
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 69.798/13 (8.013/13 - E1ndurb) 
LEI N' 6.591, DE 14 DE NOVE~1BRO DE 2.0!4 
Dispõe sobre o Serviço de Transporte Individual -
Tóxi Acessível. destinado ao transpo11e de pessous 
co1n deficiência ou mobilidade reduzida. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
ql1e a Câinara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. !" 

Art. 2'' 

Art. 3" 

DISPOSIÇÕES PllELI:\-11'.\'ARES 

J\ presente I ci tcn1 por objeto disciplinar as condições paru cxplor.i~ão do Serviço de 'rransporte Individual de 
l'assagciro~ coni deli ciência física ou mobilidade reduzida. tc1nponíria ou permanente. sc1n cai áter de exclusividade 
110 Município de Fkrnru-SP. em veículos de aluguel adaptados e providos de taxímetros. 

A execução do serviço scrú cfctL1ada sob o rcgi1nc de Autori7:ação. scm carútcr de cxch:sividadc, ou seja. na 
ausênda do pas:;agei1·0 especifico irá lransporlar o passageiro do Táxi Con1um. 

Para ekitos d..: interpretação desta lei, fica defínido: 

l - TÁXI ACESSÍVEL: serviço de Transporte Individual de Passageiros con1 dcticiêndl1 física ou mobilidade 
redu7.ida. teniporária ou per1nanente, com sua bagagcrn no Município de llauru-SI'. e1n veículos dc alt1guel 
adaptados c providos de taximetros: 

li - AüTORlZATÁRIO NÀO CO\TDUTOR: pessoa fis1ca ou ju!'lclica a quctn é autorizada a exploração do 
serviço de Táxi Acessível e responde juridican1ente pela mesma. Responsável da Autori?.ação (jlW não 
conduz o veiculo, mas indica Condutores Auxiliares devidamente qualificados, que serão inscritos nu 
Cadastro de Condutores para exercerc1n a atividade de condução de Táxi Acessível da sua Autorização, 

III - AUTOR!ZATÁRJO CONDUTOR: pessoa tisica ou jurídica a que1n é aulorizada a exploração elo serviço 
de TC1xi Acessível. responde juridicamente pela mesma e que conduz o vcículo l Ü.>.i Acessível da sua 
AL1torizaçiio: 

IV - CONDL l'OR AL'X!LlAR: motorista inscrito no Cadastro de Condutores da utivid,\dc por 1ncio de 
ductitncnlo legal (contrato de trabalho, dcchtraçiiu, Carteira de Trabalho) t~o Autorizatáriu pessoa 11ska ou 
jurídica para exercer a atividade de conduçào de Talxi Acessível de sua rcsponsabilidatle; 

V- PQ;-,,·To DE ESTAC!ONAl'v\ENTO: endereço da vaga para o cstacionamcnlo de veículo Táxi regLJiarizado 
quantia da pn:.staçiio do serviço devidatnente sinalizado em via pú.blica, ou en1 área privada crt:denciada: 

VI - CAD AS fRO: regist1·0 pcnnanente dos Autorizatários. condutores auxiliares, veículo~. telefones de serviço 
(n16vcl ou celular) e os pontos de estacionainento utilizados no serviço de Táxi Acessível no n1unicípio de 
Bauru-SI'; 

VII - ALV,\RÁ DE TRÁFEGO: documento que auto1iza e idcntifiça o Autoriz~tlário. o veículo, os condutores e 
o ponto de estacionamento para efetuar o lranspone de Táxi Ace~sível no município de Bauru-SI': 

VIII- ALVARÁ DE CONDUTOR· docu1ncnto que autoriLa e identifica o motorista, o veículo. e o ponto de 
estacionamento para efetuar o transporte de T úxi Acessível no 1nunicipio dc Bauru-SP 

IX- ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: docu111cnto que autoriza e ident1fi.ca cstabdc<..:imenlo cotncrcial 
dcstinadü u atender, at1lorizatários c/oll condutor de veículos de tran:;portc de pa.'lsugciro individual, 
devida1ncnlc credenciado pelo inunicípio ,e / ou, os usuários interessados no uso desLa 1nodalitlaclc de 
trans;iorlc; 

X- TRANSl'ER8NCIA DA AUTORJZAÇÃO: ato de transferir o rlireito á exploração do serviço. induindo o 
telcli.1nc de serviço vinculado ao transporte, sendo facultado a qucst~o do veículo l]lle eslava sendo utilizado 
na pr~stílçITo do serviço: 

XI - 1 ELFFONE DE SERVIÇO: silo os telefones móveis e/ou si1nilar. divulgado e uti!i:l'.ado co1nerdalmente na 
p1·est:1çílo do serviço de táxi, de propriedade do Autori7..atário que deve ser obrigatori'dmcnte rcgí5trado no 
Cadu~tro; 

Xll- REMA!\EJAMENTO: niudança da vaga de Ponto de Estaciona1nento crn que o veículo est:i cadastrado 
p<1ra u vaga de outro Ponto de Estacionrnnento, por consequência de e;:tinçâo du scu ponto atual ou ~1n 
dccoJ'l'ê11cin de processo ~eletivo·. 
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Xlll - PERMlJ'J'A. mudança da vaga de Ponto de Estaciona1nento crn qLlC o vcícLiio está cadastrado para a vaga de 
O\llro Ponto de Estacionamento de ouLro Autorizatário por meio de pr0ces~o ad1ninistrat1vo. 

COMPETÊNCIA 

Co1npete a EMDUIU3 - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Run1l de Bauru, at~·avés de sua cstrtitura 
orgHnizacion~l. normali?ar, gerenciar, fiscalizar, supervisionar e controlar o:; serviços de Táxi Acessível, assin1 
como aplicar as penalidades cabíveis aos transgressores das nonnas previstas po1· esta Le' e outras legislações 
aplicávd:; u esta atividade. 

RJ·,QUISITOS PARA AUTOI~JZ,\ÇÃO E ALVARÁ J>E TRÁFEGO 

A Au'.od:caç~ll pura execução dos serviço~ de Táxi Acessível fica co11dicionad<1 á obtenção do Al"ará de T1-áfego. ll 
sei- ci..pcdido ~lu l'.:vIDURB por 1neio de Transrerência ou proces'o sekt\vo cn1 confonnidadc eon1 as narinas 
previstas 11n rcgulu111cntaçào desta Lei_ 

Para obtençilo da AL1torização o titular terá o prazo n1áximo de 6() (sessenta) dias, contudos u partil' da assinatura do 
termo de solkitaçào de cadastro. para apresentação do veiculo. equipa1ncntos e docrnncntos 11.»s condições previstas 
nesta Lei. de modo a obter assün o comp~tente !\\vará de Tráfego e Alvará de Conduto1-, pra/O este que poderá ser 
prorrogado por niuis 30 dias a critério da EMDURB. 

!\ nilo apresentação do veículo. equipainentos e dos docun1enlos no prJ/.O assinalado. O\L a apresentaçao dos 
mesmos fora das c;.:igências regulamentares implicará no cancelamento do respectivo processo de inscrição no 
Cadastro da Atividade de Táxi Acessivel, independe11te1nente da notificação de qualquer natureza e de decisão que a 
declare. 

