatório(s) quando do exercício da atividade. 
9. Utilizar propaganda ou veicular propaganda em desacordo com este regulamento. 
10. Não providenciar outro veículo em caso de interrupção de viagem. 
11. Não se apresentar asseado para executar a atividade de transporte. 
12. Colocar no veiculo, decalques, desenhos sem anuência. 
13. Utilizar o veículo para outros fins, não autorizados . 
14. Não estar com o registro de condutor vislvel. 
15. Lavar ou consertar o veiculo na via pública 

NATUREZA LEVE 
Multa de 05 UFESP 
04 Pontos 

1. Recusar o transporte a aluno sem justificativa plauslvel. 
2. Recusar.se a emitir recibo do serviço prestado. 
3. Aliciar aluno em ponto ocupado por outro Autorizatário. 

GRUPO II 

4. Deixar de apresentar os documentos regulamentares à FiscaJização. 
5. Seguir propositadamente, o itinerário mais extenso ou dcsneccssãrio. 
6. Não tratar com polidez e urbanidade, passageiro, pais, público e agentes da Fiscalização. 
7. Descumprir as determinações da EMOURB e outros dispositivos legais da atividade. 
8. Estar com o vefculo ou equipamento fora dos padrões da regulamentação ou com defeito. 
9. Transportar qualquer tipo de objetos ou encomendas junto com os alunos. 
10. Efetuar transporte escolar em ponto cadastrado, sem autorização; 
11. Promover alterações estruturais em pontos regulamentados. 

NATUREZA MÉDIA 
Multa de 1 O UFESP 
05 Pontos 

1. Não respeitar a capacidade de lotação do veículo. 

GRUPO III 

2. Deixar de apresentar o veiculo para vistoria, quando houver determinação da EMDURB. 
3. Dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança dos alunos. 
4. Permitir que pessoa não inscrita no Cadastro de Condutores ou com o Alvará suspenso, cassado, vencido ou em nome de outro titular, dirija o 
veiculo. 
5. Prestar serviço com o veículo e equipamentos em más condições de conservação, funcionamento e segurança. 
6. Realizar transbordo de aluno durante o trajeto. 
7. Transportar escolar sem que ele esteja sentado (em pé). 
8. Apropriar·se de objetos ou valores esquecidos no interior do vefculo. 
9. Omitir socorro a vitima de acidente em que está envolvido. 
1 O. Paralisar o serviço sem autorização. 

NATUREZA GRAVE 
Multa de 19 UFESP 
07 Pontos 

GRUPO IV 

1. Deixar de realizar a renovação do alvará ou resguardo de vaga,. no prazo estabelecido no edital do convocação. 
2. Efetuar transporte de escolares sem a presença de monitor. 

NATUREZA GRA VfSSlMA 
Multa de 50 UFESP 
10 Pontos 

GRUPO V 

1. Agredir verbal ou fisicamente pais, alunos, munícipe, outros condutores ou agentes da Fiscalização. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

2. Ingerir ou estar sob efeito de bebida alcoólica, substância ilfcita ou de efeito análogo. 
3. Usar o veicUlo para prática de ilícito penal. 
4. Efetuar transporte de alunos com o veiculo não cadastrado para esse fim. 
5. Abandonar o aluno ou de qualquer forma expô-lo a perigo . 

• 

• 
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Senhor Pfesidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. N·JCfü -
FOLH.AS H 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
03, maio, 18 

V 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso projeto de lei que, uma vez aprovado, irá 
atualizar a legislação dos transportes de escolares realizados dentro de nosso município. 

Tal projeto se faz necessário em razão da desatualização da atual legislação, em vigência desde agosto de 1.992, e por não 
regulamentar as diversas situações que o transporte de escolares hoje apresenta . 

A atual legislação dos transportes de escolares é anterior a Lei Municipal n" 4.035, 11 de março de 1.996, que dispõe sobre o 
Sistema Municipal de Transportes Póblicos, onde, entre outros, define o transporte de escolares como transporte público especial, e, ainda, o próprio 
Código Brasileiro de Trânsito, instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1.997, necessitando, desta forma, de urgente remodelação. 

O presente projeto de lei define as condições para o exercício da atividade; direitos e deveres dos autorizatários e dos 
condutores; aponta as condutas infracionais prevendo as respectivas penalidades; r tta idade dos veículos utilizados na prestação de serviços, 
admitindo exceção desde que apresentado anualmente laudo de certificação de egur ça veicular; prevê a figura do monitor para auxiliar os 
condutores, dando assim maior segurança aos alunos transportados, entre outros · ns subs anciais a prestação dos serviços em questão. 

Destarte pela relevân 

Atenciosas sau ções, 

CLODOALDO 
PREFEI 

do projeto em questão. 

/__,.....,,ft--

9 
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PROC. ·-··· ..... __ '.°!~
F 0 L bYA:lS . ••• _ .... 6.1~--

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESTADODESÃOPAULO -::f'., •.• 
PROC. N°~1L-~--1 
FOLHAS f 2< J 

1.61 Nº 4035 OE li DE MARCO DE 1996 
Dispõe sobre o Sistema Municipal de Transporte 
Público, autoriza dele~ oo serviço de transporte 
coletivo e dá outras provi~nclas 

V 

TrDEJ DE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Cimara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Anigo Iº· 

Capitulo l 
Organização do Sistema 

O transponc público no Município de Bauru é serviço pilblico de caritcr essencial, cujo 
provimento e estruturação compete ao Municfpio, observados os seguintes princfpios: 

l • a1endimento a toda população; 
li • qualidade do serviço prestado li popu!açao, segundo crir~rios estabelecidos pelo Poder 

Pllblico, cm especial, comodidade, conforto, rapidez, segurança, o cadter pennancnrc, a 
qualidade, frcqnência e a pontualidade do serviço; 

llI • redução da poloiçlo ambiental cm todas as sua5 formas; 
IV· integra~ entre os diferentes meios de transpones disponlvcis, que se adnptem lls 

canicterlsticas da cidade; 
V • prioridade do transporto colclivo sobre o individual e especial e de todos sobre o tr11nsporte 

de cargas. 

Parágrafo Único • Provido e organizado por lei, o gerenciamento do sistema de transporte público compete à Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbeno o Rural de 8811IU • EMDURB. 

Artigo 2° - Na execução dos serviços ptlblicos que trata este artigo o Poder P~blico observar.! os direitos e 
obrigações dos usul!rios. que consistem cm: 

Artigo 3° -

1 • receber serviço adequado; 
11 • receber do Poder Pllblico concedente e da concessionária loformaçOes para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos; 
Jll • obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, observadas as normas do serviço; 
IV • levar ao conhecimento do Poder Público e da concessionária as irregularidades de que 

tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 
V • manter cm boas condições os bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. 

Capitulo li 
Dos Serviços 

Os serviços de transponc pilblico local do Municlpio de Bauru cla5sificam-sc em: 

l · c:ole!ivos; 
li · seletivos; 
Ili - especiais; e 

A ' 

l 
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Ref. Lci403S/96 

§2"-

§ 3ª-

Artigo 4"-

Artigos· -

Artigo 6ª -

§ !º-

§2º-

PRQC, N,. 

~ÔlH -PREFEITURA MUNICIPAL DE ;;n'ffi'v-t=~ 

IV - individuais. 

São coletivos os transportes executados por ônibus, tl'Ólebus, mctt6, trem de subúrbio ou outro 
meio em uso ou que vier a ser utilizado no futuro, à disposição pem1anente do cidadãu, contra a 
imica exigência de pagwncnto da tarifa de utilização cíctiva, fixada pelo Prefeito MunicipAI. 

São seletivos ns transportes püblicos de passageiros sentados, efetuados contra o pagamento de 
tarifa especial e difemu:iad.a, igualmente fixada pelo Prefeito Municipal. 

São especiais os transportes executados median<e condiçõe3 estabelecidas pelas partes interessadas, 
em cada caso, obedecidas as normas gerais fixadas na forma da legislação vigente, efetuados por 
6rubus, micro6nibus, kombis e assemelhados. como o transporte de escolares, turistas, os 
transportes fretados em geral, o outros. 

São individuais os transportes executados para um só passageiro ou p"1"a passageiros em número 
suficiente para a ocupação de um automóvel de passeio, como o transporte por táxis e 
assemelhados, contra o pagamento de iarifn fix.da pelo Prefeito Municipal. 

Os 1ra11sportes coletivos e seletivos são serviços públicos essenciais, cuja prestação pressupõe 
adequação devida, observadas as condiçlles de regularidade, coolinuidadc, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesi.a e modicidade de tarifas. 

O transporte especial e/nu individual serão disciplinados cm regulamento próprio, a ser expedido 
pelo Poder Executivo, que definirá o preço público a ser cobrado pelo ato que permitir ou autorizar 
a prestação do serviço. 

A prestação de qualquer tipo de serviço de transporte local cm desacordo com o disposto na 
presente lei e demais normas complementares, sujeitarã os infratores ao seguinte: 

1 - imediata apreensão dos velculos; 
li - multa de atd !SOO UFIR's (Unidades Fiscal de Referencia); 
Ili - pagamento dos custos da remoção e de estadia dos vclculos conforme fixado pelo Prefeito 

Municipal. 

Em caso de reincid!ncia, a mui.la prevista no inciso ll e os preços previstos no inciso 111 do 
pn:senle artigo serão devidos em dobro. 

Fiêa o nµinlciplo autorizado a reter o veiculo lllt o pagamento de iodas as q1121ntias devidas pelo 
infrator. 

Capitulo Jll 
Regime Juridico da Exploração e Prutaçao do Serviço do Transporte Colelivo e Scle<ivo 

Artigo 7"- O SCl'Vj~o p6blico de tnmsponc coletivo e o tnnsportc sclclivo de 113S'ageiros poderá ser explorado 
e prestado diretamente pela Prefeitura f\llunicipd ou por delcgaçao a terceiros, anavés de concessllo 
de serviço público. 

2 

j 
• 
J 



Ref. Lci403S/96 

§ 1•. 

§ 2•. 

Artigo 11 • 

§ Iª. 

§2º· 

§ 3•. 

§ 4•. 

Artigo 12 • 

, 

Artigo 13 • 

PROC. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

l'..sTADO DE SÃO PAULO 

PROC. N- l\l /(-O 

y......,~ . .P3.l..~l:t 
.... -5 .. ~. 

I -FOLHAS--l!:\.. 
~· ~·--

115 rias restadas Ili - Assumir o cessionário todu as obrigações e todas garan p pc lo ccd !11 te, mais 
aquelas que forem julgodas ncccss4rias na ocasiJlo. 

A transfmncia de concessão ou do controle socict4rio da conccssloh:!ria sem prévia anuencia do 
Poder Público concedente lmplicani a caducidade da concessl!u. 

O Poder Público concedcotc llllllltcrá, paro os fln• previstos neste artigo, cadastro das empresas 
conce55ionárias onde conslllrlo as infonnaçlles relevantes para efetivo-controle da preSUIÇão dos 
serviços. 

A delegação do serviço de que trata o anigo 7° .. implicanl. automaticamente, na vinculação ao 
serviço dos meios materiais e humanos utilizados pelo operador, quaisquer que sejam, tais como: 
velculos, garàgcns, oficinas, pessoal e outros. 

A cooccssionâria nllo poderá dispor dos meios vinculados sem pr6via e escrita autoriz.açl!o da 
Prefeitura. 

O disposto no paJ'á8rafo anterior nao inclui o material de consumo, desde que reposto nos níveis 
adequados para a opcraçllo do serviço, nem impede o operador de admitir e demitir pessoal, desde 
que mantenha empregados cm a~ro sufi<:icnto para a opcraçãu regular do serviço. 

A vinculação dos veiculas n!o inibe a sua utilização na modalidade de transporte espeeial, desde 
que previamente autorizada pela Prcfcituru Municipal, que somente será dada sem prejufzo do 
transporte coletivo. 

A vinculação de que traia este artigo é condição exprcs!a, lida como se escrita fosse cm todas as 
relações do transportador com terceiros que envolvam os bens vinculados 

Constituirao encargos do Poder Público concedente: 

l . 
li -
Ili -
IV· 
y. 

rcgulnmcntnr o serviço e fiscalizar pcnnanentomento sua prestação; 
aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
Intervir na prestação do serviço, nos casos o condições previstos nesta lei; 
extinguir a concessão, nos casos previstos nrna lei e oo contrato; 
homologar reajustes e proceder 6 rcvi.sllo das tarifas na forma desta lei, das nonnas 
pertinentes e do c:ontrato; 

VI • cumprir e fazer cumprir as disposições re,gulamcntarcs do serviço e as cláusulas do contrato; 
VII··· -zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações 

dos usuários, que scrBo cientificados das pruvíd!ncias tomadas; 
Vlll • estimular o aumento da. produtividada, da qualidadu da prestação dos serviço• de que Irara 

essa le~ da prescrvaçlo do meio ambic:nlc e outros; 
IX - implantar mecanismos pcnnonenrcs de informações sobre o serviço prestado para facilitar 

aos usuários e à comunidade o acesso aos mesmos. 

Todos os dados relativos à administraçllo, contnbilldadc, rccunos ttcnicos, etonõmicos e 
financeiros da concessionária serio accsslveis à lisatllzaçlO municipal. 

4 
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PROC. N".......;;...;;J.J~--...i--+
FOLHAS 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
ESTAOO DE slo ~AULO 

LBI N• 3479, OE 19 Oi AGOSTO Oi 1992 
Di•pÕ• 1obre o tran•porte ooletivo da 
••Colarei no imbito do Munioipio de Sa~ 
ru, e dá outra• providênoi4e, 

En••nheiro ANTONIO IZZO FILHO, Prefeito Municipal da 
Bauru, Estado de Sio P&ulo, !aB eaber que ~ Cimara nunlcipal aprovou e 
•l• ••noiona • promulsa a ••gyint• l•i: 

Arti110 1• 

Art!10 31 

Artigo 4• 

1• 

2• 

Arti10 ~· 

i• 

Artigo 6• 

o e•rvi90 de tranaporte coletivo de ••ool&ree no 
do Munioipio da Bauru ae~á operado ••diante 
obten9io de Certit1cado da Reai•tro junto ao 
oompetente da Prefeitura Municipal. 

&ab!to 
prévia 

Setor 

O Certitiaado d• R•1i•tro de que trata o arti10 
a.nt•rior, •ará CilXpedido •• ta.vor d• P•••oa tí1iaa ou 
juridiaa que conprovar o &tendi••nto daa ex1clnai&• 
le•aia a ••r•m eatab•l•cid&e p•lo BKecutivo, no praao d• 
30 <trinta> diae, obe•rvad•• •• l•si•le.oé5•• lateduol • 
F•d•ral a r••peito do •••unto. 

No &to da rQ&Ulamentaçlo 
condutor•• de tranaporte 
explorem o ponto há meia d• 

aerá dado pret•rinoi& 
coletivo eaooler que 

2 CdoieJ ano•· 

ao• 
jÁ 

96 1111eré. permitido o reaietro de um. ponto por ••oola, 
etabeleoendo-•e o• titularea de cada ponto. 

Uaa ves r•sulaaentado, o condutor r•si•trar4 ••u ponto 
• ••t• não poder4 aer invadido por outro. 

Apóa a r•sulam•nta~ão do ponto, caberá a KKDURB • 
demarcAQio dA• ~r••• d•etin&d•• P•ra o eatebeleciaento, 
oolooando placaa di•oriainetivaa do nÚ••ro de tren•port• 
ool•tivo eaool&r do r•t•rldo ponto. 

A lnobaervincia d•• norma• eatatuida• pare a operaoêo do 
aervioo implicerá n• aplioooJo da multa corr•epond•nt• • 
~ Ccinool Unidade• d• Valer Fi•cal do Municipic d• 
Biauru. 

Na r•ir.rioid&noia, a multa aará aplioada 
veiculo apreendido, atá que ••~•• 
•xigincia• lacaia ••tatuidaa. 

Contt.rura••• r•inaidlnoia •••?r• qu• haja 
relativA a 1ntTaolo de aa1mo natureaa, no 
Cu11i .ano. 

•• dobro • o 
ouaprida• a• 

nova atuAoio, 
per!odo de 1 

A• d••P•••• oom a exacu9lo de•ta l•i oorr•rlo por conta 
dae dotaQê5•• oroaaentári&1 pr6prl••, aupleaan.tada• •• 
n~c•••4rio. 
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Artigo ?SI 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
ESTADO DE sAO PAULO 

- E•ta lei entrará •• visor na data d• eue publio&Qlo, 
revogadA• &• dipo•i9Õe• e• oontrário~ 

/,/,N/L.~ 
-'MAuR<f'Mouso 

PIRl!TOR DA DIVISÃO PO BXPllDlllllTS 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

ente processo o Vereador: 
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' 
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Senhor Presidente da Comissao de Justiça, Legislaçao e Redaçao: 

Solicitamos sejam convocados os representantes da EMDURB e da 
Secretaria Municipal de Educaçao para participarem de reuniao da 
Comissao de Justiça, Legislaçao e Redaçao no próximo dia 22/05/2018, às 
09 horas, e prestarem esclarecimentos referentes ao Projeto de Lei nº 
42/18, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do Municlpio 
de Bauru e dá out as providências. 
Bauru, 15 de d 2018. 

Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestaçao do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento de oficies rios. 
Bauru, 15 de maio de 

TELMAGOBBI 
( 

Presidente da Cernis ao de J . Legislaçao e Redaçao 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhem-se oficies, conforme solicitaçao. 
Bauru, 15 de m ·o de 2018. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do oficio. 
Bauru, 15 de maio de 2018. 

JO~S~ 
Diretora de Apoio Legislativo 

CQRAÇÁODE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Of.DAL.SPL.PM. 82/18 

Bauru, 15 de maio de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Atendendo requerimento do Relator da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, Vereador Benedito Roberto Meira, vimos solicitar a Vossa 

Excelência que convoque representantes da Secretaria Municipal de Educação e da 

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB para 

participarem de reunião da referida Comissão no dia 22 de maio de 2018, às 09 

horas, e prestarem esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 42/18, processado sob 

nº 096/18, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares no Município de 

Bauru e dá outras providências. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos apresentando 

nossos renovados protestos de consideração . 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

•Cópia encaminhada à Secretaria da Educação e à EMDURB 

Oficio 8 ól.. I J fl Protocolo ..D ;;r: 4 
pae nodra___J___J -
~~b&-~ 

RONALDO ro~t SCHIAVOl'IE 
Chtfe do Serviço de Procedl"1enios legfsfettvos 

~ 
-S~-~ 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 1 APRO' AD), 

EMENDA MODIFICATIVA Em, 1-:r /, o~ l~ 
Alexssa dro Bussola 

P DENTE 

O inciso VI do Art. 7° do Projeto de Lei nº 42/18, que di põe sobre o 
Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá outras rovidências, 
processado sob nº 96/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 7° -

VI - Por solicitação, devidamente fundamentada, de 
pais de alunos, quando os Titulares do Ponto 
deixarem de cumprir o pactuado entre as partes, 
após ser devidamente apurado e comprovado pelo 
órgão responsável pela fiscalização." 

