
Projeto de Lei nº 118/18, que dispõe sobre a 
regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte 
Remunerado Privado Individual de Passageiros dentro do 
Município de Bauru e dã outras providências. 

PREFE.ITO MUNICIPAL 
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OF. EXE Nº 400/18 
P. 41.665/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu~icipal de B<iuru 
Diretoria de \paio Legislativo 

O 9 NOV. ZOlB 

EN.T RAC ~ 
Hora~~(al 

Bauru, 08 de novembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 118/18, que dispõe sobre a 
regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado P · a o Individual de Passageiros dentro do 
Município de Bauru e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

CLO 
p 

A 
DAL 
P/ lailllra no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dla 1 ~ I li I 1i 
em, lt I l 1\ 

Al..EXSSAN · O BUSSOl..A 
PR:::..': nB-ITE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 1 I8/18 
Dispõe sobre a regulamentação e 
fiscalização do Serviço de 
Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros dentro 
do Município de Bauru e dá outras 
providências. 

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

Art. I 0 

Art. 2° 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art.4° ~· 

i...''J 

Art. 5º 

CAPÍTULO! 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros é aquele destinado a transportar 
passageiros não aberto ao público. para realização de viagens, individualizadas ou compartilhadas, 
solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de 
comunicação em rede, disponibilizados por empresas prestadoras de serviço de intermediação . 

A exploração do Serviço é condicionada a autorização do Poder Público municipal, observando o Prévio 
credenciamento dos Aplicativos ou Plataforma de Comunicação em Rede que apresentará seu cadastro de 
veículos automotores e os respectivos condutores. 

Compete à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB - cadastrar as 
empresas prestadoras de serviço de intermediação e fiscalizar os serviços de Transporte Remunerado 
Privado Individual de Passageiros no municlpio de Bauru. 

Para efeito de interpretação desta Lei entende-se por: 

I - OPERADORAS - empresas prestadoras de serviço de intermediação que disponibilizam, operam e 
controlam aplicativos, sítios de internet ou plataformas de comunicação em rede para agenciamento 
de viagens, visando a conexão de passageiros usuários e condutores prestadores de serviços. 

II - CONDUTOR - Motorista prestador do serviço cadastrado junta a operadora, responsável pela 
intermediação do Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros. 

III - USUÁRIOS - Pessoa Física ou Jurídica, que utilizam na condição de clientes ou passageiros os 
serviços prestados pelas Operadoras e suas plataformas de comunicação em rede. 

IV - CADASTRO - registro sistemático das Operadoras, seus Condutores e Veículos utilizados nas 
prestações dos serviços de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros. 

V • AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - documento, concedido a titulo precário, renovado anualmente, 
que autoriza a operadora a explorar o serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de 
Passageiros no município de Bauru/SP. 

CAPÍTULO 11 
DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

Para exploração dos serviços Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros no município de 
Bauru/SP as operadoras deverão possuir a competente Autorização de Operação expedida anualmente pela 
EMDURB desde que atendidos os seguintes requisitos: 

1 - Ser Pessoa Jurídica organizada especificamente para a finalidade de transporte; 
II - Apresentar inscrição regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurldicas - CNP J; 
III - Apresentar prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
IV - Apresentar comprovante de endereço da sede, telefoq.e, e, e~mail para contato; 
V - Apresentar relação nominal de Condutores cadastrados com seus respectivos Cadastros de Pessoas 

Físicas (CPF), bem como placas dos veículos a eles vinculados. 

Os Condutores Prestadores de Serviço a serem cadastrados pelas Operadoras deverão cumprir as condições 
abaixo relacionadas: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. Lei nº 118/18 

Art. 6° 

I - Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria "8" ou superior, e que contenha a informação 
de que exerce atividade remunerada; 

II - Conduzir veículo com Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo -CRLV em vigência; 
Ili - Apresentar Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; 
IV - Possuir seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros - APP e Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veiculas Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, nos valores fixados por esta lei e 
demais legislações em vigência, e 

V - Estar inscrito como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social - JNSS, nos 
termos da alinea "h", do inciso V, do art. 11, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

À,1jJ. "~ 
A qualquer tempo a EMDURB poderá requisitar a Operadora informações adicionais a respeito do 
cadastro, dos documentos apresentados e da operação do serviço; devendo esta apresentá-los em até 05 
(cinco) dias úteis da solicitação. 

Art. 7º Os veículos destinados ao Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros deverão estar em 
perfeito estado de conservação e funcionamento e deverão ter no máximo 08 (oito) anos da data de 
fabricação. 

Parágrafo único. Para verificar o estado de conservação de que se trata o caput deste artigo, a EMDURB poderá solicitar à 
Operadora a apresentação do veículo para inspeção visual a ser realizada por seus fiscais, ou solicitar laudo 
de vistoria mecânica a ser realizada em entidade credenciada junto ao DETRAN. 

Art. 9' 

Art. 10 

Art. 11 

Os Veículos descritos no artigo anterior não poderão ter capacidade de transporte superior a 07 (sete) 
passageiros. 

O cadastro da Operadora terá validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovado anualmente com 
antecedência minima de 30 (trinta) dias do seu vencimento. 

CAPÍTULO III 
DA POLÍTICA DE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Fica estabelecida a autonomia das Operadoras dos serviços para definirem: 

I - A instituição de diferentes categorias de serviços, considerando-se a modelagem e a diferenciação de 
preços; 

II - Liberdade de escolha quanto aos equipamentos e tecnologias a serem usadas; 
III - A autonomia na política de preços pela prestação do serviço; 
IV - A ãrea de abrangência dos serviços a serem ofertados; 
V - Os requisitos necessários para o cadastro dos prestadores do serviço; 
VI - Características e quantidade de veículos a serem utilizados na exploração do serviço; 
VII - Os demais aspectos harmonizados com os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e do 

direito do consumidor. 

São deveres das Operadoras: 

CAPÍTULO IV 
DAS OBRIGAÇÕES 

1 - Manter atualizado seus dados cadastrais; 
II - Manter seu cadastro de prestadores credenciados junto a EMDURB atualizados em tempo real, para 

efeitos de fiscalização; 
III - Prestar informações relativas a seus prestadores de serviço quando solicitadas; 
IV - Manter atualizado os dados cadastrais de seus prestadores de serviço e os respectivos veículos; 
V - Não permitir a prestação do serviço disciplinado por esta Lei em desacordo com os dados cadastrais; 
VI - Dar ampla e prévia publicidade dos valores cobrados aos seus usuários na prestação do serviço de 

transporte; 
Q , tVII - Emitir comprovante eletrônico para o usuârio, se solicitado, que contenha as informações do 
~r 1 _ serviço prestado, identificando no mfnimo: o veículo; o valor pago; e o percurso realizado; 

~ \Y Vlll - Apresentar os relatórios exigidos pela EMDURB que se fizerem necessários; 
IX - Realizar anualmente a renovação da Autorização de Operação; 
X - Cumprir e fazer cumprir todas as demais disposições da lei e seus respectivos regulamentos. 

2 



• 

• 

1;~~: é::.:·-.!] 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. Lei nº 118/18 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

São deveres dos Condutores Prestadores de Serviços: 

1- Atender à legislação de trânsito nacional, Código de Trânsito Brasileiro - CTB; 
II - Não utilizar os pontos e vagas de estacionamentos destinados aos serviços de Transporte de Táxi, de 

Transporte de Escolares, do Transporte de Mototâxi e do Sistema de Transportes Coletivo do 
municlpio de Bauru/SP; 

III - Atender somente os chamados de usuários pelo recurso tecnológico credenciado pela(s) operadora(s) 
a que estão vinculados; 

IV - e adequar às exigências de cadastros das Operadoras quanto às. características dos veiculas e 
.4-'~---" documentos pessoais regulamentares necessários para a exploração do serviço aqui disciplinado; 
'\. ~ Comunicar a sua operadora qualquer alteração cadastral do condutor ou do veículo; 

r::!!.J Apresentar otocumentos a Fiscalizações sempre que exigidos. 