Será deferida Autorização: 

[" À J'e;soa Jurídica crnn Escritório 11(1 cidade de Bauru, que tenha Inscrição íV\unicipal 110 Sísreina Tributário 
da Secretaria Mtmicipal de Econon1ia e Finanças da Prefeitura Yrunicipal de Bauru, que tenha o 
requerimento de viabilidade para uso e ocupaç~o de solo (''Licença de Funcionamento") aprovados j11nto à 
Sccrelaria Mcmicipal de Planejamento da Prefeit,1ra Municipal de Bauru para a atividade de T(\xi, que seja 
a propri<:Lária dos veículos ~1 serem utili?ados na atividade de Tá.xi Acessível e que dispon!1a de local para o 
cst;icionamcnto do(s) vdculo(s) no interior do prédio: 

li" À Pessoa Jurídica que tenha inscrição :\1unicipal no Sísteina Tributário da Secretaria :vJunieipal de 
Econ,1mia e Finanças da Prefeitura lvlunicipal de B;iuru para a alivldadc tlc Táxi e s~ja ;i proprietária dos 
vdcuios a serem utilii.ados na atividade de Táxi Acessível: 

lll - Ao l",tnprecndcdor Individual -- EI: 

a) Que lenha Inscrição Municipal no Sistema Tributário da Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças da Prefeitura Municipal de Bauru, que tenha o reqllcrinienlo de viabilidade para uso e 
oct1pação de solo ("Licença de Funciona111enlo'') aprovados junto e\ Sccrclariu de Plancja1nento da 
Prefeitura Municipal de Bauru, para a atividade de Táxi e que se_1a o proprietário dos vciculos a 
scrc111 utilizados na atividade de Táxi Acessível e que deverá dispor de local para o estacionamento 
do veiculo no interior do prédio: 

b) Motorista de Táxi Pessoa Jurídica que tenha Inscrição Municipal no Sisten1a Tributário da Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças da Prefeitura Municipal de Bauru e qu<: S<:Ja proprietário do 
veiculo a ser utilizado no Transporte Individual de Passageiros - ·r cí~i Acessível. 

IV" A Pcsso<l Física Autôno111a. proprietúria de veículo nas condições desta Lei, que lenha Inscriçi\o Manicipal 
no Sistc1na Tributário da Secretada Municipal de Economia e Finanças ela Prefcitur.1 Municipal de Bauru 
con10 t·.ixista. e que seja proprietário do veículo a ser utili7.ado no ·1 ranspol'le lndividunt de l'assageiros -
Túxi i\c<:sSíveL 

O Alvará d<: l'lrncionamento, Alvará de Tráfego e o Alvará de Condutor deverão ser renovados anuahnentc. sendo 
que o Al1tori:1atádo deverá protocolar na EMDURB o seu pedido de renovação após a devida convocaçao por parte 
da EMDlJRl3 dentro do prazo estabelecido. por 1neio de processo e1n requcrilncnto pad1·ào d<t Gestora do Siste1na de 
Transponcs Especiais acompanhado dos docu111e11tos estipulados em Edital de Convocação do Diário 011cial do 
Município (DOM), o pagmnento da taxa respectiva de einiss~o do documento e outros valores eventc1aln1ente 
devidos à n1ut1ici palidade. 
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A inércia do Autorizalário no período de rccadastrainento e à subsequente notillcaçlio po1· fal;a de recadastramento 
será considcl'ada como desistência ao exercício da atividade, o ~eu registro será arquivado c sua vaga 
disponibili7ada a eventuais interessados, observando-se a real necessidade (dcnianda). 

O n[o atendi111c11to à exigência contida no "caput'" deste artigo alé que se cumpra o estahelccido no parágrafo 
anterior, ensejar~ n3 aplicação de penalidades estabelecidas nesta Lei. 

As ações reprcsentmivas do Capital social das empresas que forem constituídas sob f(i1·ma de sociedade anônima, 
deverão ser nllniinativas. 

Os sócios ti1ul~re~. acionistas ou diretores de Pessoa Jurldicu de Táxi i\ccssívcl. n~o poderão fa".cr parte 
si1nultancamL·nte de outnts empresas que cxploren1 o serviço de T;"1xi. 

O núrn~ro de Autorizações a scrc1n acrescidas ao Cadastro para prcstaç<lo de sc1·viço con~o 1 áxi Acessível no 
1nunic"ipin Je B·.iuru-SP. tcr·j a proporcionalidade de 2,0 o/o dn frota de Tfl:-;i Con1t1m regulanncntc operando nu 
1nunidpio de Bmiru-SP. 

A /\ulori7~tçLlo tle Táxi Acessível advinda desta proporcionalidade não podc1·á ser convertida postcrionncnte eni 
Tá1.i Comum. 

O Táxi Comun1 que tiver interesse em explorar esta 1nodalidudc de (ransportc pode:·~ adequar o .>cu veículo 
confo1·n1e esta Lei e as dc1nais legislações de acessibilidade veicular O Autorizatúrio poder~1 apresentar 
sedc/grn·agem como nova opção de cadastro pé!ra Lrabalho que não eonflitc co111 os atuais po:1tos que já cstITo 
implantados. A qualquer tc1npo o Autorizatário poderá adaptar o seu veículo para melhor atcnd<:r este pl1blico ou 
retornar crnn o 111csn10 a condição original caso assin1 o deseje. 

A Pessoa Jurídica poderá ter no máximo 5% (cinco por cento) da frula de Táxi Acessível estabelecida no artigo 
anterior desta Lei. 

Somente poderá ser deferida 02 (duas) Autorb·açõcs à pessoa fisica, confonnc Lei Orgânica do Município de Bauru 
(LOMB). 

/\ /\1>:on/açiio pode ser transferida ou se cfeluar a permuta, desde que se atenda mis rcquis:tos da legislação 
vigcn\~. 

C.\D.\STRO DE COJ\DUTORES Al;XJLIARES-ALVAJ{Á DE CON"DlTTOR 

A co1~du~i10 dos ~cic11lo~ utilizados na atividade de Táxi i\cessívcl só podcní. se dar por pessoa in~crita e 
devidamente credenciada no Cadastro de Condutores, que conste no Alvrn·á de Trál'cgo expedido pela EMDURB, 
con1 o respectivo Alvará de Condutor. 

!~ focultado ao Autorizalário pessoa física. cadastrar até 02 (doi~) Condutor~s At1xiliar1:.1 no veículo Je sua 
Autorização para auxiliá-lo no cxercfcio da atividade em 1·egin1e de colaboração. 

O En1p1·ecndcdor Individual {l:I) os li1nitcs da legislação própria. 

O /\utorizatúrio deverá manter o controle da rclaçilo dos condutores e veículos. p1·csmndo informações quando 
solicitado e1n rclaçílo à data e hrn·ário especifico. 

O i\utorizatário poderá pedir uni prazo de 15 (qt1inze) dias para efetuar unia avaliaçJo de Condutor Auxiliar que 
tenha interes~c c1n colocar paru t1·abalhar com o seu veículo. l'razo este que pode ser pron·ogado unia única vez prn· 
1nais 10 (dez) dias. 