Bauru, 28 de maio de 2018 . 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 2 

Altera o "caput" e a redação do Parágrafo único, que também fica 
transformado em§ 1°, e acrescenta§ 2º ao Art. 14 do Projeto de Lei nº 42/18, que 
dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá 
outras providências, processado sob nº 96/18, passa a vigorar a seguinte nova 
redação: 

"Art. 14 Quando do encerramento das atividades do 
Estabelecimento de Ensino, o ponto a ele vinculado será 
automaticamente extinto. 

§ 1° Poderá o órgão fiscalizador, havendo demanda em outro 
ponto, atribuir a exploração ao titular do ponto extinto. 

§ 2° Não havendo demanda, o titular do ponto extinto terá 
prioridade de escolha caso seja disponibilizado novo 
ponto por força de abertura de Estabelecimento de 
Ensino." 

Bauru, 28 de maio de 2018 . 
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Praça o. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 3 RETIRADA 

EMENDA MODIFICATIVA L>1..t- 51 

O inciso XIX do Art. 23 do Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre 
o Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá outras 
providências, processado sob nº 96/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 23 -

XIX - Exercer o motorista, cumulativamente, a atividade 
de monitor, quando não disponibilizar deste 
profissional para auxiliar na condução, embarque 
e desembarque dos alunos." 

Bauru, 28 de maio de 2018 . 



• 

• 

• 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação do projeto e das emendas às folhas 20 a 22 por esta Casa de 

Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

28 de maio de 2018. 

BERTO MEIRA 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade do projeto e das emendas às folhas 20 a 22. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

29 de maio de 2018 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

L~~BARBOSA 
Presidente 
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C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
12 de junho de 2018. 

O~Vv~ 
IERI BASSETTO 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Relatora 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
13 de junho de 2018. 

LUl~~ODRl~S BARBOS~ 
Presidente 

0.yVl.N~ 
NIERI BASSETO 

Membro 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
' 

Em J1 de ]V.i/ J.o de 2018. 

50 LOSlLA 
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SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitaçao e 
Transportes: 

Solicitamos que seja convidado o Sindicato dos Taxistas, Caminhoneiros e 
Trabalhadores Autônomos para reunião desta Comissao no dia 26 de junho 
de 2018, às 1 O horas, para discussao sobre o Projeto de Lei nº 42/18, que 
dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do MDniclpio de Bauru e 
dá outras providências 

Bauru, 1 ·unho de 2018. 

Relator 

Senhor Presidente: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
que seja encaminhado o ofício ao Sindicato. 

Em, 19 de j '""tT"l'"" 

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitaçao e 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se oficio conforme solicitado. 

Em, 19 de junho de 2018. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do oficio. 

Em, 19 de junho de 2018. 

Js.~ 
Diretora de Apoio Legislativo 
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, SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.DI. 67/18 

Bauru, 19 de junho de 2018. 

Prezado Senhor: 

Atendendo requerimento do Relator da Comissão de Obras, 

Serviços Públicos, Habitação e Transportes, Vereador Luiz Carlos Bastazini, vimos 

convidar Vossa Senhoria para participar de reunião da referida Comissão no dia 26 

de junho de 2018, às 1 O horas, para discussão referente ao Projeto de Lei nº 42/18, 

processado sob nº 096/18, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares 

do Município de Bauru e dá outras providências. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 

com protestos de consideração e apreço. 