V ti - fJ. . J5 CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços será exercida por agentes da EMDURB e/ou Polícia Militar, de acordo com o 
convênio existente. 

Os termos decorridos de atividades fiscalizadoras serão lavrados, sempre que possível, em formulários 
denominados de "Auto de Infração", extraindo-se cópia para anexação ao processo e entregando-se cópia à 
pessoa sob fiscalização. 

CAPÍTULO VI 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Pela inobservância dos preceitos contidos nesta Lei e nas demais normas e instruções complementares, os 
condutores credenciados ficam sujeitos às seguintes penalidades, aplicadas separadamente ou 
cumulativamente: 

1 - Advertência; 
II - Multa; 
III - Apreensão do veículo; 
IV - Revogação da Autorização de Operação. 

Compete a EMDURB a aplicação das penalidades descritas no artigo anterior: 

Primeira infração: Advertência; 
Segunda infração: Multa de 05 (cinco) UFESP's; 
Reincidência da infração em menos de 30 (trinta) dias, multa do item II dobrada; 
Reincidência da infração por 03 (três) meses seguidos, multa dobrada com a apreensão do veículo. 
A não renovação anual da Autorização de Operação, bem como o não pagamento de qualquer 
pendência de ordem financeira e/ou administrativa junto a EMDURB e /ou Prefeitura Municipal de 
Bauru-SP, acarretará em revogação da Autorização de Operação. 

Para cada infração será lavrado um Auto de Infração que deverá conter: 

1 - Tipificação da Infração; 
li - Data, local e horário do cometimento da Infração; 
III - Identificação do Operador e/ou condutor e dados do veiculo; 
IV - Assinatura do Autuado, sempre que possível, que valerá como notificação; 
V - Identificação do Agente Autuador. 

)(' .\ ~ 
As operadoras são solidariamente responsáveis pelos atos praticados e penalidades impostas aos condutores 
prestadores de serviços por ela cadastrados; assim, a não quitação do débito por parte do condutor 
credenciado, fará com que a mesma seja remetida a Operadora. 

Art. 19 O transporte ilegal de passageiros, clandestino, estabelecido no Parágrafo único do Art. 11-B da Lei nº. 
12.587, implicará na imposição de penalidade de multa de 60 (sessenta) UFESP's e a apreensão do veículo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. Lei nº 118/18 

Art. 20 Lavrado o Auto de Infração poderá o autuado interpor defesa, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data 
de ciência do ato. 

Parágrafo único. A defesa deverá ser apresentada por escrito ao Presidente da EMDURB, que providenciará a tramitação de 
análise do mesmo. para posteriormente se manifestar quanto a decisão do Recurso. Ficando assim, 
encerrado o processo pela via administrativa. 

Art. 21 

Art. 22 ~ 

~.'L 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente, suplementadas se 
necessário. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
08, novembro, 18 

Temos a honra de apresentar a essa Câmara Municipal o presente Projeto de Lei que dispõe sobre a 
regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros dentro do Municfpio 
de Bauru e dá outras providências. 

Conforme é sabido de todos, o Governo Central aprovou a Lei Federal nº 12.587/2012, que instituiu 
diretrizes da Politica Nacional de Mobilidade Urbana, de modo a fazer diferenciação entre serviços de táxi e transporte de 
passageiros por aplicativos, bem como permitiu que empresas públicas venham fiscalizar esses serviços. 

Assim a Lei Federal em questão autorizou os Municípios no sentido de regulamentarem e também 
fiscalizarem esse Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros. 

Agora, com o presente Projeto de Lei, depois de muitos estudos por parte do Senhor Presidente da 
EMDURB e com a colaboração de seus Servidores, após uma anãlise pela Secretaria dos Negócios Jurldicos do Município, 
resolvemos encaminhar a essa Casa de Lei o Projeto de Lei que entendemos de grande importância para a mobilidade local, 
tudo de acordo com o comando da Lei Federal n' 12.587/2012. 

Observamos que no inciso V, do Artigo 4º, incluímos a necessidade da informação da placa do veículo 
vinculado ao motorista condutor para fins de permitir eficiente fiscalização, evitando-se e proibindo-se atravessadores, o que 
não é salutar ao sistema de transporte. 

Destarte, contamos com o apoio dos Senhores Ve adores d ssa Casa de Leis para o fim de aprovar a 
matéria que tem como única finalidade, além dos motivos antes apon dos, tamb · organizar e pacificar o sistema de Serviço 
de Transporte Remunerado Privado Individual de P · do Municípi de Bauru. 

Atenciosas saud 

CLODOALDO 
PREE 

~DE PROCEDIMENros LEGISLA 
Enca~ ãs Comissões de: nv.os 

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

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

"t;~ Rel'10< do P• te processo o Vereador: 

s1/ 
/ 

CpRAÇÃODE 
SAO PAULO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 
normal tramitação 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 

13 de novembro de 2018. 
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CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

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 da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

DAVI DA SILVA: 

Sala de Reuniões, em 

13 de novembro de 2018 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 CÇ>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

de 2018. 

~RLO~BARBOSA 
Presidente 
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Proc. nº218/2018 
Emenda nº 1 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Art. 2° do Projeto de Lei nº 118/18, que dispõe sobre a 
regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros dentro do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 218/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 2° - A exploração do Serviço é condicionada a comunicação 
ao Poder Público municipal, observando o· Prévio 
credenciamento dos Aplicativos ou Plataforma de 
Comunicação em Rede que apresentará seu cadastro de 
veículos automotores e os respectivos condutores." 

Bauru, 20 de novembro de 2018 . 
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Proc. nº 218/2018 
Emenda nº 2 

EMENDA MODIFICATIVA 

O caput do Art. 4° do Projeto de Lei nº 118/18, que dispõe sobre a 
regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros dentro do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 218/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 4° - Para exploração dos serviços Transporte Remunerado 
Privado Individual de Passageiros no município de 
Bauru/SP as operadoras deverão possuir a competente 
Anuência de Operação expedida anualmente pela 
EMDURB desde que atendidos os seguintes requisitos:" 

Bauru, 20 de novembro de 2018. 

ERTOMEIRA 

APROVADA 
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Proc. nº 218/2018 
Emenda nº 3 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Art. 6° do Projeto de Lei nº 118/18, que dispõe sobre a 
regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros dentro do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 218/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 6° - A qualquer tempo a EMDURB poderá solicitar a 
Operadora informações adicionais a respeito do 
cadastro, dos documentos apresentados e da operação 
do serviço; devendo esta apresentá-los em até 05 (cinco) 
dias úteis da solicitação." 

Bauru, 20 de novembro de 2018 . 
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Proc.nº218/2018 RETIRADA Emenda nº 4 

O caput do Art. 7° do Projeto de Lei nº 118/18, que dispõe sobre a 
regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros dentro do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 218/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 7° - Os veículos destinados ao Transporte Remunerado 
Privado Individual de Passageiros deverão estar em 
perfeito estado de conservação e funcionamento e 
deverão ter no máximo 10 (dez) anos da data de 
fabricação, quatro portas e capacidade para 05 (cinco) 
lugares." 

Bauru, 20 de novembro de 2018. 