A inscl"içJo dn~ prolissionais no Cada~tro de Condutores de Tc\xi i\cessívd scrú preecc:ida de processo 
protucoli1ado pelo 1·cquerentc acomp<tnhado de cópia e original dos seg~intcs docu1:1cnlu:;· 

3) Que comprove ser maior de 21 anos ou dcviclan1ente cm1111cipado; 
b) Ter realizado os Cursos especificos para Taxista estahclccido pelo CONTRAN: 
e) Ccrtid~o Negativa Criminal requerida nu Cartório do Distribuidor Crilninal do Fór\lln rclauva uos crimes ele 

hrnnicidio, roubo, estupro~ com1pção de menores. rcnovàvel n cnda cinco anos: 
d) Conttato de Trabalho. Carteira de Trabalho registrada. Cont:·ato de l'restaçào de Serviço ou Dcclu1·ação de 

Regime ele Colaboração; 

' -' 
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e) Carteira Nacional de Habilitação (CNI 1) na categoria B. C. D ou E com a observayão "exerce atividade 
rc1ni.111enicla", 

f) Inscrição crnno segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS co1no taxista: 
g) Crnnprovante de inscrição municipal da atividade junto à l'refeitura Municipal de Bauru; 
h) Certidão Negativa de Débitos Mobiliários da Prefeitura Municipal de Bauru-SP~ 
1) ComprovanLc de residência cm ílauru-SP; 
j) 01folo3x4 recente: 

Os in,;critos scrílo classificados por categorias, tendo-se ein vista as SL\a~ ióspcciflcidadcs na seguin'.c confonnidaJe: 

l - /\utori1.atário não Condutor; 
II - /\u!od;,atário Condutor. 
J!l - ( 'onduto1· Auxiliar: 
JV - ( "onduto1· Ernprcgado. 

Vcrifi·:ada li r;;gularidade da docuinentaçUo exigida para cadastro de condutor e após o cJ~tivo cndas!ro, o 
requel'entc lrnna1·á ciência da legislação da •1tividadc. da locali~.açilo de logn1tlol1ros pl1blico'i e principai~ ruas da 
cidade pela f(,rnic1 didática que a EMDL'RB estabelecer. 

Ficu ved·dda u p·:~sl"<1ção de serviço nas condições ;1buixo: 

1 - IJc Autori1:atilrio pm·a outro Autori7.at:1rio: 
11- De Condi.nor Auxiliar para n1ais de un1 Autorizatário: 
I!l - De (:ondutor En1pregado para mais de um Autorizatãrio. 

A qtwlquer tc1npo poderá ser alterado ou cancelado o registro cio inscrito que violw· as t!isposições do presente 
regulmncnlo. após regular procedimento administrativo, onde seja assegurado o anií)lo direito de defesa. ou a pedido 
através de requerimento do interessado atendendo as questões legais das legislações cn1 vigor. 

VEÍCCLOS E EQliIPAMF:I\'"rOs 

O vcí1:c1lo de~tinudo ao Transporte Re1nuncrado de Passageiro Individual - Táxi Acessível dcvcrú ser de cor branca, 
estar c.·edcnciado pelo 1nunicipio de Bauru-SI' através do Alvará de Tráf"cgo da E'.YIUURB. padronização 
cst•lbdccida pelo niunicipio (layout), estar adesivado con1 o "'Slmbolo Universal de Acessibilidade" cm todas as 
suas'· faces·'_ >el" registrado nu categoria aluguel en1 1101nc do Aulori:zatário, estai· licenciado nn m1"1icipio de Baun1" 
SI'. bc111 co1110 estar coin o seguro obrigatório. Danos Pessoais Causlldos por Vcicttlos /\.uton1otores de Vin 
Tc1TC'>ll'e · [)l'V:\T cm vigêncrn. 

A [,;>..ID\JRB em conjunto com n i'ol!cia Militar efetuará a fiscalização do veículo que estiver efetuando o 
·rransportc Rc11111ncrudo de Passageiros em desconfonnidadc coin o capul do anigo, ou ;;cja, sc111 aulori?aç~o do 
Munidpio, onde será aplicado umu multa de 50 LTFESP e o veiculo ~erá recolhido ao l'~Lio da CJRETRA:t\1 -
Hauru/SP. 

O veiculo apreendido en1 dccrnTêneia do~ r·. só poderá ser retirado do Pátio da C!RETR/\l'< - Bauru/ SP após o 
paganicnto da multu aplicada pelo n1unidpio. rcforcnte ao tran,portc rcn1uncrado sc1n autori1.<:çilu do 1nuniclpio. O 
que não dcsobn~a o requerente do pagamento das dcspes11s efctt1adas pclo(s) autorif<llário(;) quundo da rc1noção e 
estadia do veiculo no local credenciado pelo cstadohnunicipio. 

Na reincidência da conduta infracional do§ 1°, o valor da nn1lta será multiplicado prn· 2 (dois). 

o~ veículo:; <l scrc111 utilizados pan1 o e:-:ercício da atividade de Táxi Acessível devem estar p:·oviJos de ta.;:imetro~ 
devidamente aferidos e lacrados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Silo !'ac1Jo - JPE/VI Oll por qualquer 
outro órg[io / entidade que venha a substitui-lo e que esteja dcvidan1cnte credenciado pelo lnst:tuto :.Jac1onal de 
Metrologia. Qt1alidadc e Tecnologia - fl\'METRO. 

A violação O\l adulteração do ta;:imetro. ou do lacre do !PEM é infração para revogação da 11.ulori:;.ação. 

O veículo a ôcr credenciado para o exercício da atividade deverá esta:· adaptado con1 ra:npll. 01: com plataform11 
elevatória para no mínin10 250 Kg, na extremidade traseira Otl lateral ou com outra te enologia que atentl'<1 os padrões 
de Legislações que versarc1n sobre acessibilidade em veículos adaptados. Conter flx<1drn· de cadeira de rodas, cinto 
de segurançi1 para o cadeirnntc e encosto de cabeça regulável e reinovivel pant todo e qualquer tipo de cadeira de 
1·odas 
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O /\otoiizatário deverá apresentar o projeto <lo vciclilo adaptado, atestado por responsável técnico crnn o desenho 
do veiculo alterado e os equipa1nentos instalados, bc1n como o Certificado de Inspeção/Certificado de Scgunn1ça 
Veicular (CSV) expedido por órgão credencü1do pelo INMETRO e homologado junto ao DEN r\TRAN 

O veículo deve possibilitar no n1inimo o lranspo1tc do motorista. de O 1 (u1n) cadclrantc e de 1nuis OI (um) 
uco1npa11bm1tc n~ mesma viagein. 

/\ ide11tificaçl\o vis.,al do veículo deverá atender aos padrões estabelecidos pelo Poder Público. com exceção das 
portas dianteira-; que poder~o sei· padronizadas conlOnnc interesse do Autorizatário com a SLla ídcntificaçào visual 
(''logoinai·ca "), quando houver esta disposiçào. 

DisposiLivo [,urninDsll na cor "branca" com a palavra ''TÁXJ" na cor "verde" na parle cxtcn1a superior do veiculo 
(lcl<l}. nos padrões tia Rcsoluçi\o do CONTR/\N 11" 393/68. 

U 1ci~l1!0 dev<:r<'1 ser substituído obrigatorian1c1ue após uni período de 10 anos (dc1:) anos de vidt1 útil. l'oJcndo sei· 
prorrog•ido por rnai,; 01 (dois) ano,; a pedido do .-\utorizatáno com a apresentaçào de Lat1tlc de lnspcç~10 T~cnica 
cmiLil~a por orgutlÍsmo devid(tm~ntc credenciado pelo lnslituto ~·acional de Mctr·ologia, 0~1alidade e Tecnologia -
l'.\i\1FTRO co111provando o perfeito estado de funcionamento do veiculo e equipanicntos ad<1pt:1dos. 

O Autori1.utJ1·io pode r~quercr a substituiçào do veiet1lo credenciado por outro do nicsmo ano ou uno Sllpcrirn· 
(mms novo). 

O veículo ll ~cr substit1:ido deverá ser apresentado à EMDUR.B. totalincntc descaractc1·i7ado da rrntlroni:<ução visual 
cstabdccitla pelo município para o exerckio da atividade, retirada de todos os equipanicnlos exigidos na 
regulmncnuiçào, bem co1no com a alteração do Certificado de Registro e Lice11cia111cnto do Veiculo· CRLV da 
categoria '"alt1gucl" para "particular". 