ALEXSSAND 

Ao 

BUSSOLA 

r-~,~~~~~~~~~~=~ 
Oftcio::'.'"<.o..._-r.,,..._.....,,_Protocolo ,b :r 3 
pag 3- S nodia;21/OGt1 g' 

~~~·JJu~ 
RONALDO ~-SCHIAVO;~E 

Chefe do Serviço de Procedimontos legislativos ---·r.-
SINDICATO DOS TAXISTAS, CAMINHONEIROS E TRABALHADORES 
AUTÔNOMOS 

NESTA 
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Emenda nº4 

PROC. NR_-'-;g::-G~..!:'-{-{:p.."I:::O"..::::.< 
FOLHAS 3 '.1 

L-:..:::..;;.;::=====---..::~::·. "'··=···· =.! 
EMENDA ADITIVA MODIFICATIVA 

SAO PAULO 

Dá nova redação ao "caput" e aos§§ 1° e 2° e acrescenta§§ 3° e 4° 
ao Art. 6° do Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de 
Escolares do Município de Bauru e dá outras providências, processado sob nº 
96/18: 

"Art. 6° - Será concedido sempre por solicitação do Autorizatário 
ou seu procurador e em qualquer tempo o Alvará de 
Resguardo de Vaga, e que justifique a impossibilidade 
temporária da prestação do serviço para as seguintes 
situações: 
1 - por doença; 
li - pela baixa demanda e/ou inexistência de alunos; 
Ili - pela inatividade-do estabelecimento de ensino; 
IV - por inadimplência dos contratantes; 
V - por qualquer situação com o veículo que impeça o 

seu uso na prestação do serviço. 

§ 1° - O Alvará de Resguardo de Vaga terá validade para o 
período letivo vigente, podendo ser renovado de forma 
consecutiva, desde que justificado. 

§ 2° - Caberá a EMDURB analisar as situações descritas nos 
incisos 1 e Ili, através de pesquisas ou outros meios que 
comprovem a necessidade imediata da prestação do 
serviço pelo autorizatário na atividade, sob pena de 
cancelamento da mesma, não havendo motivo 
justificado. 

§ 3° - Aplica-se ao Alvará de Resguardo de Vaga, no que 
couber, as regras do Alvará de Tráfego. 

§ 4° - Enquanto houver a necessidade do Resguardo de Vaga 
pelo Autorizatário, o estabelecimento de ensino poderá 
ser atendido por outros Autorizatários do Ponto ou 
através de Alvará de Tráfego Especial desde que 
respeitadas suas regras." 
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PROC. N2 "' g AO PAULO 

FOLHAS ] .2-Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 5 

EMENDA MODIFICATIVA 

O inciso 1 do Art. 7° do Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre o 
Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 96/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 7° - ( ... ) 

1 - Houver recusa de todos os Titulares cadastrados 
no Ponto;" 

P..PROVADA 
Em, 1 t I o'.J \~ 

Alexssa ro Bussola 
PR IOENTE 
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~ 
SAO PAULO 

1 
PFOROLHCAS. Nº 0-3 (( { 8 : 1 Proc. nº 96/2018 

Emenda nº 6 

EMENDA MODIFICATIVA 

O inciso Ili do Art. 7° do Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre o 
Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 96/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

LUIZC 

"Art. 7° - ( ... ) 

Ili - A pedido devidamente fundamentado da Direção 
do Estabelecimento de Ensino ao qual o Ponto 
está vinculado, nas situações previstas nos incisos 
1 e li deste artigo;" 

Bauru, 26 de junho de 2018. 

APROVADA 
Em, 11' /. ~ ti 

Alexssand o Bussola 
PRESI NTE 
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SAO PAULO 

Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 7 

1~:~~~;-~:;::Ne:--'7g'T"::~,,_Rrr/ ~=-~----,1 
EMENDA MODIFICATIVA 

O inciso IV do Art. 7° do Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre o 
Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 96/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 7° - ( ... ) 

IV - Para garantir o direito de transporte de alunos, no 
caso de descumprimento da Lei Municipal ou 
impedimento do Autoriz~tário;" 

Bauru, 26 de junho de 2018. 

/\PROVADA 
Em, 11' f lt 

Alex5sand. 
PRESID 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 8 

EMENDA ADITIVA MODIFICATIVA 

SAO PAULO 

Dá nova redação ao "capuf', transforma o parágrafo único em § 1° e 
acrescenta §§ 2º, 3° e 4° ao Art. 8° do Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre o 
Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 96/18: 

"Art. 8° - Será emitido Alvará de Tráfego Emergencial que permita 
a utilização de veículo que não esteja inscrito no cadastro 
de transporte de escolares em casos de emergência. 

§ 1º - Entende-se por emergência o sinistro, furto, roubo ou 
problema mecânico, devidamente comprovado. 

§ 2° - O Alvará de Tráfego Emergencial será emitido por no 
máximo 25 (vinte e cinco) dias úteis. 

§ 3° - No caso descrito no "caput", dispenser-se-ão as 
exigências iniciais de propriedade e posse, não sendo 
dispensada a vistoria da EMDURB. 

§ 4° - Após o período constante no § 2° deste artigo, o veículo 
substituto deverá ser submetido às regras impostas pelo 
DETRAN/SP e por esta Lei." 

B~ junho de 2018 . 

LUIZ C~STAZINI 

APROV DA 
Em, li' I '.J ti 

Alexssan ro Bussola 
p 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 9 1 

PROC. N2 

. FOLHAS 

EMENDA ADITIVA MODIE 

SAO PAULO 

., 
'1 ~- 5,;(_ TIVA 

• 
RETIRADA 

Altera o "caput" e a redação do Parágra o urnco, que 
transformado em§ 1°, e acrescenta§ 2° e§ 3° ao Art. 14 do Projeto de Lei nº 42/18, 
que dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá 
outras providências, processado sob nº 96/18: 

"Art. 14 Quando do encerramento das atividades do 
Estabelecimento de Ensino, o ponto a ele vinculado será 
automaticamente extinto . 

§ 1° Caberá ao órgão fiscalizador, havendo demanda em 
outro ponto, atribuir a exploração ao titular do ponto 
extinto. 

§ 2° Não havendo demanda, o titular do ponto extinto terá 
prioridade de escolha caso seja disponibilizado novo 
ponto por força de abertura de Estabelecimento de 
Ensino. 

§ 3° Na situação prevista no § 1°, deverá ser apresentado 
pelo interessado documento que comprove ou através de 
pesquisa da EMDURB a quantidade de salas fechadas 
com a quantidade de alunos e para quais escolas foram 
transferidos e matriculados." 

Bauru, 26 de junho de 2018. 

LUIZ CmTAZINI 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 10 

EMENDA MODIFICATIVA 

SAO PAULO 

O Parágrafo único do Art.17 do Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe 
sobre o Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá outras 
providências, processado sob nº 96/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 17 - ( ... ) 

Parágrafo único. A transferência implicará na cessão de todas ou 
parte das vagas que integram a autorização do cedente, 
desde que estas possam ser atendidas, observando a 
quantidade máxima de veículos que o Autorizatário possui 
para exploração do serviço, desde que comprovada 
através de pesquisa da EMDURB." 

Bauru, 26 de junho de 2018. 

LUIZCAJ~I 

APROVADA 
Em, 11' I ., ti 

Alexssan Bussola 
PRESI liTE 
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Proc. nº 96/2018 FOLHAS ;? g Z5 . 
Emenda nº 11 . ·--·=· 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Art. 22 do Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre o Serviço de 
Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 96/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 22 Os veículos empregados no serviço de transporte de 
escolares terão idade máxima estabelecida, tendo para 
tanto a utilização dos seguintes critérios para sua 
adoção: 
1. Pelo Código de Trânsito Brasileiro; 
li. Por documento de órgão devidamente 

credenciado; 
Ili. Por norma federal ou estadual que venha a dispor 

sobre o assunto." 

Bauru, 26 de junho de 2018. 

LUIZCA 

APROVADA 
Em, l"t I 1i 

Alexssan Bussola 
PRES EMTE 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 12 

PROC. N2,_.--"'--=::-<;..,:,""'-t=~ 
FOLHAS 

EMENDA ADITIVA MODIFICATIVA 

Altera o Capitulo V, o "caput" do Art. 23 e inclui §§ 1° e 2° ao Art. 23 do Projeto de 
Lei nº 42/18, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá 
outras providências, processado sob nº 96/18: 

RETIRADA 
Art. 23 

§ 1º 

CAPITULO V 
DOS DEVERES, OBRIGAÇÕES E 

Constitui deveres, obrigações e direitos dos Titulares: ~ ..{.Q,- 50 
São deveres e obrigações dos Titulares: 
1 - Manter as características fixadas para o veiculo; 
li - Dar adequada manutenção ao veiculo e seus equipamentos, 

de modo que os mesmos estejam sempre em perfeitas 
condições de conservação e funcionamento, controlando seu 
uso e vistoriando-o permanentemente; 

Ili - Apresentar periodicamente e sempre que for exigido, o 
veículo para vistoria técnica, comprometendo-se a sanar as 
irregularidades no prazo assinado; 

IV - Providenciar que o veículo porte o conjunto de equipamentos 
exigidos; 

V - Controlar e fazer com que no veículo estejam todos os 
documentos exigidos e nos locais indicados; 

VI - Prestar serviços somente nos Pontos para qual está 
autorizado, salvo por Autorizaçao Especial expressa, desde 
que observadas às normas vigentes; 

VII - Manter sempre atualizado o Alvarà de Tráfego e/ou a 
Carteira de Condutor de Transporte Especial; 

VIII - Requerer autorização prévia para toda e qualquer alteração 
pretendida; 

IX - Solicitar autorizaçao para uso de veiculo que não esteja 
inscrito no cadastro de transporte de escolares, em caso de 
emergência; 

X - Comunicar de imediato a Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Ruràl de Bauru - EMDURB: 
a) Qualquer alteração de endereço; 
b) A pretensao de paralisar a atividade, requerendo a 

baixa do alvará do Cadastro de Transporte de 
Escolares, anexando o original do Alvará de Tráfego, 
Carteira de Condutor de Veiculo de Transporte 
Especial e selo. 

XI - Apresentar o veiculo em perfeitas condições de conforto, 
segurança e higiene; 

XII - Cumprir rigorosamente as determinações da municipalidade; 
XIII - Atender as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e 

outras que lhe sao correlatas; 
XIV - Não confiar a direçao do veiculo: 

a) A quem nao esteja regularmente inscrito no Cadastro 
de Condutores; 

b) O condutor suspenso ou com registro cassado. 
XV - Controlar e fazer com que seus empregados ou 

colaboradores cumpram rigorosamente as disposições da 
presente lei e demais regulamentos; 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 12 

§ 2º 

XVI

XVII
XVIII -
XIX-

XX-

PROC. N2 __ __.'.3T,f,~~=,.t ~ SAO PAULO 

FOLHAS 0 
• • 

As demais obrigações acometidas na Seção seguinte, no 
que couber; 
Atender as exigências do Código de Trãnsito Brasileiro; 
Não utilizar o veiculo para o fretamento; 
Executar a atividade com 01 (um) monitor em cada veiculo 
para auxiliá-lo no embarque e desembarque dos alunos, bem 
como enquanto conduz o veiculo; 
Ocorrendo falecimento do Titular, o(s) herdeiro(s) deverá(ão) 
comunicar imediatamente o Poder Público, apresentando 
documento hábil para que sejam tomadas as devidas 
providências, atendendo todas as normas pertinentes. 

São direitos dos Titulares: 
1 - Recusar o transporte de alunos pelo motivo de inadimplência 

ou débitos anteriores nos pagamentos de serviços prestados 
a ele ou a qualquer outro autorizatário; 

li - Recusar o transporte de alunos, quando este residir em 
localidade fora do seu itinerário, devendo, entretanto, auxilia
lo na contratação de outro transportador primeiramente do 
próprio Ponto; 

111 - Cobrar pelo transporte só de ida ou só de volta, até 70% 
(setenta por cento) do valor total da parcela; 

IV - Determinar os horários de embarque e desembarque do 
aluno, da ida e do retorno, a fim de melhor organizar o seu 
itinerário; 

V - Recusar o serviço de "Meia viagem", auxiliando na 
contratação de outro transportador; 

VI - Não esperar o aluno, se o mesmo não estiver pronto para a 
viagem de ida, no horário pré-estabelecido, sendo obrigatória 
a espera do retorno; 

VII - Efetuar ou não o transporte em casos eventuais, quando a 
escola: 
a) alterar o horário de saída ou de entrada de alunos; 
b) nas recuperações; 
c) nas reposições de aula; 
d) por qualquer motivo dispensar os alunos das aulas; 

VIII - Advertir os pais, ou, em casos graves, suspender o 
transporte de aluno cujo comportamento for agressivo com 
os demais alunos ou indisciplinado com o condutor, mediante 
comunicação; 

IX - Ter sua documentação municipal renovada anualmente, 
cumpridas as exigências deste regulamento, de modo a não 
prejudica-lo no desenvolvimento de seu serviço; 

X - Ser atendido junto aos departamentos da EMDURB e demais 
órgãos municipais, em suas justas reclamações ou 
esclarecimentos; 

XI - Ser tratado com urbanidade e respeito pelos agentes de 
fiscalização, funcionários da EMDU RB, por outros 
Transportadores de Escolares e Pais e/ou Responsáveis 
pelo aluno; 

XII - Estar ciente e informado em tempo real de todo e qualquer 
procedimento relativo a sua pessoa ou serviço pelo Poder 
Público Municiai; 

XIII - Ter suas vagas transferidas de acordo com a legislação 
especifica, em conjunto ou separadamente; 

XIV - A cobrar e receber pelo serviço prestado e por sua rescisão; 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 12 

LUIZC 

PROC. N2 90 
FOLHAS l-J 

XV - Encerrar suas atividades ao final do período/ano letivo ou 
encerramento das aulas normais do 1º (primeiro) e 2º 
(segundo) semestre, da(s) escola(s) em que preste o 
serviço, para a devida manutenção do veiculo, vistorias e 
agilização de documentos para a regularização e prestação 
do serviço; 

XVI - Colocar veicules auxiliares em qualquer época, observado o 
que consta na Lei Orgênica." 
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Proc. nº 96/2018 u ~ 
Emenda nº 13 FOLHAS 1 R.., 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se o inciso XV do Art. 24 do Projeto de Lei nº 42/18, que 
dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá 
outras providências, processado sob nº 96/18. 

Texto a ser suprimido: 
"XV - Não exceder o tempo máximo de permanenc1a da 

criança no veículo de acordo com o seguinte critério: 
a) Criança menor de 7 anos - 40 minutos; 
b) Criança com mais de 7 anos - 50 minutos." 

Bauru, 26 de junho de 2018. 

LUIZ CAÂTAZINI 

APROVADA 
Em, 11' f 

Alexssi! 
p 

09 1 ~ 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 14 

SAO PAULO 

PROC. N2 __ g:::..~ C..-±-( ..1<g~1__,,__ 
FOLHAS LI 3 '--""'"'" 

EMENDA MODIFICATIVA 

O inciso XVII do Art. 24 do Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre 
o Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá outras 
providências, processado sob nº 96/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

LUIZC 

"Art. 24 ( ... ) 

XVII - Entregar aos escolares, qualquer objeto esquecido 
no veículo quando for reclamado, observado pelo 
condutor e devidamente comprovada sua 
propriedade, exceto o que estiver estabelecido em 
contrato;" 

Bauru, 26 de junho de 2018. 

APROVADA 
r1J º' Ji -

Em,_ ·--ft' 
A\el(S5a ,ro s~ª 

PR oEKTf 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 15 

PROC. N2--~~ ........ t::::::;I 
FOLHAS 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Art. 35 do Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre o Serviço de 
Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 96/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 35 Os Autorizatários que antes da vigência da presente lei 
possuir mais de 05 (cinco) pontos poderão mantê-los em 
seu registro até que possa transferir, não sendo possível 
a reposição das vagas que ultrapassem o limite 
estabelecido." 

Bauru, 26 de junho de 2018. 

LUIZ CAR~ZINI 

APROVADA 
Em, \f I \\~ l% 

Alexssa ro Bussola 
p i:lENTE 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 16 

EMENDA ADITIVA MODIFICATIVA 

Inclui Parágrafo único e dá nova redação ao Art. 36 do Projeto de 
Lei nº 42/18, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do Município 
de Bauru e dá outras providências, processado sob nº 96/18: 

"Art. 36 - Considera-se transporte clandestino para efeitos desta 
Lei o Transporte de Escolares que concorra com o 
serviço regulamentado dentro dos limites do Município de 
Bauru na forma a seguir: 
1 - Sem autorização correspondente do orgao 

competente descrito no inciso 1 do artigo 2° desta 
Lei; 

li - Tendo a mesma característica do serviço prestado, 
seja por semelhança, afinidade, analogia e outras 
definições estabelecidas nesta Lei e 
regulamentação; 

Ili - Sem o cumprimento das Legislações Federais, 
Estaduais no que diz respeito ao condutor e 
veículo; 

IV - Por qualquer meio de transporte utilizado e em 
desacordo com a Lei e o seu regulamento; 

V - Por qualquer tipo de publicidade que mencione ou 
faça menção do serviço em consonância ao inciso 
'li" deste artigo; 

VI - Aquele prestado de forma gratuita ou que 
indiretamente auferir vantagens mesmo sem 

Parágrafo único -A caracterização do transporte clandestino 
implicará, cumulativamente, nas penalidades de 
apreensão do veículo e de aplicação da multa prevista o 
Decreto nº 9487 de 27 de junho de 2003 bem como seus 
procedimentos para liberação do veículo." 

Bauru, 26 de junho de 2018. 

LUIZ CA~AZINI l 

NS0 LQSILA 

APROVADA 
Oj / ~i 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 17 

PROC.N2 gc;. 
fOl..HAS 

EMENDA SUPRESSIVA 

SAO PAULO 

Suprimam-se os seguintes itens do Anexo 1 do Projeto de Lei nº 
42/18, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do Município de 
Bauru e dá outras providências, processado sob nº 96/18. 

GRUPO 1 

1. Abandonar o veículo no ponto. 
4. Retardar, propositadamente, a marcha do veículo. 
7. Não executar a atividade de forma contínua e eficiente, com 

comparecimento diário ao ponto. 
9. Utilizar propaganda ou veicular propaganda em desacordo com 

este regulamento. 
12. Colocar no veículo, decalques, desenhos sem anuência. 
13. Utilizar o veículo para outros fins, não autorizados. 
15. Lavar ou consertar o veículo na via pública. 

GRUPO li 
5. Seguir propositadamente, o itinerário mais extenso ou 

desnecessário. 
11. Promover alterações estruturais em pontos regulamentados. 

GRUPO IV 
2. Efetuar transporte de escolares sem a presença de monitor . 

Bauru, 26 de junho de 2018. 

LUIZ CA~AZINI 
APROVADA 
Em 11' o'J 1Z •-""-'1--J..:.. __ 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 18 

SAO PAULO 

. PROC. N2 __ ..::::.,~:!,l-Jtl...,l_ f 
FOLHAS 

EMENDA MODIFICATIVA 

Os itens 3 e 1 O do Grupo li e o item 4 do Grupo V do Anexo 1 do 
Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do 
Município de Bauru e dá outras providências, processado sob nº 96/18, passam a 
ter a seguinte nova redação: 

"GRUPO li 
3. Aliciar aluno em ponto onde não é Titular e ocupado por outro 

Autorizatário . 
1 O. Efetuar transporte escolar em ponto onde não é Titular, sem 

autorização. 

GRUPO V 
4. Efetuar transporte de alunos com o veículo não cadastrado 

para esse fim, salvo o estabelecido no Art. 8°." 

Bauru, 26 de junho de 2018. 

LUIZ CA~AZINI 

APROVADA 
Em, l<f / a9 I! 

Alexssa ro Bussola 
PR NTE 
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Proc. nº 96/2018 FOLHAS 4 8 -
Emenda nº 19 • =· 

EMENDA ADITIVA 

Acresçam-se os seguintes itens 6 a 8 ao Grupo V do Anexo 1 do 
Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do 
Município de Bauru e dá outras providências, processado sob nº 96/18: 

"GRUPO V 
6. Efetuar o abastecimento de combustivel com a presença de 

alunos no interior do veículo, com exceção de filho e monitor(a) 
se houver. 

7. Parar com o veículo para o embarque ou desembarque dos 
alunos com as portas para a via de rolamento ou ciclovia ou de 
qualquer forma expô-lo ao perigo. 

8. Não ajudar ou acompanhar o aluno na travessia da pista de 
rolamento, quando não houver a presença dos pais ou 
responsável." 

Bauru, 26 de junho de 2018. 

LUIZ CA.,AZINI 

APROV DA 
A... " 11\. Em, h I OJ u 

Alexssan Bussola 
PRESI NTE 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

• óbice quanto à normal tramitação do Projeto e das Emendas de folhas 20 a 22 e de 

folhas 31 a 48. 

• 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

26 de junho de 2018. 

LUIZCA~NI 
Relator 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação do Projeto e das Emendas de 

folhas 20 a 22 e de folhas 31 a 48 por esta Casa. 

sébia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenério a 

~ o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
26 de junho d 018 . 

LUIZ CA 

Relator 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Membro 
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Senhor Presidente: 

Solicitamos a retirada das Emendas de folhas 21 e 22, 
de nossa autoria. 

Bauru, 16 de julh 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Senhor Presidente: 

Solicitamos a retirada das Emendas de folhas 36 e de 
folhas 39 a 41, de nossa autoria. 

18 . 

q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Proc. nº 096/2018 
Emenda nº 21 

EMENDA MODIFICATIVA 

CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

APROVADA 
Em, \1' I º' \~ 

Ale.>CSSéll'tlro Bussola 
PR DENTE 

Altera o "caput" e a redação do Parágrafo único, que ta ém fica 
transformado em§ 1°, e acrescenta§ 2° ao Art. 14 do Projeto de Lei nº 4 /18, que 
dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá 