~,,.;~o 
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VQsmlm e. . do Nascimento 

VEREADORA 
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Proc. nº 218/2018 
Emenda nº 5 

EMENDA MODIFICATIVA 

Os incisos VII e VIII do Art. 11 do Projeto de Lei nº 118/18, que 
dispõe sobre a regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte 
Remunerado Privado Individual de Passageiros dentro do Município de Bauru e dá 
outras providências, processado sob nº 218/18, passam a ter a seguinte nova 
redação: 

"Art. 11 -

VII - Emitir comprovante eletrônico, por meio de correio 
eletrônico, para o usuário, se solicitado, que contenha as 
informações do serviço prestado, identificando no 
mínimo: o veículo; o valor pago; e o percurso realizado; 

VIII - Apresentar as informações exigidas pela EMDURB 
que se fizerem necessárias;" 

Bauru, 20 de novembro de 2018 . 
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Proc. nº 218/2018 
Emenda nº6 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se o inciso VI do Art. 12 do Projeto de Lei nº 118/18, que 
dispõe sobre a regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte 
Remunerado Privado Individual de Passageiros dentro do Município de Bauru e dá 
outras providências, processado sob nº 218/18. 

Bauru, 20 de novembro de 2018 . 

. ' 
ERTO MEIRA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃOOE 
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Proc. nº 218/2018 
Emenda nº 7 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se o inciso V do Art. 16 do Projeto de Lei nº 118/18, que 
dispõe sobre a regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte 
Remunerado Privado Individual de Passageiros dentro do Município de Bauru e dá 
outras providências, processado sob nº 218/18. 

Bauru, 20 de novembro de 2018 . 
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Proc. nº 218/2018 
Emenda nº 8 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Art. 18 do Projeto de Lei nº 118/18, que dispõe sobre a 
regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros dentro do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 218/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 18 - As operadoras são solidariamente responsáveis às 
penalidades impostas aos condutores prestadores de 
serviços por ela cadastrados; assim, a não quitação do 
débito por parte do condutor credericiado, fará com que 
a mesma seja remetida a Operadora." 

Bauru, 20 de novembro de 2018. 

'. 
ERTOMEIRA 

'{astf1\t1' ~ 

APRO\/AOA 
~----.-, _, <:,';}, ~ 
Em, 
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Proc. nº 218/2018 
Emenda nº 9 

EMENDAADITlf R°ETIRADA 1 

No Projeto de Lei nº 118/18, que dispõe sobre a regulamentação e 
fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de 
Passageiros dentro do Município de Bauru e dá outras providências, processado 
sob nº 218/18, acresça-se o seguinte Art. 22, renumerando-se os demais Artigos: 

"Art. 22 - A EMDURB providenciará demarcação no solo e por 
meio de placas para embarque e desembarque de 
passageiros de aplicativos no Terminal Rodoviário e no 
Aeroporto Bauru-Arealva com a finalidade de facilitar aos 
usuários e atender ao disposto no Artigo 12, inciso li." 

Bauru, 20 de novembro de 2018. 

'"-" to , \.' S fv\al'\I •ma 
faulO · ~oº vr· " 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C{>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

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 do Projeto e das Emendas às fls. 12 a 20. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
22 de novembro de 2018. 

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

• 

• 

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 do Projeto e das Emendas às fls. 

12 a 20 por esta Casa de Leis. 

Relator 

Membro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
22 de novembro de 2018. 

L~PiiCOs RôDRIGUÊS-BARBOSA 
Presidente 

TO MEIRA 
~ Y\,cQ;v 

CHIARA RA IERI BASS 
Membro 

Membro 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• C!_)RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃODE 

SAO PAULO 

Proc. nº 218/2018 
Emenda nº 10 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Parágrafo único do Art. 7° do Projeto de Lei nº 118/18, 
processado sob nº 218/16, que dispõe sobre a regulamentação e fiscalização do 
Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros dentro do 
Município de Bauru e dá outras providências, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 7° -

Parágrafo unico - Havendo reclamação formal de usuário em 
relação ao estado de conservação de que trata o "caput" 
deste artigo, a EMDURB poderá solicitar à operadora a 
apresentação do veículo para inspeção visual por seus 
fiscais ou solicitar laudo de vistoria mecânica a ser realizada 
em entidade credenciada junto ao DETRAN, neste caso 
devidamente justificada sua necessidade." 

Bauru, 28 de novembro de 2018. 

APROV />,D/~ .. 
m, I~ 
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SAO PAULO 

Proc. nº 218/2018 
Emenda nº 11 

EMENDA ADITIVA 

No Projeto de Lei nº 118/18, que dispõe sobre a regulamentação e 
fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de 
Passageiros dentro do Município de Bauru e dá outras providências, processado 
sob nº 218/18, acresça-se o seguinte inciso VII ao Art. 12: 

"Art. 12 - ( ... ) 

VII - Não destratar, impedir acesso ou recusar o 
atendimento de usuários com base em sexo, 
gênero, orientação sexual, raça, cor, etnia, 
religião, procedência nacional, idade ou 
deficiência, neste caso, desde que a pessoa com 
deficiência física consiga se transferir da cadeira 
de rodas para o veiculo ou vice-versa sem o 
auxilio do motorista." 

Bauru, 28 de novembro de 2018. 

. . 
ERTO MEIRA APROVADA 

\9 

·ns segalla 
E. 
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Proc. nº 218/2018 
Emenda nº 12 

EMENDA ADITIVA 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Acresça-se o seguinte inciso XI ao Art. 11 do Projeto de Lei nº 
1.18/18, processado sob nº 218/18, que dispõe sobre a regulamentação e 
fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de 
Passageiros dentro do Município de Bauru e dá outras providências. 

"Art. 11 - ... 

XI- Disponibilizar no aplicativo a opção de veículos modelos 
sedan com a finalidade de transporte de pessoas com 
deficiência." 

Bauru, 28 de novembro de 2018. 

APROVADA 
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Inclua onde couber: ENTRA 
Hora~_(a)===:ij:::=.J 

Fica estabelecido ao Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de 

Passageiros o pagamento da taxa de 1% sobre o valor de cada viagem realizada através 

dos motoristas cadastrados por Bauru/SP ou que realizarem viagens neste município, 

ainda que-sejam cadastrados com domicilio em outra cidade, à-Pr-efeitura Municipal, 

que destinará os recursos à melhoria no sistema viário do município. 

Bauru, 28 de novembro de 2018. 
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SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Obras, Serviços 
Públicos, Habitação e Transportes 

Com base no § 1°-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 no dia 14 
de dezembro de 2018 . 

LUIZ C•Aftt::óS'B;( 
Relator 

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 Ver or através de do livro de carga. 

Bauru, 07 e de em rode 2018. 

Serviços 
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Proc. nº 218/2018 
Emenda nº 13 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Art. 22 do Projeto de Lei nº 118/18, 

O 7 DEZ. 2018 

E f~' Rk IJA 

Hor~~al:=!:9~~;ay-' 

regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros dentro do Município de Bauru e dá outras providências, 
passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 22 - Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a 
publicação. 

Bauru, 07 de dezembro de 2018. 