Ficn dispcnsodo da obrigutoricdadc do parágrafo acima o veiculo que aindu for continuar na alivldade de tit\.i. 

Fica autodzado a c.\ploraçào de p11blicidade no Táxi Acessível somente no para-brisn traseiro. 

!'~ vedada a culocaçiio de propaganda de cigarros. materiais lig<idos ao tabagismo, bebida llkoólica. entrn·peccnte. 
litcratu~-a por11ográfi~a ou atentatória à 1noral e política. 

Tra'.ando-"c de p1·opag,mda elcito1·al deverá estar de acordo co1n a legislação elcitor:il vigenLc. 

PO:\'TO DE ESTACJO:\'A.\-'iEi\'TO -Vr\C;A 

O ucré~c11110 de TJxi Acessível ao Cadas!ro de veículos credenciados para executar a ativid;1dc de Transporte no 
1nunkipio de Bauru-SI'. deverá executar o utendinicnlo do serviço da sua Sed~/Garagcn1 uprovados pelo Poder 
Público. nilo podendo execut;11· a exploração da atividade nos pontos regulmncntados pelo 1nunicípio para o 'láxi 
Con1t1rn. 

fka cii~pcnsaclo da exigência estabelecida no caput deste m1igo os vclculos já cada-;trados cor.10 1 áxi Comum e que 
adaptarcn1 os seus respectivos veículos par;i <llendcr tambén1 ao público com deficiência fisi~u ou mobilidade 
reduzida, tcniporáriu ou permanente de fonn<t inais adequada 

O Táxi i\cessivel terá co1no prioridade de atendimento as pessoas portadoras de deliciênci;i fisica ou con1 
1nobilidadc rcdt11.ida, poré111, quando n~o atendendo o público específico a que se destina poder<\ tmnbé1n atender o 
público do Táxi Co1nun1, se o passageiro assiin o desejar 

i\s Sedcs/Gan1gcns devidamente credenciadas pelo 11111nicípio par~ o transporte de l"lixi /\c~ss:vel. obrigatoriamente 
terão o (s) seu(~) cndcreço(s) e telefones de contato divulg·<1do& no site da EMDURB pLlra conhecimento da 
colcli"idadc. 

Os l'onlos de Estaciona:ncnto do Táxi /\cessíve: (ScJe/Gurugcn1) serão fixados através de !'orlaria do l'rcsidentc da 
EMDURB. c1n f'unçào do interesse público e conveniência ad1ninistntliva, com especificação de categoria, 
locali1.ação. :1úmcro de orde1n, quantidade de veículos que neles poderão cstacioi~ar e as eventuais o.:ondições 
especiais. ob:>crvundo-sc os limites irnposto por Lei. 

r\ ocupuçào das vagns criadas deverá ser precedida de processo seletivo, ou ocnra l'onna ad1nitida 0.:111 Lei, sempre se 
dando pt1blicidadc dos ulos por ineio do Diário Oficial do Mttnicipio de Bat11·u-SP (Düf\.1). 
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Ref. Lei nº 6.591114 

Art. 33 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 34 

Art. 35 

Art. 36 

Art. 3 7 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TAH.IFAS 

As tadi"as a :;crcn1 cobradas dos usuários dos serviços de Táxi Acessível serão HS mcs1nas do Táxi Con111m. que 
serilo 1lxaela:; por ato do Poder Executivo Municipal. após aprovação ele planilha dos custos de opc1·ação 
apresentada~ EN1DURJJ. por qualque1· Autori?atário regularmente cadastrado ou pdo seu representante de classe. 

O Aulori:1mário poderá praticar clesconto ou efetuar tarifas pron1ocio1Jais. 

O condutor qllC ~obn1r valor maior que o estipulado c1n Decreto Municipal ficará stúcito a u1na inulta de 50 UFESP. 
e 11lém da devolução do valor cobrado a maior do usuário. terá o processo de reclrnnação fonnulaclo pelo passageiro 
cnc·Jminhado ú Autoridade Policial con1pctentc para melhor averiguaçf\o e providências que julgar necessária. 

As chan1ada'i por telefone só dcveriio ter o taxímetro ligado quando da chegada do passageiro ao veículo. porén1, 
lica C:ilipula,io " valor de mais O 1 (rnnu) b•tndc1rada a ser cobrado do passugci:·o pelo deslocamento ocioso e1n 
relu~ãu à ida at~ o local onde se encontra o 1TICh1110, 'iC assin1 o dcsejur 

O condutor d~vcni expedir. qu<111do solicitado. uni recibo que deverá conter: 

1 - sct1 nun1c e t1~s111atu1·a: 
l l - dm,1 e bora do transporte: 
ill- ident'1r1caçao do veículo; 
JV - o deslocumcnto efetuado (origem - destino): 
V - Yalor pago pelo transpo1ic descrito no taxí1nelro. 

DEVERES, (JBRIGA(ÔES E DIREITO 
DOS 1\L"TOllIZATÁRIOS E C(JNDlTTORES 

Conslitl1c111 deveres e obrigações dos Autori7.atários: 

l · 
ll. 
J!I -
rv. 
V· 
VI· 

VII· 

VIII -

IX· 
X· 
XI· 
XII-

Manter as ca1·acter!slicas fixadas para o veículo; 
Zelar pela inviolabilidade do laxJmelro, aparelhos registradores e outros: 
Providenciar para qt1c o veículo porte o conj1111lo de equiparncntos exigidos: 
Aprc<;etllur o veículo em perfeita condiçào de conforto. scgtll"ançn e higiene: 
Cumprir l"Ígorosanientc as detenninaçôcs da EMDURl3 e as dispo:-;içõcs de~ta Lei. 
NUo conliar u direção do veículo pan1 reali1.açào de transporte de pn:-;~agc1ro a quc1n não esteja inscrito no 
Cnd<l~\Jt' d<.: Condutores ou crnn o Regist1·0 Cad<tstral cassado; 
Dar'~ ndcquada 1nunutcnção ao vcfculo e seus equipamentos. de modo que o~ n1c~1nos estejam scrnprc cm 
perfeita-> condições de conservação e fi.mcionan1cnlo, control<1ndo seu u:-;o e vi.'>toriando-os 
p~rm;,n~11tc111enlc; 

Aprc:-entar periodicamente e sempre que for exigido. o veículo para v1strn·ü1 técnica. con1prrnnetendo-se '1 

sanar n> i1Tcgularidades no prazo assinalado: 
Prov'dcnciar que no veiculo estejam todos os doeu1ncntos en1 validade e nos loenis indicados: 
l'roviclcílda1· que seus enipregados ou auxiliares cu1npran1 rigorosun1en(c as disposições desta lei; 
As demais obrigaçõe~ acoinctidas no artigo seguinte, quando for o caso: 
:v1:m1cr o seu cadas(ro e <lo auxiliar atualizac!o na ioMDl;RB 

ConstOtucrn deveres e obrigações dos condL1torcs de veículo credenciado. aléo1 dos prevü;to~ na kg1slação de 
trânsito: 

!· 
ll . 
![] -

IV· 
y. 

VI· 
Vll
VIJI
!X. 