outras providências, processado sob nº 96/18, passa a vigorar a seguinte nova 
redação: 

"Art. 14 Quando do encerramento das atividades do 
Estabelecimento de Ensino, o ponto a ele vinculado será 
automaticamente extinto. 

§ 1° Poderá o órgão fiscalizador, havendo demanda em outro 
ponto, atribuir a exploração ao titular do ponto extinto. 

§ 2° Não havendo demanda, o titular do ponto extinto terá 
prioridade de escolha caso seja disponibilizado novo 
ponto por força de abertura de Estabelecimento de 
Ensino. 

§ 3° Na situação prevista no § 1°, deverá ser apresentado 
pelo interessado documento que comprove ou através de 
pesquisa da EMDURB a quantidade de salas fechadas 
com a quantidade de alunos e para quais escolas foram 
transferidos e matriculados." 

Bauru, 16 de julho de 2018. 

FÁBIO SARTORI MA FRINATO 

LUIZCA 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 22 

EMENDA MODIFICATIVA 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

APROVADA 
Em, 11' I ~ 11 

Bussola 
NTE 

Altera o Capitulo V, o 'caput" do Ar!. 23 e inclui §§ 1° e 2° ao Art. 23 do Projeto de 
Lei nº 42/18, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do Municlpio de auru e dá 
outras providências, processado sob nº 96/18: 

Art. 23 

§ 1º 

CAPITULO V 
DOS DEVERES, OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

Constitui deveres, obrigações e direitos dos Titulares: 

Sao deveres e obrigações dos Titulares: 
1 - Manter as caracterlsticas fixadas para o velculo; 
li - Dar adequada manutençao ao velculo e seus equipamentos, 

de modo que os mesmos estejam sempre em perfeitas 
condições de conservaçao e funcionamento, controlando seu 
uso e vistoriando-o permanentemente; 

Ili - Apresentar periodicamente e sempre que for exigido, o 
veiculo para vistoria técnica, comprometendo-se a sanar as 
irregularidades no prazo assinado; 

IV - Providenciar que o velculo porte o conjunto de equipamentos 
exigidos; 

V - Controlar e fazer com que no velculo estejam todos os 
documentos exigidos e nos locais indicados; 

VI - Prestar serviços somente nos Pontos para qual está 
autorizado, salvo por Autorizaçao Especial expressa, desde 
que observadas às normas vigentes; 

VII - Manter sempre atualizado o Alvará de Tráfego e/ou a 
Carteira de Condutor de Transporte Especial; 

VIII - Requerer autorizaçao prévia para toda e qualquer alteraçao 
pretendida; 

IX - Solicitar autorizaçao para uso de velculo que nao esteja 
inscrito no cadastro de transporte de escolares, em caso de 
emergência; 

X - Comunicar de imediato a Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB: 
a) Qualquer alteraçao de endereço; 
b) A pretensao de paralisar a atividade, requerendo a 

baixa do alvará do Cadastro de Transporte de 
Escolares, anexando o original do Alvará de Tráfego, 
Carteira de Condutor de Velculo de Transporte 
Especial e selo. 

XI - Apresentar o velculo em perfeitas condições de conforto, 
segurança e higiene; 

XII - Cumprir rigorosamente as determinações da municipalidade; 
XIII - Atender as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e 

outras que lhe sao correlatas; 
XIV - Nao confiar a direçao do velculo: 

a) A quem nao esteja regularmente inscrito no Cadastro 
de Condutores; 

b) O condutor suspenso ou com registro cassado. 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 22 

§ 2º 

XV-

XVI-

XVII -
XVIII -
XIX-

XX-

Controlar e fazer com que seus empregados ou 
colaboradores cumpram rigorosamente as disposições da 
presente lei e demais regulamentos; 
As demais obrigações acometidas na Seção seguinte, no 
que couber; 
Atender as exigências do Código de Transito Brasileiro; 
Nao utilizar o veículo para o fretamento; 
Exercer o motorista, cumulativamente, a atividade de 
monitor, quando não disponibilizar deste profissional para 
auxiliar na condução, embarque e desembarque dos alunos. 
Ocorrendo falecimento do Titular, o(s) herdeiro(s) deverá(êo) 
comunicar imediatamente o Poder Público, apresentando 
documento hábil para que sejam tomadas as devidas 
providências, atendendo todas as normas pertinentes . 

São direitos dos Titulares: 
1 - Recusar o transporte de alunos pelo motivo de inadimplência 

ou débitos anteriores nos pagamentos de serviços prestados 
a ele ou a qualquer outro autorizatário; 

li - Recusar o transporte de alunos, quando este residir em 
localidade fora do seu itinerário, devendo, entretanto, auxilia
lo na contratação de outro transportador primeiramente do 
próprio Ponto; 

Ili - Cobrar pelo transporte só de ida ou só de volta, até 70% 
(setenta por cento) do valor total da parcela; 

IV - Determinar os horários de embarque e desembarque do 
aluno, da ida e do retomo, a fim de melhor organizar o seu 
itinerário; 

V - Recusar o serviço de "Meia viagem", auxiliando na 
contratação de outro transportador; 

VI - Não esperar o aluno, se o mesmo nao estiver pronto para a 
viagem de ida, no horário pré-estabelecido, sendo obrigatória 
a espera do retorno; 

VII - Efetuar ou nao o transporte em casos eventuais, quando a 
escola: 
a) alterar o horário de salda ou de entrada de alunos; 
b) nas recuperações; 
c) nas reposições de aula; 
d) por qualquer motivo dispensar os alunos das aulas; 

VIII - Advertir os pais, ou, em casos graves, suspender o 
transporte de aluno cujo comportamento for agressivo com 
os demais alunos ou indisciplinado com o condutor, mediante 
comunicação; 

IX - Ter sua documentaçao municipal renovada anualmente, 
cumpridas as exigências deste regulamento, de modo a nao 
prejudica-lo no desenvolvimento de seu serviço; 

X - Ser atendido junto aos departamentos da EMDURB e demais 
órgãos municipais, em suas justas reclamações ou 
esclarecimentos; 

XI - Ser tratado com urbanidade e respeito pelos agentes de 
fiscalização, funcionários da EMDURB, por outros 
Transportadores de Escolares e Pais e/ou Responsáveis 
pelo aluno; 
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Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 22 

C!.JRAÇÃODE 
SAO PAULO 

XII - Estar ciente e informado em tempo real de todo e qualquer 
procedimento relativo a sua pessoa ou serviço pelo Poder 
Público Municiai; 

XIII - Ter suas vagas transferidas de acordo com a legislaçilo 
especifica, em conjunto ou separadamente; 

XIV - A cobrar e receber pelo serviço prestado e por sua rescisão; 
XV - Encerrar suas atividades ao final do período/ano letivo ou 

encerramento das aulas normais do 1° (primeiro) e 2° 
(segundo) semestre, da(s) escola(s) em que preste o 
serviço, para a devida manutenção do veículo, vistorias e 
agilizaçilo de documentos para a regularização e prestação 
do serviço; 

XVI - Colocar veículos auxiliares em qualquer época, observado o 
que consta na Lei Orgânica." 

Bauru, 16 de julho de 2018 . 
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1 RETIRADA ISAOMUIO Proc. nº 96/2018 
Emenda nº 20 

EMENDA ADITIVA ~ ,.YJ.ó. G 3 

No Art.12 do Projeto de Lei nº 42/18, que dispõe sobre o Serviço de 
Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 96/18, acresçam-se os seguintes§§ 1° e 2°: 

"Art.12-

§ 1º Os autorizatários detentores dos atuais pontos que 
excederem o previsto no "caput" deverão manifestar por 
escrito ao órgão fiscalizador os pontos escolares que 
pretendem disponibilizar. 

§ 2° O órgão fiscalizador deverá disponibilizar os pontos 
excedentes a outros interessados, preferencialmente 
aqueles condutores autorizados que não são titulares de 
pontos." 

Bauru, 13 de julho de 2018. 

/ 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em J.1 de --'-~*"A""'~="-''-"---- de 2018. 

OJ'v(Ã °' v-J vv í"'0 ~ 
CHIARA RAN RI BAS~O 

Presi nte 

•• 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Senhora Presidente da Comissão de Educação e 
Assistência Social 

Com base no § 1º-A do Artigo 36 da Resolução nº 
263/90 (Regimento Interno), solicitamos a 
prorrogação do prazo regimental para elaboração 
do parecer por mais seis dias úteis, a vencer em 06 
de agosto de 2018. 

Bauru, 27 de julho de 2018. 

i!fcP~. 
SE 10 BRUM 
Rela or 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Defiro o prazo de seis dias úteis para que o Senhor 
Relator apresente o seu parecer à matéria. Entregar 
o processo ao ereador através do livro de carga. 

uru, 27 d J lho de 2018. 

omissão de Educação e Assistência 



• 

• 

C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, 

portanto, a normal tramitação do Projeto e das Emendas de folhas 20, 31 a 35, 37 a 

38, 42 a 48, 53 a 56 e 57. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 
soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
02 de agosto de 2018. 

f~. 
OBRUM 

ator 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência de 

qualquer restrição quanto à normal tramitação do Projeto e das Emendas de folhas 

20, 31 a 35, 37 a 38, 42 a 48, 53 a 56 e 57, por esta Casa. 

decisão final. 

Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
08 de agosto 2018. 

~~ p, ~'l-LW.-. . 
SER~IO sÍ:(ÚM 

Relator 

ENTO 
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SAO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado 

por 02 (duas) Sessões Ordinárias, a 

requerimento do Vereador Manoel 

Afonso Losila, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 13 de agosto de 

2018, devendo retornar à pauta na 

Sessão Ordinária do dia 27 de 

agosto de 2018. 

Bauru, 14 de agosto de 2018. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 
Presidente 
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Senhor Presidente: 

Solicito a retirada da Emenda de folhas 57, de 
minha autoria, em conformidade com o que 
preceitua o Artigo 156 da Resolução nº 263/90 
(Regimento Interno). 

Bauru, 21 de ago~to de 2018. 

~ I , 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em sessão ordinária realizada em 27 de 
agosto de 2018, as 17 emendas 
constantes do processo que ainda 
necessitam de pareceres foram 
encaminhadas para análise em plenário. A 
Presidente da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação, Vereadora Teima 
Gobbi, solicitou prazo regimental para 
nomear relator, sendo então o processo 
retirado da pauta. 
Bauru, 28 de agosto de 2018 . 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Presidente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio elator do presente processo o Vereador: 

• 

• 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade das Emendas de folhas 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 53 e 54. 

Opinando pela normal tramitação das referidas Emendas por esta 

Casa, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

04 de setembro de 2018. 
/-

,:--,.~,...,. , 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Em__:__ de-~-'='-=-""-='-""-==--- de 2018. 
7 

LUIZ <fARtJ~ROÕÔDRÍRIGUES BARBOSA 

Presidente 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, a normal tramitação da's Emendas de folhas 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 

43, 44, 45, 46, 47 e 48. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
05 de setembro de 2018. 

. . 
ERTO MEIRA 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação das Emendas de folhas 31, 32, 33, 

34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

LUI 

Sala de Reuniões, em 
05 de setembro de 2018. 

ARL"ftlGUES BARBOSA 
Presidente 

BENEDITO ROBER 
Relator 

Membro Membro 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

• óbice quanto à normal tramitação das Emendas de folhas 53 e 54. 

• 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

11 de setembro de 2018. 

Relator 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

li 
CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

• reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação das Emendas de folhas 53 e 54. 

sábia decisão final. 

• 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

~ o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
11 de setembro e 2018 . 

Relator 

~ Jr>J . Út 
PA(j~REl~E 

Membro 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto 

juntamente com as Emendas de folhas 20, 31 

a 35, 37 a 38, 42 a 48 e 53 a 56, em Primeira 

Discussão, em Sessão Ordinária realizada no 

dia 17 de setembro de 2018, incluir o mesmo 

na Pauta em Segunda Discussão para a 

próxima Sessão . 

Bauru, 18 de setembro de 2018. 

ALEXS NDRO BUSSOLA 
Preside te 

CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre o Serviço de Transporte de 
Escolares do Município de Bauru e dâ outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Serviço de Transporte Especial Remunerado de Escolares, considerado serviço 
público de caráter essencial, é aquele destinado a transportar estudantes 
regularmente matriculados na rede pública ou privada de ensino, nas vias urbanas 
e rurais de Bauru, mediante autorização expedida pela Prefeitura Municipal ou por 
Órgão ou Entidade que ela autorizar, ficando sujeito as disposições da presente lei. 

Para efeito de interpretação desta lei, entende-se por: 
1 - TRANSPORTE DE ESCOLARES: o serviço especial destinado a 

transportar, de forma remunerada, estudantes, nas vias urbanas e rurais de 
Bauru, compreeendendo o itinerário entre a residência do aluno e o 
estabelecimento de ensino, e vice-versa ou outrem de comum acordo, 
mediante autorização outorgada pelo Município; 

li - TITULAR: pessoa ffsica ou jurídica a quem é concedida a autorização para a 
exploração dos serviços de transporte remunerado de escolar e que 
responde legalmente pela mesma, podendo ser também, no caso de pessoa 
física, condutor de veiculo de transporte especial, desde que registrado para 
tal; 

Ili - CONDUTOR: motorista profissional inscrito no cadastro de condutores de 
transporte remunerado de escolares, responsável pela condução do veiculo 
mediante autorização prévia registrada em Alvará de Condutor de veiculo de 
transporte especial, independentemente de este ser ou não o titular 
autorização; 

IV - MONITOR: pessoa que auxilia o condutor no embarque e desembarque dos 
alunos, bem como enquanto conduz o veiculo; 

V - CADASTRO: registro sistemático de titulares, condutores e veiculas 
utilizados nos serviços de transporte escolar; 

VI - ALVARÁ DE TRÁFEGO: documento, concedido a titulo precário, que 
identifica os dados do titular, vefculo(s), condutor(es) e as escolas 
permitidas para realizar o transporte de escolares; 

VII - ALVARÁ DE TRÁFEGO ESPECIAL: documento, concedido a titulo precário, 
que identifica os dados do Titular, a(s) escola(s) em que efetuará 
extraordinariamente o transporte de escolares e/ou os dados do veiculo que 
estará provisioriamente atentendendo a atividade; 

VIII - ALVARÁ DE TRÁFEGO EMERGENCIAL: documento, concedido a tltulo 
precário, que autoriza outro veiculo cadastrado ou não no sistema a prestar 
serviços em situações de impedimento do veículo titular ou auxiliar; 

IX - ALVARÁ DE CONDUTOR: documento, concedido a título precário, que 
identifica os dados do condutor; 

X - ALVARÁ DE RESGUARDO: documento, concedido a título precário, que 
identifica os dados do Titular, a(s) escola (s) ao qual será concedida o 
resguardo da atividade; 

XI - PONTO: registro numérico de endereço vinculado a um estabelecimento de 
ensino, onde o Titular prestará, de forma prioritária, o serviço de Transporte 



• 

• 

• 

Art. 3° 

Art. 4° 

XII -
de Escolares; 

c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

VAGA: espaço, dentro do Ponto, destinado somente ao estabelecimento do 
veiculo cadastrado como titular (principal) da autorização, para efetuar 
embarque e desembarque de alunos do estabelecimento de ensino. 

CAPÍTULO li 
DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

Seção 1 
Do Alvará de Tráfego 

A execução dos serviços de transporte escolar, no ãmbito municipal, fica 
condicionada à obtenção do Alvará de Tráfego a ser expedido pelo Poder Público. 

O Alvará de que trata o artigo anterior será expedido em favor de Pessoa Flsica ou 
Jurldica que comprovar o atendimento das exigências legais a serem 
estabelecidas pelo Executivo, observadas as legislações Estaduais e Federais 
pertinentes. 

Parágrafo único. O Alvará de Tráfego deverá ser renovado anualmente, no mês de janeiro, sob 
pena de cancelamento da Autorização. 

Art. 5° 

Art. 6° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º -

§ 4º -

Art. 7" 

O Titular da Autorização poderá cadastrar no máximo 03 (três) veicules, sendo, 01 
(um) titular e 02 (dois) auxiliares, nos termos desta Lei e demais normas, devendo 
ser expedido um Alvará de Tráfego para cada veiculo. 

Seção li 
Do Alvará Especial e de Resguardo 

Será concedido sempre por solicitaçao do Autorizatário ou seu procurador e em 
qualquer tempo o Alvará de Resguardo de Vaga, e que justifique a impossibilidade 
temporária da prestação do serviço para as seguintes situações: 
1 - por doença; 
li - pela baixa demanda e/ou inexistência de alunos; 
Ili - pela inatividade do estabelecimento de ensino; 
IV - por inadimplência dos contratantes; 
V - por qualquer situação com o veiculo que impeça o seu uso na prestação do 

serviço. 

O Alvará de Resguardo de Vaga terá validade para o periodo letivo vigente, 
podendo ser renovado de forma consecutiva, desde que justificado. 

Caberá a EMDURB analisar as situações descritas nos incisos 1 e Ili, através de 
pesquisas ou outros meios que comprovem a necessidade imediata da prestação 
do serviço pelo autorizatário na atividade, sob pena de cancelamento da mesma, 
não havendo motivo justificado. 

Aplica-se ao Alvará de Resguardo de Vaga, no que couber, as regras do Alvará de 
Tráfego. 

Enquanto houver a necessidade do Resguardo de Vaga pelo Autorizatário, o 
estabelecimento de ensino poderá ser atendido por outros Autorizatários do Ponto 
ou através de Alvará de Tráfego Especial desde que respeitadas suas regras. 

O Alvará de Tráfego Especial, cuja validade máxima será do respectivo ano letivo, 
será emitido quando: 
1 - Houver recusa de todos os Titulares cadastrados no Ponto; 
11 - A demanda de alunos a serem transportadas for maior que a capacidade 

dos velculos dos transportadores cadastrados para o Ponto; 
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Art. 8° 

• § 1º -

§ 2º -

§ 3º -

§4º-

Art. 9° 

Art. 10 

• Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

§ 1º 

§ 2º 

Ili -

IV-

V

VI -

CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

A pedido devidamente fundamentado da Direção do Estabelecimento de 
Ensino ao qual o Ponto está vinculado, nas situações previstas nos incisos 1 
e li deste artigo; 
Para garantir o direito de transporte de alunos, no caso de descumprimento 
da Lei Municipal ou impedimento do Autorizatário; 
Para garantir a operacionalidade do sistema de transporte especial de 
escolares; 
Por solicitação, devidamente fundamentada, de pais de alunos, quando os 
Titulares do Ponto deixarem de cumprir o pactuado entre as partes, após ser 
devidamente apurado e comprovado pelo órgão responsável pela 
fiscalização. 

Será emitido Alvará de Tráfego Emergencial que permita a utilização de veiculo 
que não esteja inscrito no cadastro de transporte de escolares em casos de 
emergência. 

Entende-se por emergência o sinistro, furto, roubo ou problema mecânico, 
devidamente comprovado. 

O Alvará de Tráfego Emergencial será emitido por no máximo 25 (vinte e cinco) 
dias úteis. 

No caso descrito no "caput", dispenser-se-ão as exigências iniciais de propriedade 
e posse, não sendo dispensada a vistoria da EMDURB. 

Após o período constante no § 2° deste artigo, o veículo substituto deverá ser 
submetido ás regras impostas pelo DETRAN/SP e por esta Lei. 

Seção Ili 
Dos Pontos e das Vagas 

Para cada estabelecimento de ensino, onde houver a necessidade de transporte 
de escolares regulamentado por esta Lei, haverá um Ponto. 

Os pontos se classificam como: 
1 - Fixo: aquele que tem registrado os Autorizatários que ali prestam serviço; 
li - Livre: aquele que qualquer Autorizatário pode prestar o serviço. 

Os Titulares de Transporte de Escolares deverão prestar serviços prioritariamente 
no Ponto onde estão autorizados. 

A quantidade de Pontos para cada Autorizatário ficará limitado â capacidade de 
transporte a ser realizado, considerando o limite de veículos estabelecidos, não 
podendo ultrapassar a quantidade de 05 (cinco) pontos por autorização. 

No caso de mudança de endereço do Estabelecimento de Ensino, o ponto a ele 
atrelado será juntamente remanejado para o novo local, sem alteração de sua 
numeração ou da quantidade de Autorizatário que o explora. 

Quando do encerramento das atividades do Estabelecimento de Ensino, o ponto a 
ele vinculado será automaticamente extinto. 

Poderá o órgão fiscalizador, havendo demanda em outro ponto, atribuir a 
exploraçao ao titular do ponto extinto. 

Não havendo demanda, o titular do ponto extinto terá prioridade de escolha caso 
seja disponibilizado novo ponto por força de abertura de Estabelecimento de 
Ensino. 
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c9RAÇÃO DE 
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Na situação prevista no§ 1º, deverá ser apresentado pelo interessado documento 