ERTO MEIRA 

p._FROVADA 
~~~_JJL 
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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 do projeto e das emendas às folhas 12 a 20, 24 a 

27 e 29. 

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

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

11 de dezembro de 2018 . 

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

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

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 às 

folhas 12 a 20, 24 a 27 e 29 por esta Casa. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
11 de dezembr. d 18 . 

LOSILA 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Membro 
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SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em sessão ordinária realizada em 04 de 

fevereiro de 2019, as emendas às folhas 

12 a 20, 24 a 27 e 29 foram encaminhadas 

para parecer da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação em plenário. O 

Presidente da referida comissão, Vereador 

Alexssandro Bussola, solicitou prazo 

regimental para nomear Relator, sendo 

então o Projeto de Lei retirado da pauta. 

Bauru, 05 de fevereiro de 2019. 

RO 

Presidente 

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

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Tu~~~ J\.il,~ 1 

Em Eb de -~-~-u~-'\_\()-'-"------ de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

ente 
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Proc. nº 218/2018 
Emenda nº 15 

EMENDAADITITREtlRADA 1 

No Projeto de Lei nº 118/18, que dispõe sobre a regulamentação e 
fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de 
Passageiros dentro do Município de Bauru e dá outras providências, processado 
sob nº 218/18, acresça-se o seguinte Artigo: 

"Art. Fica estabelecido à operadora do Serviço de Transporte 
Remunerado Privado Individual de Passageiros, o 
pagamento de taxa de 1 % sobre o valor de viagem realizada 
por meio dos motoristas cadastrados por Bauru ou que 
realizarem viagens neste município, ainda que cadastrados 
com domicílio noutra cidade. 

Parágrafo único. O Poder Público poderá· destinar os recursos à 
melhoria do sistema viário do município." 

Bauru, 05 de fevereiro de 2019 . 
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SAO PAULO 
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• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

As emendas às folhas 12 a 20, 24 a 26, 29 e 34 são legais e 

constitucionais, nada obstando sua normal tramitação 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 

05 de fevereiro de 2019 . 
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SAO PAULO 

• 

• 

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 das emendas às folhas 12 a 20, 24 a 26, 29 e 34. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Membro 

t: o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

05 de fevereiro de 2019 . 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em _f_ de ~"º de 2019. 

ENTO 
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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 à normal tramitação das emendas às folhas 12 

a 20, 24 a 26, 29 e 34. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
06 de fevereiro de 2019. 

IERI BASSETIO 
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SAO PAULO 

• 

• 

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 normal tramitação das emendas às 

folhas 12 a 20, 24 a 26, 29 e 34 por esta Casa. 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
06 de fevereiro de 2019 . 

cir-v'v.,~ 
HIARA RANI RI BASSETTO 

Relatora 

MILTON CÉSAR 
Membro Membro 
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SAO PAULO 

Proc. nº 218/2018 
Emenda nº 16 

EMENDA MODIFICATIVA 

O caput do Art. 7° do Projeto de Lei nº 118/18, que dispõe sobre a 
regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros dentro do Município de Bauru e dá outras providências, 
processado sob nº 218/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 7° - Os veiculas destinados ao Transporte Remunerado 
Privado Individual de Passageiros deverão estar em 
perfeito estado de conservação e funcionamento e 
deverão ter no máximo 10 (dez) anos da data de 
fabricação e quatro portas." 

Bauru, 07 de fevereiro de 2019. 

Publicação da Pauta no 
Diário Oficial de Bauru 
Dia e~ /~JLásfls.~Ô~I _ 

OIRETO&IA D~iO LEGISLATIVO 
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DATA:_iLI Q~ /2018 

VEREADOR SIM NÃO 

• 01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA l 
02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA ~ 
03 - CHIARA RANIERI BASSETIO ~ 
04 - FÁBIO SARTORI MANFRINATO 4 
05 - FRANCISCO CARLOS DE GÔES 5 
06 - dSSE R6BER'F0 MAR'FINS-SEGAl;;l;A ·---

07 - LUIZ CARLOS BASTAZINI b 
08 - LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA -::f 
09 - MANOEL AFONSO LOSILA ~ 
10 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA ~ 
11 -MILTON CESAR DE SOUZA SARDIN 10 
12 - NATALINO DAVI DA SILVA lL 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

A Emenda de folhas 34 foi encaminhada para parecer 
da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e 
Transportes. O Presidente da Comissão, Vereador 
Manoel Afonso Losila, nomeou o Vereador Luiz Carlos 
Bastazini como Relator, que exarou parecer pela 
normal tramitação. A Emenda de folhas 40 foi 
encaminhada para análise e parecer das Comissões. 
O Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação, Vereador Alexssandro Bussola, nomeou o 
Vereador Roger Barude como Relator, que exarou 
parecer por normal tramitação, sendo acompanhado 
pelos demais membros. Encaminhada a Emenda à 
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, a 
Presidente da Comissão, Vereadora Yasmim 
Nascimento, nomeou a Vereadora Chiara Ranieri 
Bassetto como Relatora, que exarou parecer pela 
normal tramitação. A Comissão de Obras, Serviços 
Públicos, Habitação e Transportes, o Presidente da 
Comissão, Vereador Manoel Afonso Losila, nomeou o 
Vereador Marcos Antonio de Souza como Relator, que 
exarou parecer pela normal tramitação. O Vereador 
Luiz Carlos Bastazini, membro da Comissão, 
acompanhou o parecer do Relator. Em Questão de 
Ordem as emendas de folhas 20 a 34 foram retiradas 
pelos autores. As emendas de folhas 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 24, 25, 26, 29 e 40 foram aprovadas. 
Tendo em vista a aprovação do Projeto e das 
Emendas, em Primeira Discussão, em Sessão 
Ordinária realizada no dia 11 de fevereiro de 2019, 
incluir o mesmo na Pauta em Segunda Discussão para 
a próxima Sessão. 

Ba de fevereiro de 2019. 

Presidente 

CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 
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CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a regulamentação e fiscalização do Serviço de 

Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros 

dentro do Municlpio de Bauru e dá outras providências. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

CAPITULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros é aquele 
destinado a transportar passageiros nao aberto ao público, para realizaçao de 
viagens, individualizadas ou compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicaçao em 
rede, disponibilizados por empresas prestadoras de serviço de intermediação. 

A exploraçao do Serviço é condicionada a comunicaçao ao Poder Público municipal, 
observando o Prévio credenciamento dos Aplicativos ou Plataforma de Comunicação 
em Rede que apresentará seu cadastro de veículos automotores e os respectivos 
condutores. 

Parágrafo único. Compete á Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -
EMDURB - cadastrar as empresas prestadoras de serviço de intermediação e 
fiscalizar os serviços de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros no 
município de Bauru. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Para efeito de interpretação desta Lei entende-se por: 

1 - OPERADORAS - empresas prestadoras de serviço de intermediação que 
disponibilizam, operam e controlam aplicativos, sities de internet ou plataformas 
de comunicação em rede para agenciamento de viagens, visando a conexao de 
passageiros usuários e condutores prestadores de serviços. 

li - CONDUTOR - Motorista prestador do serviço cadastrado junta a operadora, 
responsável pela intermediação do Serviço de Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros. 

Ili - USUÁRIOS - Pessoa Flsica ou Jurídica, que utilizam na condiçao de clientes ou 
passageiros os serviços prestados pelas Operadoras e suas plataformas de 