X· 

XI· 
XJJ. 
Xlfl
XJV" 

Trujur-:;e adcquadaincntc. evitando o uso de bennuda. chapéu e hooé; 
Receber passageiros no seu veiculo e trunsportã-los com o taxín1etro operando: 
Cobrar o vai Dr exato da con-ida, confonne taxíinctro ou tabela quando autori/adn: 
Tratar ~om urballidade e polidez os passageiros. o pC1blico e agentes de fiscali:1.11ção. 
Acattir e cuniprir todas as dctcnnina~õe~ dos fiscHiS e dos de1nuis agentes ndn1inistr~ti,·os: 
Não cll:Luar transporte de passageiros, bagagens e vol umc~ alé111 da c;1p;1c\daclc do vcín1lo. 
Tnrn,portar o passageiro ao destino soliciLado pelo caminhD 1nuis cu110. sc111;1~·e que pcissi\'ei: 
Portar o.'> docunicntos obrigatórios en1 validl~de. os pessoais, os do vdculo e os relativo ao serviço: 
l'rcstê1r o sc1·viço sOJnentc com o veiculo e seus equipamentos c1n perl"cita,; condi~õcs de conscrvaçUo. 
funcio11J1ncnto. segurança e hmper.a: 
NUo ~e ;rnscntar do ponto quando seu veículo estiver cslacionado 110 n1esn10, exceto ~e deixai· o vcict1lo 
fechado no último lugar ela fila: 
Cumrrir rigorosamente as nonnas prescritas nesta Lei e nos de1nais 1-cgulm11cntos da atividade. 
Nilo encobrir o taxín1elro ou aparelho registr<1dor, mesmo que parcialniente. quc1ndo en1 se1·viço: 
ExccuWr o transpo1te de fonna eontintw e eficiente, co111 compared1nento di:'irio a 111n ;:io1Jto: 
N·do pro1novcr desordc1n no ponto de cstaeionrnncnto ou perturbar o so~~cgo p(1blico; 
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Ref. Ld nº 6.591!14 

Art. 38 

Art. 39 

Parágrafo único. 

Art. 40 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 41 

Parágrafo único. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

XV - Nilo ingerir bebida alcoólica e111 serviço ou quando estiver por inicüi-lo. 
XVI - Providenciar a li1npeza e manutenção do veiculo fora da via pública: 
XVII - Nilo colocar no veiculo enfeites, decalques, desenhos. sem anuência; 
XV III - Aprc.>cntar-se ao passageiro identificado e devidamente asseado: 
XlX - ProviJenci·dr outro veículo e111 caso de interrupção da viagem~ 
XX - E1nit11· rcdbo do serviço prestado, quundo lhc for solicitado: 
XXI - Mantcr o seu cadastro atlializado na EMDUIIB: 
XX!l - Nno confiai· a direção cio veículo u terceiros. 

É dirc'ito do A utorizatário c do Condutor. Auxili<U· ou Empregado, no que couber· 

Solícitur u exclusão ou inclusão de Condutor Auxiliar na SllU Autoi-iLação; 
R..::cusar passageiro cn1 visível estado de e1nbriagucz ou sob efeito de tóxicos: 
Rccusal' pa,;sagciro perseguido pela polícia ou pcrscgu1clo pelo clamor públko, 
Rccu.,ar passageiro no período notun10 quando sentir que sua integndade f1sica cone pcrif.o: 

l
i!
][] -
IV -
V- St1lic1Lar o resguardo da A11!ori?ação e1n ra1.ão de i1npossibilicladc _ius!1 fic.1da para u exercício da aLívidaclc 

até o próxi1no recudastrainento. renovável somente prn· 111<iis um ano: 
VI l:tili/ar D para-brisa trasdro para veiculação de p1opaganda co1ncrc1al. institucional ou eldtoral 

a) f vedada a colocação de propaganda de cigarros, matcrhiis ligndos ao tabagisrno. bcbidu ulcoólica. 

VJl
VJll -
!X 
X
X!
Xll -

c1norpecente, literatura pornogn\ficu ou atentatória à mural e política. 
b) T1·atandu-se de propaganda eleitoral deverá estai· de acordo com e lc.[!ishiçào clc;toral vigenw 
Relatar qu11lquer dificuldade de opcn1ção para que a ElvlDURB pos,;tl aprcclur n sou resolução: 
Recu,ar receber pessoas trujudus de rom1<1 a poder dani ti e ar o velc,110 ou lesar o condutrn·· 
SolíciLar a oubstituiçJo do veiculo quando necessitar atcíldendo aos r·equis1tos dcs!a Lei: 
Solicitar revi silo da tarifa quando a 1ncsn1a estiver dcfasuda, justificando o pedido: 
RccrnTer das infrações administrativas que são iinputadas pela [MDL'RB: 
Rceu~ar passageiro que não se identifique quando solicitado a fa>:ê-lo. 

DA FISCALIZAÇÃO 

A liscali?açào dos serviços será exercida por agentes credenciados pela EMDL'RB. pnra os quais serão emitidas 
idcnlilicaçõe~ es;iecíficas. 

O~ agentes dil liscaliLação poderão determinar as pr·ovidêncius éllle julgan:n1 ncccssá,·ias il ~rregt.laridaclc da 
c.xccu~ilo do.1 sc:·vii,:us. segundo disposições legais. lnvrando-sc se1nprc nulo~ cireunstm1ciados_ 

Q, Lei-1110.1 dcco:Tidos de atividad~ fiscalizador~ scrHll lavrados. scn1p1·ç que po~sívd. c1n fu11:1ulúrios dcnrnninados 
de "Auto de lnli'ai,:5o", extraindo-se cópia para anexar a processo adminisln1tivo e entregando-se cópia ú pessoa sob 
fis<:alilação. 

Cu11statada c1·cnluai irregularid<Jde será lavrado Auto de lnl'rnção e o Autori:-:aitál'io e/ou Co:idutor dcvcn\ sanar a 
in·cg\llaridaclc o 111a1s rápido possível_ 

Niio sc1,clo su11ado o fato gerador que deu origem ao Auto de lnfraçiio et'etuado fica o autori:>.atàno en1 situação de 
irrcgulnriduck puss!vel de processo ad1ninis1rativo para se cassar a autori,-nção. 

no AliTO DE l!\FRAÇÂ() 

Ocorrendo às infrações Prcvislas nos Grupos L !!. Ili e IV do Anexo 1 do presente rcgulamcn',o, será ll\Vrcldo Auto 
de l11fraçào que deverá conter: 

! - Tipíi"Lcaçào da Infração; 

][ - Data. local e horário do cu1netin1ento da [nfruç\lo; 

Ili - ldenLi!icaçào do At1torizatário e/ou condutor e dados do veículo: 

IV - Assi1i.itura do Autuado. sempre que possível. ql1C valcrú con10 11ot1ficação. e 

V· lcle11Li!ic•1ção cio Agente Autuador. 

Para cada infrui,:ãu ~erá lavrado uni Auto de Infração. 
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Ref. Lei nº6.591/14 

Art. 42 

Parágrafo Linico. 

Art. 43 

Parágrafo único. 

Art. 44 

Art. 45 

Art. 46 

Art. 47 

Art. 48 

Art. 49 

Art. 50 

Art. 51 

Art. 52 

Art. 53 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Lavrado u Auto de lnfração e cm havendo discordúncia do Aulorizatúrio e/ou Con,!ut•ir o 111csn10 poderéi f'onnalizar 
um rroce;so com a sua dcl"esa solicitando a i111pugna(,'ào da autuação. 

O Au!o de In'."raçilo preenchido pelo Agente da J'iscali.-:a~Jo nilo podcril conter: 

1 - rasuras: 
lI - inl"onnaçõcs incompletas: 
III - ou dci.xar de conter a idcntifieaçào do agente auluador. 