que comprove ou através de pesquisa da EMDURB a quantidade de salas 
fechadas com a quantidade de alunos e para quais escolas foram transferidos e 
matriculados. 

Art. 15 A quantidade de Vagas de estacionamento de transporte de escolar de cada Ponto 
será determinada em razão da demanda de alunos a serem transportados. 

Parágrafo único. Os veículos titulares têm preferência de estacionamento em relação aos veículos 
auxílíares, que não terão vagas específicas demarcadas. 

Art. 16 A ocupação dos Pontos ocorrerá por meio de processo seletivo de candidatos, 
com critérios estritamente objetivos. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos de ensino poderão explorar o serviço de transportes, de 
escolares em seus respectivos pontos, sem a necessidade de obtê-los por meio de 
processo seletivo . 

Art. 17 As vagas para Transporte de Escolares poderão ser transferidas a terceiros, desde 
que com anuência prévia do Poder Público, sempre em caráter excepcional e 
desde que observadas, dentre outras legislações, as seguintes exigências: 
1 - Preencher o cessionário todos os requisitos exigidos para a operação do 

serviço; 
li - Estar o cedente quite com suas obrigações perante a Prefeitura Municipal de 

Bauru e demais Órgãos; 
Ili - Assumir o cessionário todas as obrigações e todas as garantias prestadas 

pelo cedente, mais aquelas que forem julgadas necessárias na ocasião. 

Parágrafo único. A transferência implicará na cessão de todas ou parte das vagas que integram a 
autorização do cedente, desde que estas possam ser atendidas, observando a 
quantidade máxima de veículos que o Autorizatário possui para exploração do 
serviço, desde que comprovada através de pesquisa da EMDURB. 

Art. 18 

Art. 19 

A permuta de vagas entre titulares regularmente cadastrados é possível, desde 
que com prévia anuência e verificada a inexistência de prejuízo ao sistema. 

CAPITULO Ili 
DO CADASTRO DE CONDUTORES 

Para a condução dos veículos de transporte de escolares de que trata esta Lei, o 
motorista profissional deverá ser inscrito no cadastro de condutores e possuir o 
competente Alvará de Condutor, devendo para tanto satisfazer as exigências 
legais ditadas pelo Municlpio, Estado e União. 

Parágrafo único. O Alvará de Condutor de Veículo de Transporte Especial terá validade de um ano, 
renovado no mesmo período do Alvará de Tráfego. 

Art. 20 

§ 1º 

§ 2º 

Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista as suas 
especificidades, na seguinte conformidade: 
I - Condutor Titular; 
li - Condutor Auxiliar. 

O Condutor Titular é o detentor da autorização para explorar a atividade de 
Transporte de Escolares e autorizado a conduzir o respectivo veiculo, preenchidos 
todos os requisitos descritos na presente Lei, sendo-lhe vedado prestar serviço 
como condutor auxiliar de outro Titular. 

O Condutor Auxílíar é o profissional devidamente regularizado, perante o cadastro 
da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, 
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§ 3º 

Ar!. 21 

Ar!. 22 

Ar!. 23 

§ 1º 

para efetuar o transporte de escolar em nome do Titular da Autorizaçao. não 
podendo prestar serviços a outros Autorizatários. 

O Titular pessoa flsica somente poderá ter, por veiculo, no máximo, 02 (dois) 
profissionais inscritos como condutores auxiliares. 

CAPÍTULO IV 
DOS VEÍCULOS 

Somente poderá ser utilizado no transporte de escolares. veiculo registrado na 
cidade de Bauru/SP, na categoria aluguel, com capacidade para transportar acima 
de 07 (sete) passageiros. 

Os veículos empregados no serviço de transporte de escolares terão idade 
máxima estabelecida, tendo para tanto a utilizaçao dos seguintes critérios para sua 
adoçao: 
1 - Pelo Código de Trânsito Brasileiro; 
li - Por documento de órgão devidamente credenciado; 
Ili - Por norma federal ou estadual que venha a dispor sobre o assunto. 

CAPÍTULO V 
DOS DEVERES, OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

Seção 1 
Dos Titulares 

Constitui deveres, obrigações e direitos dos Titulares: 

São deveres e obrigações dos Titulares: 
1 - Manter as caracterlsticas fixadas para o veiculo; 
li - Dar adequada manutençao ao veiculo e seus equipamentos, de modo que 

Ili -

IV
V-

VI -

VII -

VIII -
IX-

X-

a) 
b) 

XI -

XII -
XIII -

os mesmos estejam sempre em perfeitas condições de conservaçao e 
funcionamento, controlando seu uso e vistoriando-o permanentemente; 
Apresentar periodicamente e sempre que for exigido, o veículo para 
vistoria técnica, comprometendo-se a sanar as irregularidades no prazo 
assinado; 
Providenciar que o veiculo porte o conjunto de equipamentos exigidos; 
Controlar e fazer com que no veiculo estejam todos os documentos 
exigidos e nos locais indicados; 
Prestar serviços somente nos Pontos para qual está autorizado, salvo por 
Autorização Especial expressa, desde que observadas ás normas 
vigentes; 
Manter sempre atualizado o Alvará de Tráfego e/ou a Carteira de Condutor 
de Transporte Especial; 
Requerer autorização prévia para toda e qualquer alteração pretendida; 
Solicitar autorizaçao para uso de veiculo que nao esteja inscrito no 
cadastro de transporte de escolares, em caso de emergência; 
Comunicar de imediato a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Bauru - EMDURB: 
Qualquer alteraçao de endereço; 
A pretensão de paralisar a atividade, requerendo a baixa do alvará do 
Cadastro de Transporte de Escolares, anexando o original do Alvará de 
Tráfego, Carteira de Condutor de Veiculo de Transporte Especial e selo. 
Apresentar o veiculo em perfeitas condições de conforto, segurança e 
higiene; 
Cumprir rigorosamente as determinações da municipalidade; 
Atender as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras que lhe 
sao correlatas; 

XIV - Não confiar a direçao do veiculo: 
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§ 2º 

a) 
b) 
XV-

XVI -
XVII -
XVIII -
XIX-

XX-

A quem não esteja regularmente inscrito no Cadastro de Condutores; 
O condutor suspenso ou com registro cassado. 
Controlar e fazer com que seus empregados ou colaboradores cumpram 
rigorosamente as disposições da presente lei e demais regulamentos; 
As demais obrigações acometidas na Seção seguinte, no que couber; 
Atender as exigências do Código de Trânsito Brasileiro; 
Não utilizar o veiculo para o fretamento; 
Exercer o motorista, cumulativamente, a atividade de monitor, quando não 
disponibilizar deste profissional para auxiliar na condução, embarque e 
desembarque dos alunos. 
Ocorrendo falecimento do Titular, o(s) herdeiro(s) deverá(ão) comunicar 
imediatamente o Poder Público, apresentando documento hábil para que 
sejam tomadas as devidas providências, atendendo todas as normas 
pertinentes. 

São direitos dos Titulares: 
1 - Recusar o transporte de alunos pelo motivo de inadimplência ou débitos 

li -

Ili -

IV-

V-

VI -

VII -
a) 
b) 
c) 
d) 
VIII -

IX-

X-

XI -

XII -

XIII -

XIV-
XV-

XVI-

anteriores nos pagamentos de serviços prestados a ele ou a qualquer 
outro autorizatário; 
Recusar o transporte de alunos, quando este residir em localidade fora do 
seu itinerário, devendo, entretanto, auxilia-lo na contratação de outro 
transportador primeiramente do próprio Ponto; 
Cobrar pelo transporte só de ida ou só de volta, até 70% (setenta por 
cento) do valor total da parcela; 
Determinar os horários de embarque e desembarque do aluno, da ida e do 
retorno, a fim de melhor organizar o seu itinerário; 
Recusar o serviço de "Meia viagem", auxiliando na contratação de outro 
transportador; 
Não esperar o aluno, se o mesmo não estiver pronto para a viagem de ida, 
no horário pré-estabelecido, sendo obrigatória a espera do retorno; 
Efetuar ou nao o transporte em casos eventuais, quando a escola: 
alterar o horário de saída ou de entrada de alunos; 
nas recuperações; 
nas reposições de aula; 
por qualquer motivo dispensar os alunos das aulas; 
Advertir os pais, ou, em casos graves, suspender o transporte de aluno 
cujo comportamento for agressivo com os demais alunos ou indisciplinado 
com o condutor, mediante comunicação; 
Ter sua documentação municipal renovada anualmente, cumpridas as 
exigências deste regulamento, de modo a não prejudica-lo no 
desenvolvimento de seu serviço; 
Ser atendido junto aos departamentos da EMDURB e demais órgãos 
municipais, em suas justas reclamações ou esclarecimentos; 
Ser tratado com urbanidade e respeito pelos agentes de fiscalização, 
funcionários da EMDURB, por outros Transportadores de Escolares e Pais 
e/ou Responsáveis pelo aluno; 
Estar ciente e informado em tempo real de todo e qualquer procedimento 
relativo a sua pessoa ou serviço pelo Poder Público Municiai; 
Ter suas vagas transferidas de acordo com a legislação específica, em 
conjunto ou separadamente; 
A cobrar e receber pelo serviço prestado e por sua rescisão; 
Encerrar suas atividades ao final do perlodo/ano letivo ou encerramento 
das aulas normais do 1° (primeiro) e 2° (segundo) semestre, da(s) 
escola(s) em que preste o serviço, para a devida manutenção do veiculo, 
vistorias e agilização de documentos para a regularização e prestação do 
serviço; 
Colocar veiculas auxiliares em qualquer época, observado o que consta na 
Lei Orgênica. 
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Art. 24 É dever do condutor de veículo de transporte escolar, além dos previstos na 
legislação de transito: 
1 - Tratar com urbanidade e polidez os escolares, o público e os agentes de 

fiscalização; 
li - Trajar-se adequadamente, ficando proibido o uso de "shorts", camisetas 

sem mangas e chinelos; 
Ili - Acatar e cumprir todas as determinações dos fiscais e dos demais agentes 

administrativos; 
IV - Prestar os serviços com o veiculo e seus equipamentos em perfeitas 

condições de conservação, funcionamento, segurança e limpeza; 
V - Só empreender marcha com as portas do veículo fechado; 
VI - Usar sempre a vaga demarcada pelo Municipio, para embarque e 

desembarque de escolares, permanecendo parado o tempo necessário para 
o embarque/desembarque . 

VII - Efetuar o embarque e desembarque somente após a completa parada do 
veiculo junto à guia da calçada na Vaga; 

VIII - Não utilizar o veículo para outras atividades, durante os horários letivos; 
IX - Portar todos os documentos exigidos pela legislação, tanto os de natureza 

pessoal quanto os relativos ao veículo e ao serviço; 
X - Não confiar a direção do veículo a terceiros não autorizados; 
XI - Não efetuar transporte de escolares além da capacidade permitida para o 

veiculo; 
XII - Não efetuar o transporte de escolares em pé; 
XIII - Zelar pela segurança e comodidade dos escolares; 
XIV - Cumprir, rigorosamente, as normas prescritas na presente lei, no Código de 

Transito Brasileiro e nos demais atos administrativos; 
XV - Conduzir os escolares até o seu destino final, sem interrupção voluntária da 

viagem; 
XVI - Entregar aos escolares, qualquer objeto esquecido no veículo quando for 

reclamado, observado pelo condutor e devidamente comprovada sua 
propriedade, exceto o que estiver estabelecido em contrato; 

XVII - Apresentar à fiscalização documentos e/ou equipamentos exigidos nas 
atuações/fiscalizações . 

Parágrafo umco. O Poder Público poderá exigir, caso entender necessário, demais deveres 
previstos em instruções normativas e em outras legislações Municipais, Estaduais 
ou Federais. 

Art. 25 

At. 26 

CAPÍTULO VI 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Pela inobservancia dos preceitos contidos nesta lei, em seu regulamento e nas 
demais normas e instruções complementares, os infratores ficam sujeitos: 
1- Multa; 
11 - Pontuação no prontuário da autorização; 
111 - Apreensão do veículo; 
IV- Revogação da autorização. 

A multa será aplicada ao Autorizatário e/ou Condutor e corresponderá a 
determinado número de UFESP's, nos casos definidos no Anexo r da presente Lei, 
bem como ensejará em uma pontuação que será lançada no prontuário da 
Autorizaçao e que concorrerá para a sua Revogação. 

Parágrafo único. Os Autorizatários são responsáveis solidários pelas infrações cometidas pelos 
respectivos condutores auxiliares. 
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Art. 27 As multas serão assim classificadas por sua natureza: 
1 - Natureza levíssima, valor de 03 UFESP's, 03 pontos; 
li - Natureza leve, valor de 05 UFESP's, 04 pontos; 
Ili- Natureza média, valor de 1 O UFESP's, 05 pontos; 
IV - Natureza grave, valor de 19 UFESP's, 07 pontos; 
V - Natureza gravíssima, valor de 50 UFESP's, 10 pontos. 

Parágrafo único. No caso de reincidência específica, no prazo de 90 (noventa) dias, tanto o valor 
da multa quanto a pontuação terão um fator multiplicativo de 02 (dois), ou seja, em 
dobro. 

Art. 28 

Art. 29 

Art. 30 

A soma de pontos equivalente a 21 (vinte e um) ou mais, relativos ás infrações 
cometidas em um período de 12 (doze) meses concorrerá para revogação da 
Autorização. 

As penalidades e a pontuaçao citadas serão aplicadas separadas ou 
cumulativamente . 

A aplicaçao da pena de revogação da Autorização impedirá nova Autorização, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos. 

Parágrafo único. O impedimento referido no caput deste artigo aplica-se a pessoa física e todos os 
sócios da pessoa jurídica. 

Art. 31 

Art. 32 

A aplicaçao das penalidades previstas nesta lei e seu respectivo regulamento nao 
confundem com as prescritas em outras legislações, como também nao elidem 
quaisquer responsabilidades de natureza civil ou criminal perante terceiros. 

Com exceção da aplicação das penalidades de multa e apreensao que sao 
imediatas, o procedimento para aplicaçao de penalidade de revogaçao da 
Autorização será iniciado com a abertura do processo administrativo, contendo a 
determinaçao respectiva, juntando-se o instrumento que lhe deu origem e 
oportunamente os demais escritos pertinentes. 

Parágrafo único. A imposiçao da penalidade de multa e de apreensão se dará nos casos previstos 
no regulamento da presente lei e normas correlatas, lavrando-se o respectivo Auto 
de lnfraçao ou de Recolhimento e Remoçao de Veículo de Transportes Especiais . 

Art. 33 A revogação da autorização dar-se-á por razões de interesse público ou, ainda, 
quando: 
1 - Encontrar-se o condutor do veiculo em estado de embriaguez ou sob o 

efeito de substancia ilícita, prestando serviços ou na iminência de prestá-los; 
li - Se envolver com a prática de crime ou contravenção com instauração de 

procedimento legal junto à Policia Judiciária, que venha a impedir o 
exercício da atividade; 

Ili - Paralisar as atividades por mais de 30 (trinta) dias, sem autorizaçao da 
EMDURB, salvo caso fortuito ou motivo de força maior; 

IV - For condenado em sentença transitada em julgado pela prática de crimes de 
homicidio, roubo, estupro e corrupção de menores; 

v - Ser reincidente, no período de 12 (doze) meses, nas condutas infracionais 
definidas no Anexo 1, Grupo IV, itens 1, 2, 3 e 5 da presente lei; 

VI - Quando a Autorização atingir a soma de 21 pontos em infrações definidas 
na presente Lei nos últimos 12 (doze) meses; 

VII - Tiver decretada a falência ou entrar em processo de dissolução no caso de 
empresas; 

VIII - Deixar de efetuar o recolhimento das multas impostas. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 



\ 
• • 

• 

• 

• 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Art. 34 

Art. 35 

Art. 36 

A remuneração pelo serviço executado e o itinerário serão estabelecidos de 
comum acordo entre os Pais ou Responsáveis pelo aluno e o Transportador 
Autorizatário. 

Os Autorizatários que antes da vigência da presente lei possuir mais de 05 (cinco) 
pontos poderão mantê-los em seu registro até que possa transferir, não sendo 
possivel a reposição das vagas que ultrapassem o limite estabelecido. 

Considera-se transporte clandestino para efeitos desta Lei o Transporte de 
Escolares que concorra com o serviço regulamentado dentro dos limites do 
Município de Bauru na forma a seguir. 
1 - Sem autorização correspondente do órgão competente descrito no inciso 1 

do artigo 2° desta Lei; 
li - Tendo a mesma caracteristica do serviço prestado, seja por semelhança, 

afinidade, analogia e outras definições estabelecidas nesta Lei e 
regulamentação; 

Ili - Sem o cumprimento das Legislações Federais, Estaduais no que diz 
respeito ao condutor e veiculo; 

IV - Por qualquer meio de transporte utilizado e em desacordo com a Lei e o seu 
regulamento; 

V - Por qualquer tipo de publicidade que mencione ou faça menção do serviço 
em consonancia ao inciso '//" deste artigo; 

VI - Aquele prestado de forma gratuita ou que indiretamente auferir vantagens 
mesmo sem remuneração. 

Parágrafo urnco. A caracterização do transporte clandestino implicará, cumulativamente, nas 
penalidades de apreensão do veículo e de aplicação da multa prevista o Decreto nº 
9487 de 27 de junho de 2003 bem como seus procedimentos para liberação do 
veículo. 

Art. 37 A Prefeitura Municipal ou Órgão ou Entidade por ele autorizado poderá baixar 
normas de natureza complementar da presente lei, visando preenchimento de 
lacunas nos casos omissos. 

Art. 38 O Poder Executivo terá o prazo de 30 (trinta) dias para regulamentar a presente lei. 

Art. 39 Fica revogada a Lei Municipal nº 3.479, de 19 de agosto de 1.992. 

Art. 40 
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NATUREZA LEVISSIMA 
Multa de 03 UFESP 
03 Pontos 

ANEXO 1 - GRUPO 1 

1. Por não se trajar adequadamente, vestindo camiseta sem manga, shorts ou chinelo. 
2. Não atualizar endereço junto á EMDURB. 
3. Fumar no interior do veículo com ou sem passageiro. 
4. Prestar serviço com o veiculo em más condições de conforto, segurança ou higiene. 
5. Deixar de portar o(s) documento(s) obrigatório(s) quando do exercício da atividade. 
6. Não providenciar outro veículo em caso de interrupção de viagem. 
7. Não se apresentar asseado para executar a atividade de transporte. 
8. Não estar com o registro de condutor visível. 

NATUREZA LEVE 
Multa de 05 UFESP 
04 Pontos 

GRUPO li 

1. Recusar o transporte a aluno sem justificativa plausível. 
2. Recusar-se a emitir recibo do serviço prestado. 
3. Aliciar aluno em ponto onde não é Titular e ocupado por outro Autorizatário. 
4. Deixar de apresentar os documentos regulamentares á Fiscalização. 
5. Não tratar com polidez e urbanidade, passageiro, pais, público e agentes da Fiscalização. 
6. Descumprir as determinações da EMDURB e outros dispositivos legais da atividade. 
7. Estar com o veículo ou equipamento fora dos padrões da regulamentação ou com defeito. 
8. Transportar qualquer tipo de objetos ou encomendas junto com os alunos. 
9. Efetuar transporte escolar em ponto onde não é Titular, sem autorização. 

NATUREZA MÉDIA 
Multa de 10 UFESP 
05 Pontos 

GRUPO Ili 

1. Não respeitar a capacidade de lotação do veiculo. 
2. Deixar de apresentar o veiculo para vistoria, quando houver determinação da EMDURB. 
3. Dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança dos alunos . 
4. Permitir que pessoa não inscrita no Cadastro de Condutores ou com o Alvará suspenso, 
cassado, vencido ou em nome de outro titular, dirija o veículo. 
5. Prestar serviço com o veículo e equipamentos em más condições de conservação, 
funcionamento e segurança. 
6. Realizar transbordo de aluno durante o trajeto. 
7. Transportar escolar sem que ele esteja sentado (em pé). 
8. Apropriar-se de objetos ou valores esquecidos no interior do veículo. 
9. Omitir socorro a vítima de acidente em que está envolvido. 
1 O. Paralisar o serviço sem autorização. 

NATUREZA GRAVE 
Multa de 19 UFESP 
07 Pontos 

GRUPO IV 

1. Deixar de realizar a renovação do alvará ou resguardo de vaga, no prazo estabelecido no edital 
de convocação. 

NATUREZA GRAVISSIMA 
Multa de 50 UFESP 
10 Pontos 

GRUPO V 



• 

• 

• 

~ÔRUU'akio~ arua 
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

1. Agredir verbal ou fisicamente pais, alunos, munícipe, outros condutores ou agentes da 
Fiscalização. 
2. Ingerir ou estar sob efeito de bebida alcoólica, substância ilícita ou de efeito análogo. 
3. Usar o veículo para prática de ilícito penal. 
4. Efetuar transporte de alunos com o veículo não cadastrado para esse fim, salvo o estabelecido 
no Ar!. 8°. 
5. Abandonar o aluno ou de qualquer forma expô-lo a perigo. 
6. Efetuar o abastecimento de combustível com a presença de alunos no interior do veículo, com 
exceção de filho e monitor(a) se houver. 
7. Parar com o veículo para o embarque ou desembarque dos alunos com as portas para a via de 
rolamento ou ciclovia ou de qualquer forma expô-lo ao perigo. 
8. Não ajudar ou acompanhar o aluno na travessia da pista de rolamento, quando não houver a 
presença dos pais ou responsável. 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 24 de 

setembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 25 de setembro de 2018. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 25 de setembro de 2018. 

J~rouerRA 
Diretora de Apoio Legislativo 

• C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7227 