comunicação em rede. 

IV - CADASTRO - registro sistemático das Operadoras, seus Condutores e Veicules 
utilizados nas prestações dos serviços de Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros. 

V - AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - documento, concedido a titulo precário, 
renovado anualmente, que autoriza a operadora a explorar o serviço de 
Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros no município de 
Bauru/SP. 

CAPITULO II 
DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

Para exploraçao dos serviços Transporte Remunerado Privado Individual de 
Passageiros no município de Bauru/SP as operadoras deverao possuir a competente 
Anuência de Operaçao expedida anualmente pela EMDURB desde que atendidos os 
seguintes requisitos: 

1 - Ser Pessoa Jurldica organizada especificamente para a finalidade de transporte; 
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Ar!. 5° 

Ar!. 6° 

Ar!. 7° 

li - Apresentar inscrição regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
Ili - Apresentar prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
IV - Apresentar comprovante de endereço da sede, telefone, e, e-mail para contato; 
V - Apresentar relaçao nominal de Condutores cadastrados com seus respectivos 

Cadastros de Pessoas Físicas (CPF), bem como placas dos veículos a eles 
vinculados. 

Os Condutores Prestadores de Serviço a serem cadastrados pelas Operadoras 
deverao cumprir as condições abaixo relacionadas: 

1 - Possuir Carteira Nacional de Habilitaçao na categoria "B" ou superior, e que 
contenha a informaçao de que exerce atividade remunerada; 

li - Conduzir veiculo com Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV 
em vigência; 

Ili - Apresentar Certidao Negativa de Antecedentes Criminais; 
IV - Possuir seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros -APP e Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por Veicules Automotores de Vias Terrestres -
DPVAT, nos valores fixados por esta lei e demais legislações em vigência, e 

V - Estar inscrito como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS, nos termos da affnea "h", do inciso V, do art. 11, da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991. 

A qualquer tempo a EMDURB poderá solicitar a Operadora informações adicionais a 
respeito do cadastro, dos documentos apresentadas e da operaçao da serviço; 
devendo esta apresentá-los em até 05 (cinco) dias úteis da solicitaçao. 

Os veículos destinados ao Transporte Remunerada Privado Individual de Passageiros 
deverao estar em perfeito estado de conservação e funcionamento e deverao ter no 
máximo 1 O (dez) anos da data de fabricaçao e quatro portas. 

Parágrafo único. Havendo reclamação formal de usuário em relaçao ao estado de conservaçao de 
que trata o "caput" deste artigo, a EMDURB poderá solicitar á operadora a 
apresentação do veiculo para inspeção visual por seus fiscais ou solicitar laudo de 
vistoria mecanica a ser realizada em entidade credenciada junto ao DETRAN, neste 
caso devidamente justificada sua necessidade. 

Ar!. 8° 

Ar!. 9° 

Os Veículos descritos no artigo anterior nao poderao ter capacidade de transporte 
superior a 07 (sete) passageiros. 

O cadastro da Operadora terá validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovada 
anualmente com antecedência mlnima de 30 (trinta) dias da seu vencimento. 

CAPÍTULO Ili 
DA POLÍTICA DE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Ar!. 1 O Fica estabelecida a autonomia das Operadoras das serviços para definirem: 

1 - A instituição de diferentes categorias de serviços, considerando-se a modelagem 
e a diferenciaçao de preços; 

li - Liberdade de escolha quanto aos equipamentos e tecnologias a serem usadas; 
Ili - A autonomia na pofftica de preços pela prestaçao do serviço; 
rv - A área de abrangência dos serviços a serem ofertados; 
V - Os requisitos necessários para o cadastro dos prestadores do serviço; 
VI - Caracterlsticas e quantidade de veicules a serem utilizados na exploraçao do 

serviço; 
VII - Os demais aspectos harmonizados com os princípios da livre iniciativa, da livre 

concorrência e do direito do consumidor. 

CAPÍTULO IV 
DAS OBRIGAÇÕES 
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Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

Silo deveres das Operadoras: 

1 - Manter atualizado seus dados cadastrais; 
li - Manter seu cadastro de prestadores credenciados junto a EMDURB atualizados 

em tempo real, para efeitos de fiscalização; 
Ili - Prestar informações relativas a seus prestadores de serviço quando solicitadas; 
IV - Manter atualizado os dados cadastrais de seus prestadores de serviço e os 

respectivos veicules; 
V - Nilo permitir a prestaçllo do serviço disciplinado por esta Lei em desacordo com 

os dados cadastrais; 
VI - Dar ampla e prévia publicidade dos valores cobrados aos seus usuários na 

prestação do serviço de transporte; 
VII - Emitir comprovante eletrônico, por meio de correio eletrônico, para o usuário, se 

solicitado, que contenha as informações do serviço prestado, identificando no 
minimo: o veiculo; o valor pago; e o percurso realizado; 

VIII - Apresentar as informações exigidas pela EMDURB que se fizerem necessárias; 
IX - Realizar anualmente a renovaçao da Autorizaçllo de Operaçao; 
X - Cumprir e fazer cumprir todas as demais disposições da lei e seus respectivos 

regulamentos; 
XI - Disponibilizar no aplicativo a opção de veículos modelos sedan com a finalidade 

de transporte de pessoas com deficiência. 

Silo deveres dos Condutores Prestadores de Serviços: 

1 - Atender á legislaçao de transito nacional, Código de Trânsito Brasileiro - CTB; 
li - Nilo utilizar os pontos e vagas de estacionamentos destinados aos serviços de 

Transporte de Táxi, de Transporte de Escolares, do Transporte de Mototáxi e do 
Sistema de Transportes Coletivo do municipio de Bauru/SP; 

Ili - Atender somente os chamados de usuários pelo recurso tecnológico credenciado 
pela(s) operadora(s) a que estao vinculados; 

IV - Se adequar às exigências de cadastros das Operadoras quanto às 
características dos veiculas e documentos pessoais regulamentares necessários 
para a exploração do serviço aqui disciplinado; 

V - Comunicar a sua operadora qualquer alteraçao cadastral do condutor ou do 
veículo; 

VI - Nao destratar, impedir acesso ou recusar o atendimento de usuários com base 
em sexo, gênero, orientaçao sexual, raça, cor, etnia, religiao, procedência 
nacional, idade ou deficiência, neste caso, desde que a pessoa com deficiência 
física consiga se transferir da cadeira de rodas para o veículo ou vice-versa sem 
o auxílio do motorista. 

CAPITULO V 
DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalizaçllo dos serviços será exercida por agentes da EMDURB e/ou Polícia Militar, 
de acordo com o convênio existente. 

Os termos decorridos de atividades fiscalizadoras serao lavrados, sempre que 
possível, em formulários denominados de "Auto de lnfraçao", extraindo-se cópia para 
anexação ao processo e entregando-se cópia à pessoa sob fiscalização. 

CAPITULO VI 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Pela inobservância dos preceitos contidos nesta Lei e nas demais normas e 
instruções complementares, os condutores credenciados ficam sujeitos às seguintes 
penalidades, aplicadas separadamente ou cumulativamente: 

1 - Advertência; 
li - Multa; 
Ili - Apreensão do veículo; 
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Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

IV - Revogaçao da Autorizaçao de Operaçao. 

Compete a EMDURB a aplicação das penalidades descritas no artigo anterior: 

I - Primeira infração: Advertência; 
li - Segunda infraçao: Multa de 05 (cinco) UFESP's; 
Ili - Reincidência da infraçao em menos de 30 (trinta) dias, multa do item li dobrada; 
IV - Reincidência da infraçao por 03 (três) meses seguidos, multa dobrada com a 

apreensão do veiculo. 

Para cada infraçao será lavrado um Auto de Infração que deverá conter: 

I - Tipificaçao da Infraçao; 
li - Data, local e horário do cometimento da Infraçao; 
III - Idenlificaçao do Operador e/ou condutor e dados do veiculo; 
IV - Assinatura do Autuado, sempre que passivei, que valerá como notificação; 
V - Identificação do Agente Autuador . 

As operadoras são solidariamente responsáveis ás penalidades impostas aos 
condutores prestadores de serviços por ela cadastrados; assim, a não quitação do 
débito por parte do condutor credenciado, fará com que a mesma seja remetida a 
Operadora. 

Art. 19 O transporte ilegal de passageiros, clandestino, estabelecido no Parágrafo único do 