DEFF.S1\ El\1 RELAÇ,\O A AU'fllAÇÃO 

A defesa cn1 relação à autuação deve ser protocoli~ada junto a EMDUIU3 no pra;.-o de 15 (q11inzc) dias a contar da 
dal•1 de crn1l1eci1ncnto da lavratura do auto de infração. 

Con1pcce ao impugnante instruir a i111pugnação co1n o~ clocun1cntos destinados a provar-lhe ª" alegações. con10 
também il i:1d1caç[lo do rol testemunhal. se ·.issi1n desc.i<1r. precis·.indo a quali f1caçào coo1plcia dos 1nesrnos, lin1itudo 
o nl1111cro de li] (três) testemunhas. 

A dclc'ia cm relação ll autuação ocrá encaminhada ã Co1nissào de Análi~c de Auto de l11fraçJo de Tra•tsportes 
l~spcc;11i.1. q\.c " remeterá ao setor responsável pela fiscaiiJ:açào pai·a lJtLC este possa. no ;invo niá~i1110 de 15 
1 quin1c) di;1s ~e m1111Lfcstar das alegações nela contida. 

Nü11 havendo solicitação de inlplLgnaçào da nutuia,:ào no prur:o dcscriLo no artigo ·13 do p1"C<;e11tc 1·egulamento. será 
de~1uradu u l"~Velia do infrator. considcn1nclo-se verdadeinis os fatos imputados. 

Entende-se como definitiva a i1nposição de penalidade da qual não mais caiba in1pugnação ou recurso 
ad1ninistrutivo. 

DAS PRERJ{QGATIVAS DA C(JMISSÃO OE A'.\1..\LJSE OE AUTOS DE !;\"FRAÇÃO DE 
Tl{ANSPORTJ•'.S ESPECIAIS 

Ser~ designada, n1cdiante Portaria do Presidente da EMDURB. unia Co111issão de Análise de Recurso de Auto de 
Infração de Transportes Especiais contra as penalidades detenninadas neste Regulamento, que deverá. após os 
[lrocedimcntos legais, emitir um relatório circunotanciado ao 1ncsn10. opiflando pela uplica(,'il.O da penalidade ou 
arquiva1ncnlo do processo. 

QLi.111éo nH1i., de unia infraçilo ao r~gulumento cios serviços clceoncr do 1ncs1110 Ji\\o e a con1provaç[lo doo ilícitos 
depender dos 111L·sn1os elementos de convicçJo, o proccdin1ento será fo1111alizado c1n um só in.olrumcnto processual. 
alcan~t1ndo t"clª' as infrações rn·iginadas do fato e ,;cus infratores. 

A cütni,-;sü\> p,idc, de oflcio. cm qualquer mon1ento do proce<;:;o: 

l - InC~i'L.Tit as 1nedidas 1neran1ente prolclatórias: 
II- Dc:c::Tii11ar a oiliva do infrator ou de quak1ucr outra pessoa pa:·a clL1cklar o Ca<;o: 
1 [] - Dclc1·n1inar quaisquer providências paru o ~~clarccin1cnto cios !"atos 

i\ Pre,i,\é11ci•1 da EMDlJRB. de posse do relatór:o circ11nsta11ciac!o. poderá: 

1- Dcte1·111inar o cancelamento da autuuçilo. 
rr - Homologar o auto Ue infração; 
lll - Aplicar <l penalidade estabelecida. 

DAS li'iFRAÇÔES E PE:\',\LIDADES 

relu iLlOb>crv5ncia dos preceitos contidos neste Rcgulmnento e nas dc111ais nornu1s e instruçiícs complen1c11tarcs, os 
infratores ficum sujeitos às infraçõe.'> relacionudas no Anexo I deste rcgula111cnlo. 

As i11frnçllcs 'ub1nctem os autorizatários e condcnorcs às seguintes eonii1~açõcs: 

! - Multa; 
II - Ap1-cc11~;1o do veículo; 

!Il - Revogaç~o LÜ1 Autorização. 

Compde ú E\1DURíl, a aplicação das penalidades descritas no artigo anterior 
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Ref. Lei n' 6.591/14 

Parágrafo único. 

Art. 54 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 55 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 56 

Art. 57 

Parágrafo único. 

Art. 58 

Art. 59 

Parágrafo unicu. 

Art. 60 

Parágrafo único. 

Art. 61 

Art. 62 

PREFEITURA MUNICIPAL OE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Os Aulori~aLCtrios sào responsáveis solidários pelas infrações con1ctidas por si e pelo.< respectivos condutores 
attx1liarus. 

A multa :;cr:"1 apl"1cada ao Autorizatário e/ou Condutor dos serviços e con·c.1po11derá a deLc1111inado nún1cro de 
UFESP"s. nos casos definidos no Anexo 1 deste Regulamento. bem conto cnsu_iará e111 uina pontuaçào que será 
lançada no prontuário da Autorização e que concorrerá para a sua Revogação: 

J\s tnt•llas serão assirn classificadas: 
A - G1"l1po J: Infração leve; Valor da Multa 03 (três) UFESP; 03 pontos; 
B - Grl1po IL Infração Média; Valor da Multa 05 (cinço) Ul:ESP; 04 pontos: 
C - Grupo Jll: !nll·aç~o Grave; Valor da Multa l O (dez.) UFESP; 05 pontos; 
D - GrllpD IV Infração Gravissi1na: Valor da Multa 50 (cinquenta) L'FESP; 07 ponlos. 

No caso de rc1nddência específica, no prazo de 90 (noventa) dias. tanto o valor da 111ulta qLwnlo a pontuação terão 
um faloL· 111ut1:plicativo de 02 (dois). ou seja. cm dobro. 

i\ ~uniu de ponLos relativos as infrações co1netidas cm um período de 12 1~1cscs concorrcrc\o para t·cvogaçUo da 
Autori?ctç~o: 

Par•1 Pessoa 1:isica, J\utorizatário e/uu Condutor Auxiliar, a so1na de l 5 (quin/_e) pontos; 

l'ara ]'es~oa .luridica. a ~orna de 60 (sessenta) pontos. 

J - Tendo sido revogado o Alvará de Autorização da Empre.,a será enviado à Scc,·ctnria :Vlunieipal de 
l'lanc::_ian1ento da Prcfeituru Municipal de !3auru solicirnção da revog•tyão da ··Liee111/a de f·'unciona1nc11to·· 
(uso~ ocupação de solo). paru cnco:rran1cnlo das atividades. 

i\s penulidadcs e a pontuação citadas serão aplicadas scpuradas ou cumuiativamcntc. 

A aplicaçUo da pena de revogação da Álltorização impedirá nova Autorii.ação, pelo pra;-o de 05 (cinco) anos. 

O 1n1pedimcnco refendo no "caput" deste artigo aplica-se a pessoa fisica e todos os sócios da pcssoajuridica. 

A aplicação das penalidades previstas neste Regulaniento não confunde111 co1n as presentas cm nutras legislações, 
con10 lm11bém não elidem quaisql1Cr ro:sponsabilidadcs de naturc;-;a civil ou criminal penuitc terceiros, 

J)()S l'R<>CEDiiVIENTOS PARA ,\l'L!Cr\ÇÃO DE PE:'l'.\LJDADES 

Com C)..CcçlH' d11 aplicação das penalidades de nit1lta e apreensão qt1e são i111cdiata,. o proccdi:nc1•to para aplicação 
de pe1w!idudc' de revogação da Autorização será iniciado co1n a abc:·tura do processo ad111inistrativo, contendo a 
detL'111linaç;lo respectivo. juntando-~e u instrumento que lhe deu origem e oportuno1ncnlc lodos os dc1nais escritos 
pertinentes 

O pn>cc:;sn 1 cl\:rido no "Caput" deste artigo- originar-se-á do(s) Auto(s) de Jnfn1çilo(õcs) lavrudo(s) pelo(s) 
agcntc(s) llscali;-ac:!oi·(cs) colll relação às situações ou condt1tas estabelecidas no Anexo [e Anc:-.o li, da denúncia 
1·edu~ida a termo por usuários dos serviços, pelo Sindicato da Categoria. poL· agcnLCS acln1i11is1rativos ou por ato de 
oficio p1·aticado pela D'1rctoria de Trânsito e Tra11spor\es ou por quak1ucr setor da l'MDUJU'I. 