De 25 de setembro de 2018 

Dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do 
Município de Bauru e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

~rt. 2° 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Serviço de Transporte Especial Remunerado de Escolares, considerado serviço 
público de caráter essencial, é aquele destinado a transportar estudantes 
regularmente matriculados na rede pública ou privada de ensino, nas vias urbanas e 
rurais de Bauru, mediante autorização expedida pela Prefeitura Municipal ou por 
órgão ou Entidade que ela autorizar, ficando sujeito as disposições da presente lei. 

Para efeito de interpretação desta lei, entende-se por: 
1 - TRANSPORTE DE ESCOLARES: o serviço especial destinado a transportar, 

de forma remunerada, estudantes,· nas vias urbanas e rurais de Bauru, 
compreeendendo o itinerário entre a residência do aluno e o estabelecimento 
de ensino, e vice-versa ou outrem de comum acordo, mediante autorização 
outorgada pelo Municlpio; 

li - TITULAR: pessoa física ou jurídica a quem é concedida a autorização para a 
exploração dos serviços de transporte remunerado de escolar e que responde 
legalmente pela mesma, podendo ser também, no caso de pessoa física, 
condutor de veículo de transporte especial, desde que registrado para tal; 

Ili - CONDUTOR: motorista profissional inscrito no cadastro de condutores de 
transporte remunerado de escolares, responsável pela condução do veículo 
mediante autorização prévia registrada em Alvará de Condutor de veículo de 
transporte especial, independentemente de este ser ou não o titular 
autorização; 

rv - MONITOR: pessoa que auxilia o condutor no embarque e desembarque dos 
alunos, bem como enquanto conduz o veiculo; 

V - CADASTRO: registro sistemático de titulares, condutores e veículos utilizados 
nos serviços de transporte escolar; 

VI - AL VARA DE TRAFEGO: documento, concedido a titulo precário, que identifica 
os dados do titular, verculo(s), condutor(es) e as escolas permitidas para 
realizar o transporte de escolares; 

VII - ALVARÁ DE TRÁFEGO ESPECIAL: documento, concedido a titulo precário, 
que identifica os dados do Titular, a(s) escola(s) em que efetuará 
extraordinariamente o transporte de escolares e/ou os dados do veiculo que 
estará provisioriamente atentendendo a atividade; 

VIII - ALVARÁ DE TRAFEGO EMERGENCIAL: documento. concedido a titulo 
precário, que autoriza outro veiculo cadastrado ou não no sistema a prestar 
serviços em situações de impedimento do veículo titular ou auxiliar; 

IX - ALVARÁ DE CONDUTOR: documento, concedido a trtulo precário, que 
identifica os dados do condutor; 

X - ALVARÁ DE RESGUARDO: documento, concedido a trtulo precário, que 
identifica os dados do Titular, a(s) escola (s) ao qual será concedida o 
resguardo da atividade; 

XI - PONTO: registro numérico de endereço vinculado a um estabelecimento de 
ensino, onde o Tttular prestará, de forma prioritária, o serviço de Transporte de 
Escolares; 

XI 1 - VAGA: espaço, dentro do Ponto, destinado somente ao estabelecimento do 
veículo cadastrado como titular (principal) da autorização, para efetuar 
embarque e desembarque de alunos do estabelecimento de ensino. 
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Art. 3° 

Art. 4º 

CAPÍTULO li 
DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

Seção 1 
Do Alvará de Tráfego 

A execução dos serviços de transporte escolar, no âmbito municipal, fica 
condicionada à obtenção do Alvará de Tráfego a ser expedido pelo Poder Público. 

O Alvará de que trata o artigo anterior será expedido em favor de Pessoa Física ou 
Jurldica que comprovar o atendimento das exigências legais a serem estabelecidas 
pelo Executivo, observadas as legislações Estaduais e Federais pertinentes. 

Parágrafo único. O Alvará de Tráfego deverá ser renovado anualmente, no mês de janeiro, sob pena 
de cancelamento da Autorização . 

Art. 5° 

Art. 6° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º -

§ 4º -

Art. 7° 

O Titular da Autorizaçao poderá cadastrar no máximo 03 (três) vefculos, sendo, 01 
(um) titular e 02 (dois) auxiliares, nos termos desta Lei e demais normas, devendo ser 
expedido um Alvará de Tráfego para cada veiculo. 

Seção li 
Do Alvará Especial e de Resguardo 

Será concedido sempre por solicitaçao do Autorizatário ou seu procurador e em 
qualquer tempo o Alvará de Resguardo de Vaga, e que justifique a impossibilidade 
temporária da prestaçao do serviço para as seguintes situações: 
1 - por doença; 
li - pela baixa demanda e/ou inexistência de alunos; 
Ili - pela inatividade do estabelecimento de ensino; 
IV - por inadimplência dos contratantes; 
V - por qualquer situaçao com o veiculo que impeça o seu uso na prestação do 

serviço. 

O Alvará de Resguardo de Vaga terá validade para o perlodo letivo vigente, podendo 
ser renovado de forma consecutiva, desde que justificado . 

Caberá a EMDURB analisar as situações descritas nos incisos 1 e Ili, através de 
pesquisas ou outros meios que comprovem a necessidade imediata da prestação do 
serviço pelo autorizatário na atividade, sob pena de cancelamento da mesma, não 
havendo motivo justificado. 

Aplica-se ao Alvará de Resguardo de Vaga, no que couber, as regras do Alvará de 
Tráfego. 

Enquanto houver a necessidade do Resguardo de Vaga pelo Autorizatário, o 
estabelecimento de ensino poderá ser atendido por outros Autorizatários do Ponto ou 
através de Alvará de Tráfego Especial desde que respeitadas suas regras. 

O Alvará de Tráfego Especial, cuja validade máxima será do respectivo ano letivo, 
será emitido quando: 
1 - Houver recusa de todos os Titulares cadastrados no Ponto; 
li - A demanda de alunos a serem transportadas for maior que a capacidade dos 

veículos dos transportadores cadastrados para o Ponto; 
Ili - A pedido devidamente fundamentado da Direçao do Estabelecimento de Ensino 

ao qual o Ponto está vinculado, nas situações previstas nos incisos 1 e li deste 
artigo; 

IV - Para garantir o direito de transporte de alunos, no caso de descumprimento da 
Lei Municipal ou impedimento do Autorizatário; 
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Art. 8° 

§ 1º -

§ 2º -

§ 3º-

§4º-

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 15 

V - Para garantir a operacionalidade do sistema de transporte especial de 
escolares; 

VI - Por solicitação, devidamente fundamentada, de pais de alunos, quando os 
Titulares do Ponto deixarem de cumprir o pactuado entre as partes, após ser 
devidamente apurado e comprovado pelo órgão responsável pela fiscalização. 

Será emitido Alvará de Tráfego Emergencial que permita a utilização de veículo que 
não esteja inscrito no cadastro de transporte de escolares em casos de emergência. 

Entende-se por emergência o sinistro, furto, roubo ou problema mecânico, 
devidamente comprovado. 

O Alvará de Tráfego Emergencial será emitido por no máximo 25 (vinte e cinco) dias 
úteis. 

No caso descrito no "caput", dispenser-se-ão as exigências iniciais de propriedade e 
posse, não sendo dispensada a vistoria da EMDURB . 

Após o perlodo constante no § 2° deste artigo, o veículo substituto deverá ser 
submetido ás regras impostas pelo DETRAN/SP e por esta Lei. 

Seção Ili 
Dos Pontos e das Vagas 

Para cada estabelecimento de ensino, onde houver a necessidade de transporte de 
escolares regulamentado por esta Lei, haverá um Ponto. 

Os pontos se classificam como: 
I - Fixo: aquele que tem registrado os Autorizatários que ali prestam serviço; 
II - Livre: aquele que qualquer Autorizatário pode prestar o serviço. 

Os Titulares de Transporte de Escolares deverão prestar serviços prioritariamente no 
Ponto onde estão autorizados. 

A quantidade de Pontos para cada Autorizatário ficará limitado ã capacidade de 
transporte a ser realizado, considerando ·o limite de veicules estabelecidos, não 
podendo ultrapassar a quantidade de 05 (cinco) pontos por autorização . 

No caso de mudança de endereço do Estabelecimento de Ensino, o ponto a ele 
atrelado será juntamente remanejado para o novo local, sem alteração de sua 
numeração ou da quantidade de Autorizatário que o explora. 

Quando do encerramento das atividades do Estabelecimento de Ensino, o ponto a ele 
vinculado será automaticamente extinto. 

Poderá o órgão fiscalizador, havendo demanda em outro ponto, atribuir a exploração 
ao titular do ponto extinto. 

Não havendo demanda, o titular do ponto extinto terá prioridade de escolha caso seja 
disponibilizado novo ponto por força de abertura de Estabelecimento de Ensino. 

Na situação prevista no§ 1°, deverá ser apresentado pelo interessado documento que 
comprove ou através de pesquisa da EMDURB a quantidade de salas fechadas com a 
quantidade de alunos e para quais escolas foram transferidos e matriculados. 

A quantidade de Vagas de estacionamento de transporte de escolar de cada Ponto 
será determinada em razão da demanda de alunos a serem transportados. 

Parágrafo único. Os veículos titulares têm preferência de estacionamento em relação aos veículos 
auxiliares, que não terão vagas específicas demarcadas. 
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Art. 16 

Parágrafo 

Art. 17 

A ocupação dos Pontos ocorrerá por meio de processo seletivo de candidatos, com 
critérios estritamente objetivos. 

único. Os estabelecimentos de ensino poderão explorar o serviço de transportes, de 
escolares em seus respectivos pontos, sem a necessidade de obtê-los por meio de 
processo seletivo. 

As vagas para Transporte de Escolares poderão ser transferidas a terceiros, desde 
que com anuência prévia do Poder Público, sempre em caráter excepcional e desde 
que observadas, dentre outras legislações, as seguintes exigências: 
1 - Preencher o cessionário todos os requisitos exigidos para a operação do serviço; 
li - Estar o cedente quite com suas obrigações perante a Prefeitura Municipal de 

Bauru e demais Órgãos; 
Ili - Assumir o cessionário todas as obrigações e todas as garantias prestadas pelo 

cedente, mais aquelas que forem julgadas necessárias na ocasião. 

Parágrafo único. A transferência implicará na cessão de todas ou parte das vagas que integram a 
autorização do cedente, desde que estas possam ser atendidas, observando a 
quantidade máxima de velculos que o Autorizatário possui para exploração do 
serviço, desde que comprovada através de pesquisa da EMDURB. 

Art. 18 

Art. 19 

A permuta de vagas entre titulares regularmente cadastrados é posslvel, desde que 
com prévia anuência e verificada a inexistência de prejulzo ao sistema. 

CAPÍTULO Ili 
DO CADASTRO DE CONDUTORES 

Para a condução dos velculos de transporte de escolares de que trata esta Lei, o 
motorista profissional deverá ser inscrito no cadastro de condutores e possuir o 
competente Alvará de Condutor, devendo para tanto satisfazer as exigências legais 
ditadas pelo Municlpio, Estado e União. 

Parágrafo único. O Alvará de Condutor de Veiculo de Transporte Especial terá validade de um ano, 
renovado no mesmo periodo do Alvará de Tráfego. 

Art. 20 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 21 

Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista as suas 
especificidades, na seguinte conformidade: 
1 - Condutor Titular; 
li - Condutor Auxiliar. 

O Condutor Titular é o detentor da autorização para explorar a atividade de Transporte 
de Escolares e autorizado a conduzir o respectivo veiculo, preenchidos todos os 
requisitos descritos na presente Lei, sendo-lhe vedado prestar serviço como condutor 
auxiliar de outro Titular. 

O Condutor Auxiliar é o profissional devidamente regularizado, perante o cadastro da 
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, para 
efetuar o transporte de escolar em nome do Titular da Autorização, não podendo 
prestar serviços a outros Autorizatários. 

O Titular pessoa física somente poderá ter, por veiculo, no máximo, 02 (dois) 
profissionais inscritos como condutores auxiliares. 

CAPÍTULO IV 
DOS VEÍCULOS 

Somente poderá ser utilizado no transporte de escolares, veículo registrado na cidade 
de Bauru/SP, na categoria aluguel, com capacidade para transportar acima de 07 
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Art. 22 

Art. 23 

§ 1º 

(sete) passageiros. 

Os veiculos empregados no serviço de transporte de escolares terão idade máxima 
estabelecida, tendo para tanto a utilização dos seguintes critérios para sua adoção: 
1 - Pelo Código de Trânsito Brasileiro; 
li - Por documento de órgão devidamente credenciado; 
Ili - Por norma federal ou estadual que venha a dispor sobre o assunto. 

CAPÍTULO V 
DOS DEVERES, OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

Seção 1 
Dos Titulares 

Constitui deveres, obrigações e direitos dos Titulares: 

São deveres e obrigações dos Titulares: 
1 - Manter as características fixadas para o veiculo; 
li - Dar adequada manutenção ao veiculo e seus equipamentos. de modo que os 

Ili -

IV
V-

VI -

VII -

VIII -
IX-

X-

a) 
b) 

XI -
XII -
XIII -

XIV
a) 
b) 
XV-

XVI
XVII
XVIII -
XIX-

mesmos estejam sempre em perfeitas condições de conservação e 
funcionamento, controlando seu uso e vistoriando-o permanentemente; 
Apresentar periodicamente e sempre que for exigido, o veiculo para vistoria 
técnica, comprometendo-se a sanar as irregularidades no prazo assinado; 
Providenciar que o veiculo porte o conjunto de equipamentos exigidos; 
Controlar e fazer com que no veiculo estejam todos os documentos exigidos e 
nos locais indicados; 
Prestar serviços somente nos Pontos para qual está autorizado, salvo por 
Autorização Especial expressa, desde que observadas ás normas vigentes; 
Manter sempre atualizado o Alvará de Tráfego e/ou a Carteira de Condutor de 
Transporte Especial; 
Requerer autorização prévia para toda e qualquer alteração pretendida; 
Solicitar autorização para usó de veiculo que não esteja inscrito no cadastro 
de transporte de escolares, em caso de emergência; 
Comunicar de imediato a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru - EMDURB: 
Qualquer alteração de endereço; 
A pretensão de paralisar a atividade, requerendo a baixa do alvará do 
Cadastro de Transporte de Escolares, anexando o original do Alvará de 
Tráfego, Carteira de Condutor de Veiculo de Transporte Especial e selo. 
Apresentar o veiculo em perfeitas condições de conforto, segurança e higiene; 
Cumprir rigorosamente as determinações da municipalidade; 
Atender as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras que lhe 
são correlatas; 
Não confiar a direção do veiculo: 
A quem não esteja regularmente inscrito no Cadastro de Condutores; 
O condutor suspenso ou com registro cassado. 
Controlar e fazer com que seus empregados ou colaboradores cumpram 
rigorosamente as disposições da presente lei e demais regulamentos; 
As demais obrigações acometidas na Seção seguinte, no que couber; 
Atender as exigências do Código de Trânsito Brasileiro; 
Não utilizar o veiculo para o fretamento; 
Exercer o motorista, cumulativamente, a atividade de monitor, quando não 
disponibilizar deste profissional para auxiliar na condução, embarque e 
desembarque dos alunos. 

XX - Ocorrendo falecimento do ntular, o(s) herdeiro(s) deverá(ão) comunicar 
imediatamente o Poder Público, apresentando documento hábil para que 
sejam tomadas as devidas providências, atendendo todas as normas 
pertinentes. 
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Art. 24 

São direitos dos Titulares: 
1 - Recusar o transporte de alunos pelo motivo de inadimplência ou débitos 

li -

Ili -

IV-

V-

VI-

anteriores nos pagamentos de serviços prestados a ele ou a qualquer outro 
autorizatário; 
Recusar o transporte de alunos, quando este residir em localidade fora do seu 
itinerário, devendo, entretanto, auxilia-lo na contratação de outro transportador 
primeiramente do próprio Ponto; 
Cobrar pelo transporte só de ida ou só de volta, até 70% (setenta por cento) 
do valor total da parcela; 
Determinar os horários de embarque e desembarque do aluno, da ida e do 
retorno, a fim de melhor organizar o seu itinerário; 
Recusar o serviço de "Meia viagem", auxiliando na contratação de outro 
transportador; 
Não esperar o aluno, se o mesmo não estiver pronto para a viagem de ida, no 
horário pré-estabelecido, sendo obrigatória a espera do retorno; 

VII - Efetuar ou não o transporte em casos eventuais, quando a escola: 
a) alterar o horário de saída ou de entrada de alunos; 
b) nas recuperações; 
c) nas reposições de aula; 
d) por qualquer motivo dispensar os alunos das aulas; 

VIII - Advertir os pais, ou, em casos graves, suspender o transporte de aluno cujo 

IX-

X-

XI-

comportamento for agressivo com os demais alunos ou indisciplinado com o 
condutor, mediante comunicação; 
Ter sua documentação municipal renovada anualmente, cumpridas as 
exigências deste regulamento, de modo a não prejudica-lo no 
desenvolvimento de seu serviço; 
Ser atendido junto aos departamentos da EMDURB e demais órgãos 
municipais, em suas justas reclamações ou esclarecimentos; 
Ser tratado com urbanidade e respeito pelos agentes de fiscalização, 
funcionários da EMDURB, por outros Transportadores de Escolares e Pais 
e/ou Responsáveis pelo aluno; 

XII - Estar ciente e informado em tempo real de todo e qualquer procedimento 
relativo a sua pessoa ou serviço pelo Poder Público Municiai; 

XIII - Ter suas vagas transferidas de acordo com a legislação específica, em 
conjunto ou separadamente; 

XIV
XV-

A cobrar e receber pelo serviço prestado e por sua rescisão; 
Encerrar suas atividades ao final do período/ano letivo ou encerramento das 
aulas normais do 1° (primeiro) e 2° (segundo) semestre, da(s) escola(s) em 
que preste o serviço, para a devida manutenção do veículo, vistorias e 
agilização de documentos para a regularização e prestação do serviço; 

XVI - Colocar veículos auxiliares em qualquer época, observado o que consta na 
Lei Orgânica. 

Seção li 
Dos Condutores 

É dever do condutor de veículo de transporte escolar, além dos previstos na 
legislação de trânsito: 
1 - Tratar com urbanidade e polidez os escolares, o público e os agentes de 

fiscalização; 
li - Trajar-se adequadamente, ficando proibido o uso de "shorts", camisetas sem 

mangas e chinelos; 
111 - Acatar e cumprir todas as determinações dos fiscais e dos demais agentes 

administrativos; 
IV - Prestar os serviços com o veículo e seus equipamentos em perfeitas condições 

de conservação, funcionamento, segurança e limpeza; 
V - Só empreender marcha com as portas do veículo fechado; 
VI - Usar sempre a vaga demarcada pelo Município, para embarque e 

desembarque de escolares, permanecendo parado o tempo necessário para o 
embarque/desembarque. 
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VII - Efetuar o embarque e desembarque somente após a completa parada do 
veiculo junto à guia da calçada na Vaga; 

VIII - Não utilizar o veiculo para outras atividades, durante os horários letivos; 
IX - Portar todos os documentos exigidos pela legislação, tanto os de natureza 

pessoal quanto os relativos ao veículo e ao serviço; 
X - Não confiar a direção do veículo a terceiros não autorizados; 
XI - Não efetuar transporte de escolares além da capacidade permitida para o 

veiculo; 
XII - Não efetuar o transporte de escolares em pé; 
XIII - Zelar pela segurança e comodidade dos escolares; 
XIV - Cumprir, rigorosamente, as normas prescritas na presente lei, no Código de 

Trênsito Brasileiro e nos demais atos administrativos; 
XV - Conduzir os escolares até o seu destino final, sem interrupção voluntária da 

viagem; 
XVI - Entregar aos escolares, qualquer objeto esquecido no veículo quando for 

reclamado, observado pelo condutor e devidamente comprovada sua 
propriedade, exceto o que estiver estabelecido em contrato; 

XVII - Apresentar à fiscalização documentos e/ou equipamentos exigidos nas 
atuações/fiscalizações. 

Parágrafo único. O Poder Público poderá exigir, caso entender necessário, demais deveres previstos 
em instruções normativas e em outras legislações Municipais, Estaduais ou Federais. 

Art. 25 

AI. 26 

CAPÍTULO VI 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Pela inobservência dos preceitos contidos nesta lei, em seu regulamento e nas 
demais normas e instruções complementares, os infratores ficam sujeitos: 
1- Multa; 
li - Pontuação no prontuário da autorização; 
Ili - Apreensão do veiculo; 
IV- Revogação da autorização. 

A multa será aplicada ao Autorizatário e/ou Condutor e corresponderá a determinado 
número de UFESP's, nos casos definidos no Anexo 1 da presente Lei, bem como 
ensejará em uma pontuação que será lançada no prontuário da Autorização e que 
concorrerá para a sua Revogaç!io. 

Parágrafo único. Os Autorizatários são responsáveis solidários pelas infrações cometidas pelos 
respectivos condutores auxiliares . 

Art. 27 As multas serão assim classificadas por sua natureza: 
1 - Natureza levlssima, valor de 03 UFESP's, 03 pontos; 
li - Natureza leve, valor de 05 UFESP's, 04 pontos; 
Ili- Natureza média, valor de 10 UFESP's, 05 pontos; 