Art. 11-B da Lei nº. 12.587, implicará na imposição de penalidade de multa de 60 
(sessenta) UFESP's e a apreensão do veiculo. 

Art. 20 Lavrado o Auto de Infraçao poderá o autuado interpor defesa, no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data de ciência do ato. 

Parágrafo único. A defesa deverá ser apresentada por escrito ao Presidente da EMDURB, que 
providenciará a tramitaçao de análise do mesmo, para posteriormente se manifestar 
quanto a decisão do Recurso. Ficando assim, encerrado o processo pela via 
administrativa. 

Art. 21 

Art. 22 

Membro 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a publicação. 

Bauru, 12 de fevereiro de 2019. 

ALEXSSAND 

MARCOS 
Membro 

~daPUI• 
1»18 O&:ia! de Batru. 
Dia lf.1 o .l{ 1 ~ às Ws. ?Tf 

~DE~IOL~ 
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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 18 de fevereiro de 

2019, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 19 de fevereiro de 2019. 

Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

·ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 19 de fevereiro de 2019. 

WkW~ 
RONALDd JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7291 
De 18 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre a regulamentação e fiscalização do Serviço de 

Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros 

dentro do Municlpio de Bauru e dá 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 Remunerado Privado Individual de Passageiros é aquele 
destinado a transportar passageiros não aberto ao público, para realização de 
viagens, individualizadas ou compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários 
previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em 
rede, disponibilizados por empresas prestadoras de serviço de intermediação. 

A exploração do Serviço é condicionada a comunicação ao Poder Público municipal, 
observando o Prévio credenciamento dos Aplicativos ou Plataforma de Comunicação 
em Rede que apresentará seu cadastro de veiculas automotores e os respectivos 
condutores. 

Parágrafo único. Compete á Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -
EMDURB - cadastrar as empresas prestadoras de serviço de intermediação e 
fiscalizar os serviços de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros no 
município de Bauru. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Para efeito de interpretação desta Lei entende-se por: 
1 - OPERADORAS - empresas prestadoras de serviço de intermediação que 

disponibilizam, operam e controlam aplicativos, sitias de internet ou plataformas 
de comunicação em rede para agenciamento de viagens, visando a conexão de 
passageiros usuários e condutores prestadores de serviços. 

li - CONDUTOR - Motorista prestador do serviço cadastrado junta a operadora, 
responsável pela intermediação do Serviço de Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros. 

Ili - USUÁRIOS - Pessoa Flsica ou Jurldica, que utilizam na condição de clientes ou 
passageiros os serviços prestados pelas Operadoras e suas plataformas de 
comunicação em rede. 

IV - CADASTRO - registro sistemático das Operadoras, seus Condutores e Veiculas 
utilizados nas prestações dos serviços de Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros. 

V - AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - documento, concedido a titulo precário, 
renovado anualmente, que autoriza a operadora a explorar o serviço de 
Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros no municlpio de 
Bauru/SP. 

CAPÍTULO 11 
DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

Para exploração dos serviços Transporte Remunerado Privado Individual de 
Passageiros no município de Bauru/SP as operadoras deverão possuir a competente 
Anuência de Operação expedida anualmente pela EMDURB desde que atendidos os 
seguintes requisitos: 
1 - Ser Pessoa Jurldica organizada especificamente para a finalidade de transporte; 
li - Apresentar inscrição regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
Ili - Apresentar prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
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Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

IV - Apresentar comprovante de endereço da sede, telefone, e, e-mail para contato; 
V - Apresentar relaçao nominal de Condutores cadastrados com seus respectivos 

Cadastros de Pessoas Flsicas (CPF), bem como placas dos veicules a eles 
vinculados. 

Os Condutores Prestadores de Serviço a serem cadastrados pelas Operadoras 
deverao cumprir as condições abaixo relacionadas: 
1 - Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria "B" ou superior, e que 

contenha a informação de que exerce atividade remunerada; 
li - Conduzir veiculo com Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo - CRLV 

em vigência; 
111 - Apresentar Certidao Negativa de Antecedentes Criminais; 
IV - Possuir seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros -APP e Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por Veicules Automotores de Vias Terrestres -
DPVAT, nos valores fixados por esta lei e demais legislações em vigência, e 

V - Estar inscrito como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS, nos termos da allnea "h", do inciso V, do art. 11, da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991 . 

A qualquer tempo a EMDURB poderá solicitar a Operadora informações adicionais a 
respeito do cadastro, dos documentos apresentados e da operação do serviço; 
devendo esta apresentá-los em até 05 (cinco) dias úteis da solicitaçao. 

Os veicules destinados ao Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros 
deverao estar em perfeito estado de conservação e funcionamento e deverao ter no 
máximo 10 (dez) anos da data de fabricação e quatro portas. 

Parágrafo único. Havendo reclamação formal de usuário em relaçao ao estado de conservaçao de 
que trata o "caput" deste artigo, a EMDURB poderá solicitar á operadora a 
apresentação do veículo para inspeção visual por seus fiscais ou solicitar laudo de 
vistoria mecanica a ser realizada em entidade credenciada junto ao DETRAN, neste 
caso devidamente justificada sua necessidade. 

Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Os Veicules descritos no artigo anterior não poderão ter capacidade de transporte 
superior a 07 (sete) passageiros. 

O cadastro da Operadora terá validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovado 
anualmente com antecedência mlnima de 30 (trinta) dias do seu vencimento . 

CAPÍTULO Ili 
DA POLÍTICA DE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Fica estabelecida a autonomia das Operadoras dos serviços para definirem: 
1 - A instituiçao de diferentes categorias de serviços, considerando-se a modelagem 

e a diferenciação de preços; 
li - Liberdade de escolha quanto aos equipamentos e tecnologias a serem usadas; 
Ili - A autonomia na política de preços pela prestaçao do serviço; 
IV - A área de abrangência dos serviços a serem ofertados; 
V - Os requisitos necessários para o cadastro dos prestadores do serviço; 
VI - Caracterlsticas e quantidade de veicules a serem utilizados na exploração do 

serviço; 
VII - Os demais aspectos harmonizados com os principies da livre iniciativa, da livre 

concorrência e do direito do consumidor. 

CAPÍTULO IV 
DAS OBRIGAÇÕES 

sao deveres das Operadoras: 
1 - Manter atualizado seus dados cadastrais; 
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• Art. 12 

• 
Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

li - Manter seu cadastro de prestadores credenciados junto a EMDURB atualizados 
em tempo real, para efeitos de fiscalização; 

Ili - Prestar informações relativas a seus prestadores de serviço quando solicitadas; 
IV - Manter atualizado os dados cadastrais de seus prestadores de serviço e os 

respectivos velculos; 
V - Não permitir a prestação do serviço disciplinado por esta Lei em desacordo com 

os dados cadastrais; 
VI - Dar ampla e prévia publicidade dos valores cobrados aos seus usuários na 

prestação do serviço de transporte; 
VII - Emitir comprovante eletrõnico, por meio de correio eletrônico, para o usuário, se 

solicitado, que contenha as informações do serviço prestado, identificando no 
mínimo: o veículo; o valor pago; e o percurso realizado; 

VIII -Apresentar as informações exigidas pela EMDURB que se fizerem necessárias; 
IX - Realizar anualmente a renovação da Autorização de Operação; 
X - Cumprir e fazer cumprir todas as demais disposições da lei e seus respectivos 

regulamentos; 
XI - Disponibilizar no aplicativo a opção de veículos modelos sedan com a finalidade 

de transporte de pessoas com deficiência . 