A mui tu nplkacla deverá ser recoibida junto à Tesouraria da f.:v!DURB mi prazo de 16 {ciczcs>cis) dias. contados de 
sua definitiva in1pos1ção. 

'\'fio sendo cfotuado o pagmnento no período estabelecido no caput deste artigo. este valor de"erá ser 
obrigatoria1nc111c recolhido quando do recad<1stra111ento da n1odalidadc, ou quando por qualquer evenllmiidadc se 
altere o cadaslro. 

!\ i1nposi~IT0 da p~nalidadc de apr~ensi'ío, será aplicadu a partir du 3'' n111lla. 2'' reincidência na :ncsma infruç~o 
dentt\l do prazo de 90 (noventa) dias, lavrando-se o respectivo Auto de Rccolhin1cnlo e Rcmoç~o de Veiculo de 
Transporte~ l.>pceirns. 

O infrator será citado do p1·occdiinento adn1inistn1tivo instalado para revogação da at1tori~açào, para qucr~ndo 
aprcs(;n\ar in1pugnayào. 
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Ref. Lei nº 6.591/14 

Art. 63 

Parágrafo tinico. 

Art. 64 

§ ]º 

§ 2º 

Art. 65 

Parágrafo ~inico. 

Art. 66 

Art. 67 

Parágrafo único. 

Art. 68 

Art. 69 

Art. 70 

Parágrafo único. 

Arl. 71 

PJ~EFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

fMPUGNAÇÁO DA REVOGAÇÃO DA A[TTQRIZAÇÃ(J 

O infraLor citado eni processo de revogação da autod7.ação poderá apresentar i1npL1gnm;ào por escrito. perante a 
EMDURB 110 prazo máximo de 15 (quin;>:c) dias. <1 contar da ciência do n1cs1nD 

i\ impugnaÇli:J ol'crtltda inslattra a fosc litigiosa de procedimento. 

A i1npL1gnuçJo nicncionará: 

l - A autoridade julgadora a quen1 é dirigida; 
II - A qt1alii"1eação do in1pt1gnante; 
[(] - Os niotivos de fato e de direito em que se fundaincnta: 
JV - A especificação das provas que se pretenda produLir, sob penu de preclusão; 
V - /\s dilig~ncins que o i1npugnan1e pretenda que sejun1 efetuada:;, expostos 0.1 motivo> q\le ajtlSlifiqt1cn1. 

Cornpctc ao 11n1x1gnantc in~lrllir a i1npugnação com os docunienlos destinados <1 provar-lhe as alegações. como 
ta1nbé111 <1 int'.1cação do rol tcStcn1unhaL se as&i111 de;;cjar. precisando u qualificaçilo co111pkla dos 1nes1l'.os. limilado 
o número <k: IJJ (Ln:~) teslem1mhas. 

Scr<lo i11d,·l'e1 ida,; as dilig0ncias consideradas prescindíveis ou imp1·micávcis. a juízo cxclusi\'O da l:MDlJRB. 

NUo sendo apresentada a i1npugnuçilo oti ap1·escntadu de fonnu intempestiva, scr{1 declarada a revelia do infrator. 
considerm1tlo--;c vcrd<tdcirDs os fato~ imputados. 

En1 dcspacl1u fl111dmnentado a uutoridadejulgadon\ poder~ deixar de aplicar a pen<1 de revelia. cn.,o verifique o não 
c01ncti111~n10 tia infraç~o in1putada. 

A decis1io da autoritludc julgadora consistirá: 

J - Aplicaçüo tia pcnalid(ttle eorre~pondcntc: 
II - Arquiva111ento do processo. 

D,\S CITAÇÕES E DAS I~Tll\1AÇÔES 

1 - Prn· oficio. através do servidor designado con1 protocolo ele rccebi1ncnlo: 
li - Por\ 1u po:;tal ou telegráfica. co1n provti de recebimento (AR) da pe~sDa citnda: 
l[J - Por edital. quando resultarc1n improfieuos os meios referidos nos incisos 1 e II 

O edital será publicado uma vez. no Diário Oficial do Município (DOM) ou cni_jomal de circulaçiio locnl. 

1 - Na data de ciência do citado ou da deelai·açâo de quen1 fi7er a dwç~o. se pessoal; 
!l - Na data do rccebinicnto, por via postal ou telegráfica: se a tlula lor oniitida. de,- dias :1pó& <1 entrega da 

eituç•lo 11a agência postal telegráfica, 
Ill · Quin1.e dia:; upó:; u publicação de edital. se este for o 1ncio ulilizudo. 

As intimações :;crilo ereluatlas na fonna descrita nos incisos !. 11 üll !li do artigo fi7, (lplicando igualincnte o 
dispo~to nos 1:icisos 1, li ou !li do artigo 68. 

DOS PRAZOS 

Os pnwo:; serJo cont!nuos excluindo-se na sua contagcn1 o dia de ii1ício e inclclindo-se o de >e1~cimc11to. 

Os prazo~ só 'iC iniciam ou vcnce1n no dia de expediente norn1~.l da Etl.-1DURn. 

DOS PREÇOS DE EXPEDJÇ,\O 

l'an1 obtcn~àll dos docu1ncntos referentes ao exercício da atividade cn1 relação a este regulamento. o A11torizatiÍrio 
pagurú à Tc~ourudn da EMDURD, os preços prnticados pela E1npresu u ~poca. 
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Ref. Lei n' 6.591/14 

Parágrafo único. 

Art. 72 

Art. 73 

Art. 74 

PREFEITURA MUNICIPAL DF: BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

l~ necessário que o AutorÍ>'.atário esteja quite com a tesouraria da EMDURP. e Prcf'cit111·a M,1nicipal de 8u"ru. para 
atender ao caput do artigo. 

DAS DISPOSIÇ()F.S GERAIS E TRANSrróRJ..\S 

Fica fu~endo pai"lc integrante desta Lei, os Anexos I e !L 

A EMDL'RB. gestora do Sistema de Transporte do município, fará as con1palibili1.açties ou n1oditicaçõcs 
neccssádas con1 1101·mas complementares em seus procedimentos de trabé!lho, c111 confurr.1i<la<lc con1 as novas 
regulamentações que vierem u surgir~ forem atinentes a atividade. 

L:stu J.ei entra c1n vigor na d•ita de ~ua publicaçilo. 

Bnuru. 14 de novcn1bro de 2.014. 

RODIJ?c;eA~~D~---u.~ Ml!NDO:-.JÇA 
PRl·:FElTO MUNICIPAL 

SE~ÍIJICOS 
Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de ComunicaçJo e Docu1ncntaç~o da Prefeitura, na mesma data. 