IV - Natureza grave, valor de 19 UFESP's, 07 pontos; 
V - Natureza gravlssima, valor de 50 UFESP's, 1 O pontos. 

Parágrafo único. No caso de reincidência específica, no prazo de 90 (noventa) dias, tanto o valor da 
multa quanto a pontuação terão um fator multiplicativo de 02 (dois), ou seja, em 
dobro. 

Art. 28 

Art. 29 

Art. 30 

A soma de pontos equivalente a 21 (vinte e um) ou mais, relativos às infrações 
cometidas em um período de 12 (doze) meses concorrerá para revogação da 
Autorização. 

As penalidades e a pontuação citadas serão aplicadas separadas ou 
cumulativamente. 

A aplicação da pena de revogação da Autorização impedirá nova Autorização, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos. 

Parágrafo único. O impedimento referido no caput deste artigo aplica-se a pessoa física e todos os 
sócios da pessoa juridica. 

Art. 31 A aplicação das penalidades previstas nesta lei e seu respectivo regulamento não 
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Art. 32 

confundem com as prescritas em outras legislações, corno também não elidem 
quaisquer responsabilidades de natureza civil ou criminal perante terceiros. 

Com exceção da aplicação das penalidades de multa e apreensão que são imediatas, 
o procedimento para aplicação de penalidade de revogação da Autorização será 
iniciado com a abertura do processo administrativo, contendo a determinação 
respectiva, juntando-se o instrumento que lhe deu origem e oportunamente os demais 
escritos pertinentes. 

Parágrafo único. A imposição da penalidade de multa e de apreensão se dará nos casos previstos no 
regulamento da presente lei e normas correlatas, lavrando-se o respectivo Auto de 
Infração ou de Recolhimento e Remoção de Veiculo de Transportes Especiais. 

Art. 33 

Art. 34 

Art. 35 

Art. 36 

A revogação da autorização dar-se-á por razões de interesse público ou, ainda, 
quando: 
1 -

li -

Ili -

IV-

V-

VI-

VII -

VIII -

Encontrar-se o condutor do veiculo em estado de embriaguez ou sob o efeito 
de substância illcita, prestando serviços ou na iminência de prestá-los; 
Se envolver com a prática de crime ou contravenção com instauração de 
procedimento legal junto á Policia Judiciária, que venha a impedir o exercício 
da atividade; 
Paralisar as atividades por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização da 
EMDURB, salvo caso fortuito ou motivo de força maior; 
For condenado em sentença transitada em julgado pela prática de crimes de 
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores; 
Ser reincidente, no período de 12 (doze) meses, nas condutas infracionais 
definidas no Anexo 1, Grupo IV, itens 1, 2, 3 e 5 da presente lei; 
Quando a Autorização atingir a sorna de 21 pontos em infrações definidas na 
presente Lei nos últimos 12 (doze) meses; 
Tiver decretada a falência ou entrar em processo de dissolução no caso de 
empresas; 
Deixar de efetuar o recolhimento das multas impostas. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

A remuneração pelo serviço executado e o itinerário serão estabelecidos de comum 
acordo entre os Pais ou Responsáveis pelo aluno e o Transportador Autorizatário . 

Os Autorizatários que antes da vigência da presente lei possuir mais de 05 (cinco) 
pontos poderão mantê-los em seu registro até que possa transferir, não sendo 
possível a reposição das vagas que ultrapassem o limite estabelecido. 

Considera-se transporte clandestino para efeitos desta Lei o Transporte de Escolares 
que concorra com o serviço regulamentado dentro dos limites do Município de Bauru 
na forma a seguir: 
1 - Sem autorização correspondente do órgão competente descrito no inciso 1 do 

artigo 2° desta Lei; 
li - Tendo a mesma característica do serviço prestado, seja por semelhança, 

afinidade, analogia e outras definições estabelecidas nesta Lei e 
regulamentação; 

Ili - Sem o cumprimento das Legislações Federais, Estaduais no que diz respeito 
ao condutor e veiculo; 

IV - Por qualquer meio de transporte utilizado e em desacordo com a Lei e o seu 
regulamento; 

V - Por qualquer tipo de publicidade que mencione ou faça rnençao do serviço em 
consonância ao inciso 'li" deste artigo; 

VI - Aquele prestado de forma gratuita ou que indiretamente auferir vantagens 
mesmo sem remuneração. 
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Parágrafo único. A caracterização do transporte clandestino implicará, cumulativamente, nas 
penalidades de apreensão do veículo e de aplicação da multa prevista o Decreto nº 
9487 de 27 de junho de 2003 bem como seus procedimentos para liberação do 
veículo. 

Art. 37 A Prefeitura Municipal ou órgão ou Entidade por ele autorizado poderá baixar normas 
de natureza complementar da presente lei, visando preenchimento de lacunas nos 
casos omissos. 

Art. 38 O Poder Executivo terá o prazo de 30 (trinta) dias para regulamentar a presente lei. 

Art. 39 Fica revogada a Lei Municipal nº 3.479, de 19 de agosto de 1.992. 

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 25 de setembro de 2018 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

1 º Se retárío 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~?--.. 
JOSIANE SIQUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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ANEXO 1 - GRUPO 1 
NATUREZA LEVISSIMA 
Multa de 03 UFESP 
03 Pontos 

1. Por não se trajar adequadamente, vestindo camiseta sem manga, shorts ou chinelo. 
2. Não atualizar endereço junto à EMDURB. 
3. Fumar no interior do veiculo com ou sem passageiro. 
4. Prestar serviço com o veículo em más condições de conforto, segurança ou higiene. 
5. Deixar de portar o(s) documento(s) obrigatório(s) quando do exerclcio da atividade. 
6. Não providenciar outro veiculo em caso de interrupção de viagem. 
7. Não se apresentar asseado para executar a atividade de transporte. 
8. Não estar com o registro de condutor vislvel. 

NATUREZA LEVE 
Multa de 05 UFESP 
04 Pontos 

GRUPO li 

1. Recusar o transporte a aluno sem justificativa plausível. 
2. Recusar-se a emitir recibo do serviço prestado. 
3. Aliciar aluno em ponto onde nao é Titular e ocupado por outro Autorizatário. 
4. Deixar de apresentar os documentos regulamentares à Fiscalizaçao. 
5. Não tratar com polidez e urbanidade, passageiro, pais, público e agentes da Fiscalização. 
6. Descumprir as determinações da EMDURB e outros dispositivos legais da atividade. 
7. Estar com o veiculo ou equipamento fora dos padrões da regulamentaçao ou com defeito. 
8. Transportar qualquer tipo de objetos ou encomendas junto com os alunos. 
9. Efetuar transporte escolar em ponto onde nao é Titular. sem autorização. 

NATUREZA MÉDIA 
Multa de 10 UFESP 
05 Pontos 

GRUPO Ili 

1. Não respeitar a capacidade de lotação do veiculo. 
2. Deixar de apresentar o veiculo para vistoria, quando houver determinaçao da EMDURB. 
3. Dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança dos alunos . 
4. Permitir que pessoa não inscrita no Cadastro de Condutores ou com o Alvará suspenso, cassado, 
vencido ou em nome de outro titular, dirija o veiculo. 
5. Prestar serviço com o veiculo e equipamentos em más condições de conservação, funcionamento 
e segurança. 
6. Realizar transbordo de aluno durante o trajeto. 
7. Transportar escolar sem que ele esteja sentado (em pé). 
8. Apropriar-se de objetos ou valores esquecidos no interior do veiculo. 
9. Omitir socorro a vitima de acidente em que está envolvido. 
1 o. Paralisar o serviço sem autorizaçao. 

NATUREZA GRAVE 
Multa de 19 UFESP 
07 Pontos 

GRUPO IV 

1. Deixar de realizar a renovação do alvará ou resguardo de vaga, no prazo estabelecido no edital de 
convocaçao. 

NATUREZA GRAVISSIMA 
Multa de 50 UFESP 
10 Pontos 

GRUPO V 
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1. Agredir verbal ou fisicamente pais, alunos, munícipe, outros condutores ou agentes da Fiscalização. 
2. Ingerir ou estar sob efeito de bebida alcoólica, substância ilfcita ou de efeito análogo. 
3. Usar o veiculo para prática de ilícito penal. 
4. Efetuar transporte de alunos com o veiculo não cadastrado para esse fim, salvo o estabelecido no 
Art. 8° 
5. Abandonar o aluno ou de qualquer forma expô-lo a perigo. 
6. Efetuar o abastecimento de combustfvel com a presença de alunos no interior do veículo, com 
exceção de filho e monitor(a) se houver. 
7. Parar com o veiculo para o embarque ou desembarque dos alunos com as portas para a via de 
rolamento ou ciclovia ou de qualquer forma expô-lo ao perigo. 
8. Não ajudar ou acompanhar o aluno na travessia da pista de rolamento, quando não houver a 
presença dos pais ou responsável. 
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SAO PAULO 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Of.DAL.SPL.PM. 178/18 

Bauru, 25 de setembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a \'.essa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e 
Extraordinárias levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 24 de setembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7227 

7228 

7229 

7230 

7231 

7232 

7233 

7234 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de 
Escolares do Município de Bauru e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bem 
móvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru á Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB; 
de autoria desse Executivo, que acrescenta os incisos XVII e XVIII ao art. 61 da 
Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971; altera dispositivos do art. 11-A da Lei nº 
3601, de 27 de julho de 1993, acrescentado pela Lei nº 6053, de 14 de abril de 
2011 e dá outras providências (SUBSTITUTIVO); 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos, através 
de transposição, no orçamento do Município, exercício de 2018; 
de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 7007, de 11 de dezembro de 
2017 (Lei Orçamentária Anual) e autoriza a abertura de crédito especial e 
transferência no orçamento do exercício de 2018. 
de autoria desse Executivo, que altera a redação da allnea "a" do art. 1º da Lei 
nº 6762, de 03 de março de 2016, que autoriza o Executivo a ceder o uso de 
bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal á EMPRESA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB; 
de autoria desse Executivo, que cria 70 (setenta) cargos de Especialista em 
Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Especial no 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS da Educação, Lei nº 5999, de 30 
de novembro de 2010; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos, através 
de transposição, no orçamento do Município de Bauru, exercício de 2018; 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presld te 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio 1 -=t A } 1 ~ Protocolo' .p·;Jc.r
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RONAL~s'tsc-;tf:O:e 
Chefe do Serviço de Procedimentos Legislativos 



• 

• 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE N' 361118 
P. 17.858/17 (7.513/16-Emdurb) 

Bauru, 16 de outubro de 2.018 . 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a !#"c.!!!~!!i!l!!!L!L'-'.!.!:.!.!..!.!! 
Serviço de Transporte de Escolares do Município de Bauru e dá outr 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 17. 858/17 (7.513/16-Emdurb) 
LEI N' 7.127. DE 16 DE OUTUBRO DE 2.018 
Dispõe sobre o Serviço de Transporte de 
Escolares do Município de Bauru e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municlpio de Bauru, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. lo 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Parágrafo único. 

Art. 5° 

Art. 611 

CAPITULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Serviço de Transporte Especial Remunerado de Escolares, considerado serviço público de caráter essencial. é aquele 
destinado a transportar estudantes regulannente matriculados na rede pública ou privada de ensino, nas vias urbanas e rurais 
de Bauru, mediante autorização expedida pela Prefeitura Municipal ou por Órgão ou Entidade que ela autorizar, ficando 
sujeito as disposições da presente lei. 

Para efeito de interpretação desta lei, entende-se por: 

1 -

li -

III -

IV -

V-
VI· 

VII-

VII!-

IX-
X-

XI-

XII -

TRANSPORTE DE ESCOLARES: o serviço especial destinado a transportar, de forma remunerada, estudantes, nas 
vias urbanas e rurais de Bauru, compreeendendo o itinerário entre a residência do aluno e o estabelecimento de 
ensino, e vice-versa ou outrem de comum acordo, mediante autorização outorgada pelo Município; 
TITULAR: pessoa física ou jurídica a quem é concedida a autorização para a exploração dos serviços de transporte 
remunerado de escolar e que responde legalmente pela mesma, podendo ser também, no caso de pessoa fisica, 
condutor de veiculo de transporte especial, desde que registrado para tal; 
CONDUTOR: motorista profissional inscrito no cadastro de condutores de transporte remunerado de escolares, 
responsável pela condução do veiculo mediante autorização prévia registrada em Alvará de Condutor de veículo de 
transporte especial, independentemente de este ser ou não o titular autorização; 
MONITOR: pessoa que auxilia o condutor no embarque e desembarque dos alunos, bem como enquanto conduz o 
veiculo; 
CADASTRO: registro sistemático de titulares, condutores e velculos utilizados nos serviços de transporte escolar, 
ALVARÁ DE TRÁFEGO:.documento, concedido a título precário, que identifica os dados do titular, veículo(s). 
condutor(es) e as e~colas permitidas para realizar o transporte de escolares; 
AL V ARA DE TRAFEGO ESPECIAL: documento, concedido a titulo precário, que identifica os dados do Titular, 
a(s) escola(s) em que efetuará extraordinariamente o transporte de escolares e/ou os dados do veiculo que estará 
provisioriamente atentendendo a atividade; 
ALVARÁ DE TRÁFEGO EMERGENCIAL: documento, concedido a titulo precário, que autoriza outro veículo 
cadastrado ou não no sistema a prestar serviços em situações de impedimento do veiculo titular ou auxiliar; 
ALVARÁ DE CONDUTOR: documento, concedido a título precário, que identifica os dados do condutor, 
ALVARÁ DE RESGUARDO: documento, concedido a título precário, que identifica os dados do Titular, a(s) 
escola (s) ao qual será concedida o resguardo da atividade; 
PONTO: registro numérico de endereço vinculado a um estabelecimento de ensino, onde o Titular prestará, de 
forma prioritária, o serviço de Transporte de Escolares; 
VAGA: espaço, dentro do Ponto, destinado somente ao estabelecimento do veículo cadastrado como titular 
(principal) da autorização, para efetuar embarque e desembarque de alunos do estabelecimento de ensino. 

CAPITULO II 
DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

Seçio I 
Do Alvará de Tráfego 

A execução dos serviços de transporte escolar, no âmbito municipal, fica condicionada à obtenção do Alvará de Tráfego a ser 
expedido pelo Poder Público. 

O AJvará de que trata o artigo anterior será expedido em favor do Pessoa Flsico. ou Jurfdica que comprovar o atendimento das 
exigências legais a serem estabelecidas pelo Executivo, observadas as legislações Estaduais e Federais pertinentes. 

O Alvará de Tráfego deverá ser renovado anualmente, no mês de janeiro, sob pena de cancelamento da Autorização. 

O Titular da Autorização poderá cadastrar no máximo 03 (três) veículos, sendo, OI (um) titular e 02 (dois) auxiliares, nos 
termos desta Lei e demais normas, devendo ser expedido um Alvará de Tráfego para cada veiculo. 

SeçAo II 
Do Alvará Especial e de Resguardo 

Será concedido sempre por solicitação do Autorizatário ou seu procurador e em qualquer tempo o Alvará de Resguardo de 
Vaga, e que justifique a impossibilidade temporária da prestação do serviço para as seguintes situações: 

1 
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Ref. Lei nº 7. 127/18 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º • § 4º 

Art. 7º 

Art. 8° 

§ Iº 

§ 2º 

• § 3º 

§ 4º 

Art. 9" 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

lf 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

I - por doença; 
II - pela baixa demanda e/ou inexistência de alunos; 
III - pela inatividade do estabelecimento de ensino; 
IV - por inadimplência dos contratantes; 
V - por qualquer situação com o veiculo que impeça o seu uso na prestação do serviço. 

O A1vará de Resguardo de Vaga terá validade para o período letivo vigente, podendo ser renovado de fonna consecutiva, 
desde que justificado. 

Caberá a EMDURB analisar as situações descritas nos incisos I e III, atràvés de pesquisas ou outros meios que comprovem a 
necessidade imediata da prestação do serviço pelo autorizatário na atividade, sob pena de cancelamento da mesma, não 
havendo motivo justificado. 

Aplica-se ao Alvará de Resguardo de Vaga, no que couber, as regras do A1vará de Tráfego. 

Enquanto houver a necessidade do Resguardo de Vaga pelo Autorizatário, o estabelecimento de ensino poderá ser atendido 
por outros Autorizatários do Ponto ou através de Alvará de Tráfego Especial desde que respeitadas suas regras. 

O Alvará de Tráfego Especial, cuja validade máxima será do respectivo ano letivo, será emitido quando: 

1 - Houver recusa de todos os Titulares cadastrados no Ponto; 
II - A demanda de alunos a serem transportadas for maior que a capacidade dos veículos dos transportadores 

cadastrados para o Ponto; 
III - A pedido devidamente fundamentado da Direção do Estabelecimento de Ensino ao qual o Ponto está vinculado, nas 

situações previstas nos incisos 1 e li deste artigo; 
IV - Para garantir o direito de transporte de alunos, no caso de descumprimento da Lei Municipal ou impedimento do 

Autorizatário; 
V - Para garantir a operacionalidade do sistema de transporte especial de escolares; ·· 
VI - Por solicitação, devidamehte fundamentada;de pais de alunos, quando os Titulares do Ponto deixarem de cumprir o 

p~tuado entre as partes, após ser.devidamente apurado e comprovado pelo órgão responsável pela fiscalização. 

Será emitido AJvará de Tráfego EmergenciaL que pennita a utilização de veículo que.não esteja inscrito no cadastro de 
transporte de escolares 1:m casos de emergência. 

Entende-se por emergência o sinistro, furto, roubo ou problema mecânico, devidamente comprovado: 

O Alvará de Tráfego Emergencial será emitido por no máximo 25 (vinte e cinco) dias úteis. 

No caso descrito no .. caput", dispenser-se-ão as exigências iniciais de propriedade e posse; não sendo dispensada a vistoria 
daEMDURB. 

Após o período constante no § 2" deste artigo, o veiculo substituto deverá ser submetido às regras impostas pelo 
DETRAN/SP e por esta Lei. 

Seção III 
Dos Pontos e das Vagas 

Para cada estabelecimento de ensino, onde houver a necessidade de transporte de escolares regulamentado por esta Lei, 
haverá um Ponto. 

Os pontos se classificam como: 

1 - Fixo: aquele que tem registrado os Autorizatários que ali prestam serviço; 
U - Livre: aquele que qualquer Autori:zatário pode prestar o serviço. 

Os Titulares de Transporte de Escolares deverão prestar serviços prioritariamente no Ponto onde estão autorizados. 

A quantidade de Pontos para cada Autorizatário ficará limitado à capacidade de transporte a ser realizado, considerando o 
limite de veículos estabelecidos, não podendo ultrapassar a quantidade de OS (cinco) pontos por autorização. 

No caso de mudança de endereço do Estabelecimento de Ensino, o ponto a ele atrelado será juntamente remanejado para o 
novo local, sem alteração de sua numeração ou da quantidade de Autorizatário que o explora. 

Quando do encerramento das atividades do Estabelecimento de Ensino, o ponto a ele vinculado será automaticamente 
extinto. . ' . 
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Ref. Lei n• 7.127/18 

§ lº 

§ 2· 

§ 3º 

Art. 15 

Parágrafo único. 

• Art. 16 

Parágrafo único. 

Art. 17 

Parágrafo único. 

Art. 18 

• Art. 19 

Parágrafo único. 

Art. 20 

§ lº 

§ 2º 

§ 3• 

Art. 21 
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Poderá o órgão fiscalizador, havendo demanda em outro ponto, atribuir a exploração ao titular do ponto extinto. 

Não havendo demanda, o titular do ponto extinto terá prioridade de escolha caso seja disponibilizado novo ponto por força 
de abertura de Estabelecimento de Ensino. 

Na situação prevista no§ lº, deverá ser apresentado pelo interessado documento que comprove ou através de pesquisa da 
EMDURB a quantidade de salas fechadas com a quantidade de alunos e para quais escolas foram transferidos e 
matriculados. 

A quantidade de Vagas de estacionamento de transporte de escolar de cada Ponto será detenninada em razão da demanda de 
alunos a serem transportados. 

Os veículos titulares têm preferência de estacionamento em relação aos veiculas auxiliares, que não terão vagas específicas 
demarcadas . 

A ocupação dos Pontos ocorrerá por meio de processo seletivo de candidatos, com critérios estritamente objetivos. 

Os estabelecimentos de ensino poderão explorar o serviço de transportes, de escolares em seus respectivos pontos, sem a 