São deveres dos Condutores Prestadores de Serviços: 
1 - Atenderá legislação de transito nacional, Código de Transito Brasileiro - CTB; 
li - Não utilizar os pontos e vagas de estacionamentos destinados aos serviços de 

Transporte de Táxi, de Transporte de Escolares, do Transporte de Mototáxi e do 
Sistema de Transportes Coletivo do município de Bauru/SP; 

Ili - Atender somente os chamados de usuários pelo recu'rso tecnológico credenciado 
pela(s) operadora(s) a que estão vinculados; 

íV - Se adequar às exigências de cadastros das Operadoras quanto às 
características dos veículos e documentos pessoais regulamentares necessários 
para a exploração do serviço aqui disciplinado; 

V - Comunicar a sua operadora qualquer alteração cadastral do condutor ou do 
veiculo; 

VI - Não destratar, impedir acesso ou recusar o atendimento de usuários com base 
em sexo, gênero, orientação sexual, raça, cor, etnia, religião, procedência 
nacional, idade ou deficiência, neste caso, desde que a pessoa com deficiência 
tisica consiga se transferir da cadeira de rodas para o veículo ou vice-versa sem 
o auxllio do motorista. 

CAPITULO V 
DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços será exercida por agentes da EMDURB e/ou Policia Militar, 
de acordo com o convênio existente. 

Os termos decorridos de atividades fiscalizadoras serão lavrados, sempre que 
posslvel, em formulários denominados de "Auto de Infração", extraindo-se cópia para 
anexação ao processo e entregando-se cópia à pessoa sob fiscalização. 

CAPITULO VI 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Pela inobservância dos preceitos contidos nesta Lei e nas demais normas e 
instruções complementares, os condutores credenciados ficam sujeitos às seguintes 
penalidades, aplicadas separadamente ou cumulativamente: 
1 - Advertência; 
li - Multa; 
Ili - Apreensão do veiculo; 
IV - Revogação da Autorização de Operação. 

Compete a EMDURB a aplicação das penalidades descritas no artigo anterior: 
1 - Primeira infração: Advertência; 
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Art. 17 

Art. 18 

Art. 19 

li - Segunda infração: Multa de 05 (cinco) UFESP's; 
111 - Reincidência da infração em menos de 30 (trinta) dias, multa do item li dobrada; 
IV - Reincidência da infração por 03 (três) meses seguidos, multa dobrada com a 

apreensao do veiculo. 

Para cada infraçao será lavrado um Auto de Infração que deverá conter: 
1 - Tipificação da Infração; 
li - Data, local e horário do cometimento da Infração; 
Ili - Identificação do Operador e/ou condutor e dados do veiculo; 
IV - Assinatura do Autuado, sempre que posslvel, que valerá como notificação; 
V - Identificação do Agente Autuador. 

As operadoras sao solidariamente responsáveis ás penalidades impostas aos 
condutores prestadores de serviços por ela cadastrados; assim, a nao quitação do 
débito por parte do condutor credenciado, fará com que a mesma seja remetida a 
Operadora. 

O transporte ilegal de passageiros, clandestino, estabelecido no Parágrafo único do 
Art. 11-B da Lei nº. 12.587, implicará na imposição de penalidade de multa de 60 
(sessenta) UFESP's e a apreensão do veiculo. 

Art. 20 Lavrado o Auto de lnfraçao poderá o autuado interpor defesa, no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data de ciência do ato. 

Parágrafo único. A defesa deverá ser apresentada por escrito ao Presidente da EMDURB, que 
providenciará a tramitação de análise do mesmo, para posteriormente se manifestar 
quanto a decisão do Recurso. Ficando assim, encerrado o processo pela via 
administrativa. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 21 

Art. 22 

As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a publicação. 

Bauru, 18 de fevereiro de 2019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

iw.JAe Q mo~ UJ.~ 
RONALDO JÓ~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 19/19 

Bauru, 19 de fevereiro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
o Autógrafo e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos 
aprovados em Sessão Ordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no último 
dia 18 de fevereiro de 2019: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7291 

Decreto nº 

1807 

1808 

1809 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a regulamentação e 
fiscalização do Serviço de Transporte. Remunerado Privado 
Individual de Passageiros dentro do Município de Bauru e dá 
outras providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria do Vereador Francisco Carlos de Goes, que dá 
denominação de Quadra de Futebol Society MAURO DEVIDIS a 
uma quadra de futebol society da cidade; 

de autoria do Vereador Roger Barude, que dá denominação de 
Avenida SILVINO FERREIRA a uma via pública da cidade; 

de autoria da Mesa da Câmara, que retifica a descrição da Rua 
MAURO DE MARTINO, contida no Decreto nº 308, de 16 de 
setembro de 1996. 

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

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

E GAL LA 
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~AS:::. ====::t":" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 74/19 
P. 41.665/18 -Ap. 31.311/18 (Capa) 

Bauru, 15 de março de 2.019 . 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.190/19. que dispõe 
sobre a regulamentação e fiscalização do Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros 
dentro do Município de Bauru e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSt ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PROC. N2 02/ 1 8J { ~ C . ·1 
FOLHAS 5l.J = _ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 41.665118 -Ap. 31.311/18 (Capa) 
LEI Nº 7.190. DE 15 DE MARCO DE 2.019 
Dispõe sobre a regulamentação e fiscalização 
do Serviço de Transporte Remunerado Privado 
Individual de Passageiros dentro do Município 
de Bauru e dá outras providências. 

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

Art. !º 

Art. 2• 

CAPITULO! 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros é aquele destinado a transportar 
passageiros não aberto ao público, para realização de viagens, individualiz.a.das ou compartilhadas, 
solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras platafonnas de 
comunicação em rede, disponibilizados por empresas prestadoras de serviço de intermediação . 

A exploração do Serviço é condicionada a comunicação ao Poder Público municipal, observando o Prévio 
credenciamento dos Aplicativos ou Plataforma de Comunicação em Rede que apresentará seu cadastro de 
veiculas automotores e os respectivos condutores. 

Parágrafo único. Compete à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB - cadastrar as 
empresas prestadoras de serviço de intermediação e fiscalizar os serviços de Transporte Remuneraâo 
Privado Individual de Passageiros no município de Bauru. 

Art. 3º Para efeito de interpretação desta Lei entende--se por: 

Art. 4° 

Art. 5• 

I - OPERADORAS - empresas prestadoras de serviço de intermediação que disponibilizam, operam e 
controlam aplicativos, sítios de internet ou plataformas de comunicação em rede para agenciamento 
de viagens, visando a conexão de passageiros usuários e condutores prestadores de serviços. 

II - CONDUTOR - Motorista prestador do serviço cadastrado junto a operadora, responsável pela 
intermediação do Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros. 

III - USUÁRIOS - Pessoa Física ou Jurídica, que utilizam na condição de clientes ou passageiros os 
serviços prestados pelas Operadoras e suas plataformas de comunicação em rede . 

IV - CADASTRO - registro sistemático das Operadoras, seus Condutores e Veiculos utilizados nas 
prestações dos serviços de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros. 

V. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - documento, concedido a titulo precário, renovado anualmente, 
que autoriza a operadora a explorar o serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de 
Passageiros no município de Bauru/SP. 

CAPÍTULO II 
DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

Para exploração dos serviços Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros no município de 
Bauru/SP as operadoras deverão possuir a competente Anuência de Operação expedida anualmente pela 
EMDURB desde que atendidos os seguintes requisitos: 

1 - Ser Pessoa Jurídica organizada especificamente para a finalidade de transporte; 
II- Apresentar inscrição regular no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas-CNPJ; 
III - Apresentar prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
IV - Apresentar comprovante de endereço da sede, telefone, e, e-mail para contato; 