~.t,_;cJ .,,,. L:~J:. 
/\l'\lJREA MARIA LIBER/\TO 

JJIRlé rOR.1\ l>ü DEPARTAMt:~TO DF ('O:V!CNJCAÇÀO E OOCU\11·:N J"A~"ÀO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

1. Desrespeitar a fila no poolo. 
2. Abandonar o veículo no ponlo. 
3. Por não se trajai· adequadamc11tc. 
4. Não atualizar endereço junto a LMDURB. 
5. Retardar. propositad;m1ente, a niurch\l do veículo. 
6. Funiar no intcdor tio veículo con1 ou oc1n passageiro. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO J 

GRUPO J 
l\ilulta de 03 IJFESP 

03 Ponto~ 

7. Prestar serviço co1n o veículo c111 más condições de conforto. segurança ou higiene. 
8. Não executar•~ alivitladc de forma contínua e eficiente. co1n compareci1ncnto diário ao ponto. 
9. Deixar de portrn· o(s) documcnlu(s) obrigatório(s) quando do exerci cio da atividade. 
JO. Utilizar pr\1pagand<l ou veicular p1·opagai1da e1n dcsacrn·do com este rcgulmnento. 
11 N~o providenciar º'1Lro vek:ulo en1 c.1so de interrupção de viagem 
12. Não se aprc~cntar asseado pc\ra executar a atividade de transporte. 
13. Estaciorn1r u Lixi Acc~sivcl cm ponto além do pennitido. 
J 4. Colocar nu vdculo. decctlqucs. desenhos sem anuência. 
15. Utilizar o veiculo p.ira outros lin,;. n<1u auturiLadus. 
!6. Nào aprcsc<1tc1r parn o 11~u:1r10 ,1 tJbcl~ de tarifas. 
J 7. Nào estar crn11 o re\'.i-;tro de -.:0:1dutor visível. 
18. Lava•· ou umscnar o veículo na "ia pl1blicu. 

L Recusar passagc1~·0 sc1njustilicativa plausível. 
2. Recusar-se a e1nilir recibo das corrida~ realizadus. 

GRUPO li 
J\'!ulta de 05 t:FFSP 

O~ Pontos 

3. Aliciai· passageiro cm ponto já ocupado por outro Táxi Acessível. 
4. Deixar de apresentar os docu1ncntos rcgulainentares à Fiscalização. 
5. Seguir propositadamente, o itinerário 1nais extenso ou desnecessário. 
6. Não tratar com polidez e urbanidade, passageiro, pl1blico e agentes da Fiscali?ação. 
7. Descumprir as delemiinaçõcs da EMDURB e outros dispositivos legais da al1vidade. 
8. Estar com o veiculo ou cquipnn1cnto fora dos padrões du regulamentação ou 1;om dcl'cilo. 
9. Recusar-se a aco1nodnr. tran-;porwr. ou retirai· a bagagcrn do passageiro tlo porla,malas. 
10. Tran~porla• objetos qu~ di!iculte1n a acomodação do passageiro ou de sua bagagc111. 
11. Efetuar tra11spurtc de paosagciro con: o veículo não cadastrado para esse Ji1n. 
12. Utili,-ar ou veicular propa)!anda cr:1 (:csacurdo com este 1·cgula111c11lo. 
13. Fa7.er ponlt' \1U pcnT1an..:ce1· e1'1 if1cal não resenrado para Táxi 
14. Cobrar a T.:ri fa rne~1no cm caso de i11terrupçào de viagcni. 
15. Prrnno\er allcraçõe-; cstruLura>.I crn ponto regula1nc11tado. 
16. Taxín1ctro encoberto on crnn vi-;ibilid<1de prejudicada 

1. Nao respeitar <1 capacid<1dc de lotuçUo do veículo. 

GH!IPO IIl 
J\'lu!ta de HJ CFESP 

05 Pontos 

2. Deixar de renovar o alvarú do vciccilo. na ocasião dctcnninada. 
3. Transportar passageiros e bagagens alé:in do pennitido para o veículo 
4. Dirigir c1n situações que ofc1·eçam riscos à segurança de passageiros ou a terceiro. 
5. Pem1itir ql1c pessoa não inscrita no Cadastro de Co11dutorcs ou crnn o Alvará suspcn~o. cassado, vencido ou cru no111c de ot1tro titular_ 
dirija o vckulo. 
6. Prestai· serviço com o veiculo e cquipan1cntos cm más condições de conscrvuçl"\o, funciunan1cnto e seglu·unçii. 
7. Transportar ou permitir o tnrnsportc de objetos volt1rnosos. ani1nuis, ern·ga e subotüncias que prejudique li scgl1rança. 
8. Apropri~r-sc de objetos Oll valore, esquecidos por passageiros. 
9. Oinillr socorro a vitln1'd de uc'td~nlc en1 que estâ c11vol vida. 
10. Operar com o lacre llo taxímet1·0 alterado ou ro1npido. 
11 Por parnli:;;ir o serviço de Túxi sem uutoriza~~o. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GRlli'O IV 
Multa de 50 t:FESI' 

07 Pontos 

L Agredir verbal ou Ilsiea1ncntc passageiros, outros condutores ou agentes da Fiscalir,açào_ 
2. Ingerir ou cs'.ac sob e!bito de bcbidn alcoólica. substância tóxica ou de efeito an•ílogo. 
3. Cobrar valor de Tari'.à e1n dcsa~ordo com o regulaincnlo. 
4. Proprn·cionar lüga a pessoa pçrscgLIÍÓ<I pela Polícia. 
5. Efetuar o lran~p01ic con: o la:-.:imctro desligudo. 
6. Usar o vc/\;ulo paro pnllica de crin1c. 

A.\'EXO TI 

A REVOGA(, 'ÃU D1\ A l :TOR!ZAÇÃO dar-se-á por ntzôco de interesse público. ou ainda quando: 

\)agredir llsica1ncntc passageiros. outros condutores ou agentes <la F1scali1,açJo: 
2) encontn1r-sc o condutor do \CÍC\CIO cm estado de cmbriaguc1, ou sob o efeito ele SL1b~tiincias tóxica-;, prcs!m~do serviços OLI na 
e1ninência de prcst<i-ios. 
3) se envolver cmn t1 prúl1ca Jc crime ou cont1·avcnção co1n instauração de proccdi:ncnto legal ju11lo ii l'olicia Judiciãria, que venha a 
impedir o cxcrddo da ati1·idudc; 
4) tiver decretada n fr\Wnci.1 0\1 c1~'.n:r cni processo de dissolução no caso de cmprcsus. 
5) parulisar as utivirh1dch prn· mai' J<: 30 (trinta} dias, sc1n autoriLação da EMDURH, salvo c<1so J"onL1ito ou moti\·O de Jürça 11u1ior; 
6) for conJcnado em scntcn~a tl'a11o;iLada cn1julg~clo pela prática cios crinics: de roubo. lcsJo corprn·al. ho1nicidiD, cxtoisi\o. ;cqucslro ou 
cárcere privado. extors~o media1'.lC sequestro, corrupção de mcnllres, atentado violento i10 putlor. rarto, csrup10_ qu,idrilha ou bando. 
tráfico de drogiiS e crin1cs ~ontra a ~co110111ia populur. quando no cxcrcic10 da ,itividadc: 
7) qt1l1ndo a A11tnri1açào ating11· <1 soma de 15 ou 60 pontos cm infraçfíes nos C1lli,no~ 12 111côcs: 
8) reitcradamcnlc, descumprir ~is c.xigências do artigo 33 desta Lei, 
9) reileradamc11lc dcscwnprir as non':las prescrita$ nesta Lei: 
1 O) deixar de efetuai· o rccolh1mento da~ 1nultas i1nposl~s: 
l l) UtilLo:ar o veículo para prálk~ Jc crime. 
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