necessidade de obtê-los por meio de processo seletivo. 

As vagas para Transporte de Escolares poderão ser transferidas a terceiros, desde que com anuência prévia do Poder Público, 
sempre em caráter excepcional e desde que observadas, dentre outras legislações, as seguintes exigências: 

1 - Preencher o cessionário todos os requisitos exigidos para a operação do serviço; 
II - Estar o cedente quite com suas obrigações perante a Prefeitura Municipal de Bauru e demais Órgãos; 
III - Assumir o cessionário todas as obrigações e todas as garantias prestadas pelo cedente, mais aquelas que forem 

julgadas necessárias na ocasião. 

A transferência implicará na cessão de.todas ou parte das vagas que integram a autorização do cedente, desde que estas 
possam ser atendidas, observando a quantidade máxima de velculos que o Autorizatário possui para exploração do serviço, 
desde que comprovada através de pesquisa da EMDURB. 

A permuta de vagas entre titulares regularmente cadastrados é possfvel, desde que com prévia anuência e verificada a 
inexistência de prejulzo ao sistema. 

CAPITULO III 
DO CADASTRO DE CONDUTORES 

Para a condução dos veiculas de transporte de escolares de que trata esta Lei, o motorista profissional deverá ser inscrito no 
cadastro de condutores e possuir o competente Alvará de Condutor, devendo para tanto satisfazer as exigências legais ditadas 
pelo Município, Estado e União. 

O Alvará de Condutor de Veículo de Transporte Especial terá validade de um ano, renovado no mesmo período do Alvará de 
Tráfego. 

Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista as suas especificidades, na seguinte conformidade: 

1- Condutor Titular; 
11- Condutor Auxiliar. 

O Condutor Titular é o detentor da autorização para explorar a atividade de Transporte de Escolares e autorizado a conduzir 
o respectivo veiculo, preenchidos todos os requisitos descritos na presente Lei, sendo-lhe vedado prestar serviço como 
condutor auxiliar de outro Titular. 

O Condutor Auxiliar é o profissional devidamente regularizado, perante o cadastro da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, para efetuar o transporte de escolar em nome do Titular da 
Autorização, não podendo prestar serviços a outros Autoriz.atários. 

O Titular pessoa fisica somente poderá ter, por veiculo, no máximo, 02 (dois) profissionais inscritos como condutores 
auxiliares. 

CAPiTULO IV 
DOS VEiCULOS 

Somente poderá ser utilizado no transporte de escolares, veiculo registrado na cidade de Bauru/SP, na categoria alúguel, com 
capacidade para transportar acima de 07 (sete) passageiros. 
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Os vefculos empregados no serviço de transporte de escolares terão idade máxima estabelecida, tendo para tanto a utilização 
dos seguintes critérios para sua adoção: 

I - Pelo Código de Trânsito Brasileiro; 
li - Por documento de órgão devidamente credenciado; 
III - Por norma federal ou estadual que venha a dispor sobre o assunto. 

CAPÍTULO V 
DOS DEVERES, OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

Seçio 1 
Dos Titulares 

Constitui deveres, obrigações e direitos dos Titulares: 

São deveres e obrigações dos Titulares: 
1 - Manter as características fixadas para o veiculo; 
II - Dar adequada manutenção ao veiculo e seus equipamentos, de modo que os mesmos estejam sempre em perfeitas 

condições de conservação e funcionamento, controlando seu uso e vistoriando-o pennanentemente; 
m-

N
V-
VI-

VU
V!Il
IX-

X-

XI
Xll-

· XIII -
XN -

XV-

XVI
XVII
xvm
x1x-

XX-

Apresentar periodicamente e sempre que for exigido, o veiculo para vistoria técnica, comprometendo-se a sanar as 
irregularidades no prazo assinado; 
Providenciar que o veiculo porte o conjunto de equipamentos exigidos; 
Controlar e fazer com que no veiculo estejam todos os documentos exigidos e nos locais indicados; 
Prestar serviços somente nos Pontos para qual está autorizado, salvo por Autorização Especial expressa, desde que 
observadas às nonnas vigentes; 
Manter sempre atualizado o Alvará de Tráfego e/ou a Carteira de Condutor de Transporte Especial; 
Requerer autorirnção prévia para toda e qualquer alteração pretendida; 
Solicitar autorização para uso de veiculo que não esteja inscrito no cadastro de transporte de escolares, em caso de 
emergência; 
Comunicar de imediato a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e· Rural de Bauru - EMDURB: 
a) Qualquer alteração de endereço; 
b) A pretensão de paralisar a atividade, requerendo a baixa do alvará do Cadastro de Transporte de Escolares, 

anexando o original do Alvará de Tráfego, Carteira de Condutor de Veiculo de l'ransporte Especial e selo. 
Apresentar o veiculo em perfeitas condições de conforto, segurança e higiene; 
Cumprir rigorosamente as detenninações da municipalidade; 
Atender as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras que lhe· são correlatas; 
Não confiar a direção do veiculo: 
a) A quem não esteja regularmente inscrito no Cadastro de Condutores; 
b) O condutor suspenso ou com registro cassado . 
Controlar e fazer com que seus empregados ou colaboradores cumpram rigorosamente as disposições da presente 
lei e demais regulamentos; 
As demais obrigações acometidas na Seção seguinte, no que couber, 
Atender as exigências do Código de Trânsito Brasileiro; 
Não utilizar o veiculo para o fretamento; 
Exercer o motorista, cumulativamente, a atividade de monitor, quando não disponibilizar deste profissional para 
auxiliar na condução, embarque e desembarque dos alunos. 
Ocorrendo falecimento do Titular, o(s) herdeiro(s) deverá{ão) comunicar imediatamente o Poder Público, 
apresentando documento hábil para que sejam tomadas as devidas providências, atendendo todas as nonnas 
pertinentes. 

São direitos dos Titulares: 
I - Recusar o transporte de alunos pelo motivo de inadimplência ou débitos anteriores nos pagamentos de serviços 

prestados a ele ou a qualquer outro autorizatário; 
II - Recusar o transporte de alunos, quando este residir em localidade fora do seu itinerário, devendo, entretanto, 

auxilia-lo na contratação de outro transportador primeiramente do próprio Ponto; 
III - Vetado; 
IV - Determinar os horários de embarque e desembarque do aluno, da ida e do retorno, a fim de melhor organizar o seu 

itinerário; 
V - Recusar o serviço de "Meia viagem", auxiliando na contratação de outro transportador; 
VI - Não esperar o aluno, se o mesmo não estiver pronto para a viagem de ida, no horário pré-estabelecido, sendo 

obrigatória a espera do retomo; 
VII - Efetuar ou não o transporte em casos eventuais, quando a escola: 

a) alterar o horário de saída ou de entrada de alunos; 
b) nas recuperações; 
c) nas reposições de aula; 
d) por qualquer motivo dispensar os alunos das aulas; 

4 



Ref. Lei nº 7.127/18 

• 
Art. 24 

• 
Parágrafo único. 

Art. 25 

At.26 

Parágrafo único. 

Art.27 

vm-

IX-

X-

XI-
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XIV
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XVI-
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Advertir os pais, ou, em casos graves, suspender o transporte de aluno cujo comportamento for agressivo com os 
demais alunos ou indisciplinado com o condutor, mediante comunicação; 
Ter sua documentação municipal renovada anualmente, cumpridas as exigências deste regulamento, de modo a 
não prejudica-lo no desenvolvimento de seu serviço; 
Ser atendido junto aos departamentos da EMDURB e demais órgãos municipais, em suas justas reclamações ou 
esclarecimentos; 
Ser tratado com urbanidade e respeito pelos agentes de fiscalização, funcionários da EMDURB, por outros 
Transportadores de Escolares e Pais e/ou Responsáveis pelo aluno; 
Estar ciente e infonnado em tempo real de todo e qualquer procedimento relativo a sua pessoa ou serviço pelo 
Poder Público Municipal; 
Ter suas vagas transferidas de acordo com a legislação especifica, em conjunto ou separadamente; 
Vetado; 
Encerrar suas atividades ao final do período/ano letivo ou encerramento das aulas nonnais do 1° (primeiro) e 2° 
(segundo) semestre, da(s) escola(s) em que preste o serviço, para a devida manutenção do veiculo, vistorias e 
agilização de documentos para a regularização e prestação do serviço; 
Colocar veículos auxiliares em qualquer época, observado o que consta na Lei Orgânica. 

Seção II 
Dos Condutores 

É dever do condutor de veiculo de transporte escolar, além dos previstos na legislação de trânsito: 
1- Tratar com urbanidade e polidez os escolares, o público e os agentes de fiscalização; 
li- Trajar-se adequadamente, ficando proibido o uso de "shorts", camisetas sem mangas e chinelos; 
Ili - Acatar e cumprir todas as detenninações dos fiscais e dos demais agentes administrativos; 
IV - Prestar os serviços com o veículo e seus equipamentos em perfeitas condições de conservação, funcionamento, 

segurança e limpeza; 
Só empreender marcha com as portas do veiculo fechado; V

VI- Usar sempre a vaga demarcada pelo Município, para embarque e desembarque de escolares, permanecendo parado o 
tempo necessário para o embarque/desembarque. 

VU.- Efetuar o embarque e desembarque:somente após a completa parada do veiculo junto à guia da'calçada na Vaga; 
Não utilizar o veículo para outras atividades, durante os horários letivos; Vlll -

IX - Portar todos os documentos exigidos pela legislação, tanto os de natureza pessoal quanto os relativos ao veiculo e ao 
serviço; 
Não confiar a direção do veículo a terceiros não autorizados; 
Não efetuar transporte de escolares além da capacidade pennitida para o veiculo; 
Não efetuar o transporte de escolares em pé; 
Zelar pela segurança e comodidade dos escolares; 

X
XI
XII
XIll -
XIV - Cumprir, rigorosamente, as nonnas prescritas na presente lei, no Código de Trânsito Brasileiro e nos demais atos 

administrativos; 
XV
XVI
XVII-

Conduzir os escolares até o seu destino final, sem interrupção voluntária da viagem; 
Vetado; 
Apresentar à fiscalização documentos e/ou equipamentos exigidos nas atuações/fiscalizações. 

O Poder Público poderá exigir, caso entender necessário, demais deveres previstos em instruções normativas e em outras 
legislações Municipais, Estaduais ou Federais. 

CAPITULO VI 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Pela inobservância dos preceitos contidos nesta lei, em seu regulamento e nas demais nonnas e instruções complementares, 
os infratores ficam sujeitos: 

l ~ Multa; 
Il - Pontuação no prontuário da autorização; 
ill - Apreensão do veículo: 
IV- Revogação da autorização. 

A multa será aplicada ao Autorizatário e/ou Condutor e corresponderá a detenninado número de UFESP's, nos casos 
definidos no Anexo Ida presente Lei, bem como ensejará em uma pontuação que será lançada no prontuário da Autorização 
e que concorrerá para a sua Revogação. 

Os Autorizatários são responsáveis solidários pelas infrações cometidas pelos respectivos condutores auxiliares. 

As multas serão assim classificadas por sua natureza: 

1- Natureza levlssima, valor de 03 UFESP's, 03 pontos; 
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Art. 29 

Art. 30 • Parágrafo único. 

Art. 31 

Art. 32 
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Art. 34 

Art. JS 

Art. 36 
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II - Natureza leve, valor de 05 UFESP's, 04 pontos; 
m- Natureza média, valor de 10 UFESP's, 05 pontos; 
IV - Natureza grave, valor de 19 UFESP's, 07 pontos; 
V - Natureza gravíssima, valor de 50 UFESP's, 10 pontos. 

No caso de reincidência especifica, no prazo de 90 (noventa) dias, tanto o valor da multa quanto a pontuação terão um fator 
multiplicativo de 02 (dois), ou seja, em dobro. 

A soma de pontos equivalente a 21 (vinte e um) ou mais, relativos às infrações cometidas em um período de 12 (doze) meses 
concorrerá para revogação da Autorização. 

As penalidades e a pontuação citadas serão aplicadas separadas ou cumulativamente. 

A aplicação da pena de revogação da Autorização impedirá nova Autorização, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

O impedimento referido no caput deste artigo aplica-se a pessoa tisica e todos os sócios da pessoa jurídica. 

A aplicação das penalidades previstas nesta lei e seu respectivo regulamento não confundem com as prescritas em outras 
legislações, como também não elidem quaisquer responsabilidades de natureza civil ou criminal perante terceiros. 

Com exceção da aplicação das penalidades de multa e apreensão que são imediatas, o procedimento para aplicação de 
penalidade de revogação da Autorização será iniciado com a abertura do processo administrativo, contendo a determinação 
respectiva, juntando-se o instrumento que lhe deu origem e oportunamente os demais escritos pertinentes. 

A imposição da penalidade de multa e de apreensão se dará nos casos previstos no regulamento da presente lei e normas 
correlatas, lavrando-se o respectivo Auto de Infração ou de Recolhimento e Remoção de Vefculo de Transportes: Especiais. 

A revogação da autorização dar-se-á por razões de interesse público ou, ainda, quando: 

l-

li -

Ili -

IV-

v.-

VI-

VII-
Vlll -

Encontrar-se o condutor.do veiculo ·em .estado de embriaguez ou sob o efeito. de substância ilfcita,. prestando 
serviços ou na iminência de prestá-los; 
Se envolver com a prática de crime, ou contravenção com instauração de procedimento legal junto à Polícia 
Judiciária, que venha a impedir o exercício da atividade; 
Paralisar as atividades por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização da EMDURB, salvo caso" fortuito ou motivo de 
força maior; 
For condenado em sentença transitada em julgado pela prática de crimes de homicfdio, roubo, estupro e comipção 
de menores; 
Ser reincidente, no período de 12 (doze) meses, nas condutas infracionais: definidas no Anexo 1, Grupo IV, itens 1, 
2, 3 e 5 da presente lei; 
Quando a Autorização atingir a soma de 21 pontos em infrações definidas na presente Lei nos últimos 12 (doze) 
meses; 
Tiver decretada a falência ou entrar em processo de dissolução no caso de empresas; 
Deixar de efetuar o recolhimento das multas impostas. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

A remuneração pelo serviço executado e o itinerário serão estabelecidos de comum acordo entre os Pais ou Responsáveis 
pelo aluno e o Transportador Autorizatário. 

Os Autorizatários que antes da vigência da presente lei possuir mais de 05 (cinco) pontos poderão mantê-los em seu registro 
até que possa transferir, não sendo possível a reposição das vagas que ultrapassem o limite estabelecido. 

Considera-se transporte clandestino para efeitos desta Lei o Transporte de Escolares que concorra com o serviço 
regulamentado dentro dos limites do Municfpio de Bauru na forma a seguir: 

1 - Sem autorização correspondente do órgão competente descrito no inciso 1 do artigo 2° desta Lei; 
II - Tendo a mesma característica do serviço prestado, seja por semelhança, afinidade, analogia e outras definições 

estabelecidas nesta Lei e regulamentação; 
III - Sem o cumprimento das Legislações Federais, Estaduais no que diz respeito ao condutor e veiculo; 
IV - Por qualquer meio de transporte utilizado e em desacordo com a Lei e o seu regulamento; 
V - Por qualquer tipo de publicidade que mencione ou faça menção do serviço em consonância ao inciso 'fl" deste 

artigo; 
VI - Aquele prestado de forma gratuita ou que indiretamente auferir vantagens mesmo sem remuneração. 
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A caracterização do transporte clandestino implicará, cumulativamente, nas penalidades de apreensão do veiculo e de 
aplicação da multa prevista o Decreto nº 9487 de 27 de junho de 2003 bem como seus procedimentos para liberação do 
veículo. 

A Prefeitura Municipal ou órgão ou Entidade por ele autorizado poderá baixar normas de natureza complementar da 
presente lei, visando preenchimento de lacunas nos casos omissos. 

O Poder Executivo terá o prazo de 30 (trinta) dias para regulamen rap esente lei. 

Fica revogada a Lei Municipal nº 3.479, de 19 de agosto de 1. 

Esta Lei entra em vigor na dat sua publicação. 

Bauru, 16 de outubro de .018 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

-::..Ll---~'--.,i 
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NATUREZA LEVÍSSIMA 
Multa de 03 UFESP 
03 Pontos 

ANEXO 1 - GRUPO 1 

l. Por não se trajar adequadamente, vestindo camiseta sem manga, shorts ou chinelo. 
2. Não atualizar endereço junto à EMDURB. 
3. Fumar no interior do veículo com ou sem passageiro. 
4. Prestar serviço com o veículo em más condições de conforto, segurança ou higiene. 
5. Deixar de portar o(s) documento(s) obrigatório(s) quando do exercício da atividade. 
6. Não providenciar outro veículo em caso de interrupção de viagem. 
7. Não se apresentar asseado para executar a atividade de transporte. 
8. Não estar com o registro de condutor visível. 

NATUREZA LEVE 
Multa de 05 UFESP 
04 Pontos 

1. Recusar o transporte a aluno sem justificativa plausível. 
2. Recusar-se a emitir recibo do serviço prestado. 

GRUPO II 

3. Aliciar aluno em ponto onde não é Titular e ocupado por outro Autorizatário. 
4. Deixar de apresentar os documentos regulamentares à Fiscalização. 
5. Não tratar com polidez e urbanidade, passageiro, pais, público e agentes da Fiscalização. 
6. Descumprir as detenninações da EMDURB e outros dispositivos legais da atividade. 
7. Estar com o veículo ou equipamento fora dos padrões da regulamentação ou com defeito. 
8. Transportar qualquer tipo de objetos ou encomendas junto com os alunos. 
9. Efetuar transporte escolar em ponto onde não é Titular, sem autorização. 

NATUREZA MÉDIA 
Multa de l O UFESP 
05 Pontos 

1. Não respeitar a capacidade de lotação do veículo. 

GRUPO III 

2. Deixar de apresentar o veículo para vistoria, quando houver detenninação da EMDURB. 
3. Dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança dos alunos. 
4. ·Pennitir que pessoa não inscrita no Cadastro de Condutores ou com.o Alvará suspenso, cassado, v:encido ou em nome de outro titular, dirija o 
veiculo. 
5. Prestar serviço com o veículo e equipamentos em más condições de conservação, funcionamento e segurança. 
6. Realizar transbordo de aluno durante o trajeto . 
7. Transportar escolar sem que ele esteja sentado (em pé). 
8. Apropriar-se de objetos ou valores esquecidos no interior do veículo. 
9. Omitir socorro a vitima de acidente em que está envolvido. 
10. Paralisar o serviço sem autorização. 

NATUREZA ORA VE 
Multa de 19 UFESP 
07 Pontos 

GRUPO IV 

1. Deixar de realizar a renovação do alvará ou resguardo de vaga, no prazo estabelecido no edital de convocação. 

NATUREZA ORA VÍSSIMA 
Multa de 50 UFESP 
10 Pontos 

GRUPO V 

1. Agredir verbal ou fisicamente pais, alunos, munícipe, outros condutores ou agentes da Fiscalização. 

Cumpridas as extgênclas legais 
oncamlnha·se o presente processo 

10 Sor\liço de Microfilmagem e 

~::~~·~.:~1. .1..f?.. ... / ... ~{f.. ... 
2. Ingerir ou estar sob efeito de bebida alcoólica, substância illcita ou de efeito análogo. O•«-'º'"' 'º lcgis.lat~vo 
3. Usar o veiculo para prática de ilícito penal. 
4. Efetuar transporte de alunos com o veiculo não cadastrado para esse fim, salvo o estabelecido no Art. 8º. 
5. Abandonar o aluno ou de qualquer fonna expô-lo a perigo. 
6. Efetuar o abastecimento de combustível com a presença de alunos no interior do veículo, com exceção de filho e monitor(a) se houver. 
7. Parar com o veiculo para o embarque ou desembarque dos alunos com as portas para a via de rolamento ou ciclovia ou de qualquer fonna expô
lo ao perigo. 
8. Não ajudar ou acompanhar o aluno na travessia da pista de rolamento, quando não houver a presença dos pais ou responsável. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista que o Veto Parcial ao 
Autógrafo 7227 foi aprovado pelo Plenário em 
Sessão Ordinária realizada no dia 29 de 
outubro de 2018, encaminhar ofício 
comunicando ao Senhor Chefe do Poder 
Executivo o resultado da votação. Após, 
arquive-se. 
Bauru, 30 de outubro de 2018 . 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, 30 de outubro de 2018 . 

~~~~ 
RONALDO Ji>SÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo em exercício 



• Praça D. Pedro li, 1-50-Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

--

Of.DAL.SPL.PM. 191/18 

Bauru, 30 de outubro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Através do presente, estamos comunicando que o Veto 

Parcial ao Autógrafo nº 7227 foi aprovado pelo Plenário desta Edilidade, em 

Sessão Ordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no dia 29 de outubro de 

2018. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de distinção e apreço. 

ALEXSSANB O BUSSOLA 

Pres ente 

Excelentissimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

'· 
Oficio Protocolo ÇM 4 ! 
pag nodla~-1LJJ.:L: 

,/L .. oJ_ q~, 11.l~ 
ro~ JcfÊsCHIAVONE 

Chefe do Serviço de Procedimentos Leglslatlvos~ 

Cumpr!das as citlgênctas legais 
encaminha-se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Bauru .... 'J...?.f!J...1..(b ...... 1..$... 
01-.to•la d~lo Legislativo. 