V - Apresentar relação nominal de Condutores cadastrados com seus respectivos Cadastros de Pessoas 

Físicas (CPF), bem como placas dos veiculas a eles vinculados. 

Os Condutores Prestadores de Serviço a serem cadastrados pelas Operadoras deverão cumprir as condições 
abaixo relacionadas: 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 7.190/I 9 

Art. 6° 

Art. 7° 

I - Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria "B" ou superior, e que contenha a informação 
de que exerce atividade remunerada; 

II - Conduzir veiculo com Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo - CRL V em vigência; 
III - Apresentar Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; 
IV - Possuir seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros - APP e Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veiculas Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, nos valores fixados por esta lei e 
demais legislações em vigência. e 

V - Estar inscrito como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. nos 
termos da allnea "h", do inciso V, do art. li, da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1.991. 

A qualquer tempo a EMDURB poderá solicitar a Operadora informações adicionais a respeito do cadastro, 
dos documentos apresentados e da operação do serviço; devendo esta apresentá-los em até 05 (cinco) dias 
úteis da solicitação. 

Os veículos destinados ao Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros deverão estar em 
perfeito estado de conservação e funcionamento e deverão ter no máximo 1 O (dez) anos da data de 
fabricação e quatro portas. 

Parágrafo único. Havendo reclamação fonnal de usuário em relação ao estado de conservação de que trata o '"caput" deste 
artigo, a EMDURB poderã solicitar à operadora a apresentação do veiculo para inspeção visual por seus 
fiscais ou solicitar laudo de vistoria mecânica a ser realizada em entidade credenciada junto ao DETRAN. 
neste caso devidamente justificada sua necessidade. 

Art. 8' Os Velculos descritos no artigo anterior não poderão ter capacidade de transporte superior a 07 (sete) 
passageiros. 

Art. 9° O cadastro da Operadora terá validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovado anualmente com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do seu vencimento. 

Art. 10 

Art. 11 

CAPÍTULOIIl 
DA POLÍTICA DE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Fica estabelecida a autonomia das Operadoras dos serviços para definirem: 

I - A instituição de diferentes categorias de serviços, considerando-se a modelagem e a diferenciação de 
preços; 

II - Liberdade de escolha quanto aos equipamentos e tecnologias a serem usadas; 
III - A autonomia na polltica de preços pela prestação do serviço; 
IV - A área de abrangência dos serviços a serem ofertados; 
V - Os requisitos necessários para o cadastro dos prestadores do serviço; 
VI - Características e quantidade de veiculas a serem utilizados na exploração do serviço; 
VII - Os demais aspectos hannonizados com os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e do 

direito do consumidor. 

São deveres das Operadoras: 

CAPÍTULO IV 
DAS OBRIGAÇÕES 

1 - Manter atualizado seus dados cadastrais; 
II - Manter seu cadastro de prestadores credenciados junto a EMDURB atualizados em tempo real, para 

efeitos de fiscalização; 
III - Prestar infonnações relativas a seus prestadores de serviço quando solicitadas; 
IV - Manter atualizado os dados cadastrais de seus prestadores de serviço e os respectivos veículos; 
V - Não permitir a prestação do serviço disciplinado por esta Lei em desacordo com os dados cadastrais; 
VI - Dar ampla e prévia publicidade dos valores cobrados aos seus usuários na prestação do serviço de 

transporte; 
VII - Emitir comprovante eletrônico, por meio de correio eletrônico para o usuário, se solicitado, que 

contenha as infonnações do serviço prestado, identificando no mínimo: o veiculo; o valor pago; e o 
percurso realizado; 

VIII - Apresentar as infonnações exigidas pela EMDURB que se fizerem necessárias; 
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PREFEITURA MUNICTPAL'DE'B 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.190/19 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

IX - Realizar anualmente a renovação da Autorização de Operação; 
X - Cumprir e fazer cumprir todas as demais disposições da lei e seus respectivos regulamentos; 
XI - Disponibilizar no aplicativo a opção de veiculos modelos sedan com a finalidade de transporte de 

pessoas com deficiência. 

São deveres dos Condutores Prestadores de Serviços: 

1- Atender à legislação de trânsito nacional, Código de Trânsito Brasileiro - CTB; 
li - Não utilizar os pontos e vagas de estacionamentos destinados aos serviços de Transporte de Táxi, de 

Transporte de Escolares, do Transporte de Mototáxi e do Sistema de Transportes Coletivo do 
municipio de Bauru/SP; 

llI - Atender somente os chamados de usuários pelo recurso tecnológico credenciado pela(s) operadora(s) 
a que estão vinculados; 

IV - Se adequar às exigências de cadastros das Operadoras quanto às características dos veículos e 
documentos pessoais regulamentares necessários para a exploração do serviço aqui disciplinado; 

V - Comunicar a sua operadora qualquer alteração cadastral do condutor ou do veiculo; 
VI - Não destratar, impedir acesso ou recusar o atendimento de usuãrios com base em sexo, gênero, 

orientação sexual, raça, cor. etnia, religião, procedência nacional, idade ou deficiência, neste caso, 
desde que a pessoa com deficiência tisica consiga se transferir da cadeira de rodas para o veiculo ou 
vice·versa sem o auxflio do motorista. 

CAPITULO V 
DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços serà exercida por agentes da EMDURB e/ou Policia Militar, de acordo com o 
convênio existente. 

Os tennos decorridos de atividades fiscalizadoras serão lavrados, sempre que passivei, em fonnulârios 
denominados de "Auto de Infração", extraindo-se cópia para anexação ao processo e entregando-se cópia à 
pessoa sob fiscalização. 

CAPÍTULO VI 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Pela inobservância dos preceitos contidos nesta Lei e nas demais normas e instruções complementares, os 
condutores credenciados ficam sujeitos às seguintes penalidades, aplicadas separadamente ou 
cumulativamente: 

1 - Advertência; 
II- Multa; 
llI - Apreensão do veiculo; 
IV - Revogação da Autorização de Operação. 

Compete a EMDURB a aplicação das penalidades descritas no artigo anterior: 

1 - Primeira infração: Advertência; 
II- Segunda infração: Multa de 05 (cinco) UFESP's; 
III - Reincidência da infração em menos de 30 (trinta) dias, multa do item II dobrada; 
IV - Reincidência da infração por 03 (três) meses seguidos, multa dobrada com a apreensão do veiculo. 

Para cada infração serã lavrado um Auto de Infração que devera conter: 

1 - Tipificação da Infração; 
II - Data, local e horário do cometimento da Infração; 
llI - Identificação do Operador e/ou condutor e dados do veiculo; 
IV - Assinatura do Autuado, sempre que passivei, que valerá como notificação; 
V - Identificação do Agente Autuador. 

As operadoras são solidariamente responsáveis às penalidades impostas aos condutores prestadores de 
serviços por ela cadastrados; assim, a não quitação do débito por parte do condutor credenciado, fará com 
que a mesma seja remetida a Operadora. 
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PROC. N2 J..-18 
FOLHAS 5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Art. 19 O transporte ilegal de passageiros, clandestino, estabelecido no Parágrafo único do Art. 11-B da Lei nº. 
12.587, implicarâ na imposição de penalidade de multa de 60 (sessenta) UFESP's e a apreensão do veiculo. 

Art. 20 Lavrado o Auto de Infração podera o autuado interpor defesa, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data 
de ciência do ato. 

Parãgrafo único. A defesa deverâ ser apresentada por escrito ao Presidente da EMDURB, que providenciará a tramitação de 
análise do mesmo, para posterionnente se manifestar quanto a decisão do Recurso. Ficando assim, 
encerrado o processo pela via administrativa 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E T...,,,.._ 

Art. 21 As despesas decorrentes da presente Lei corre 
necessário . 

Art. 22 

Bauru, 15 de m o de 2.019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

c 

do orçamento vigente, suplementadas se 

Cumpr!das as cxlgõnclas loga/s 
encaminha-se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 

Arquivo·. ~~ Bauru.~... i:: ....... J.:J.;2 .... 
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