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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.913, OE 10 OE MAIO DE 2.017 
Dá nova redação ao inciso I, do Parágrafo 
único, do art. 30, da Lei Municipal nº 
4.035, de 11 de março de 1.996, para dispor 
sobre isenção de pagamento de tarifa nas 
linhas urbanas de ônibus às pessoas com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
no âmbito 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. l º 

Art. 2º 

O inciso I, do Parágrafo único, do art. 30, da Lei Municipal nº 4.035, de 11 de março de 1.996, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 30 ( ... ) 

Parágrafo único. ( ... ) 

1 - idosos com 60 (sessenta) anos ou mais de idade;" (NR) 

Esta lei será regulamentada através de decreto do Poder Executivo indicando as condições sócio 
econômicas dos beneficiários segundo o disposto no inciso I, do art. 40, da Lei Federal nº I0.74I , 
de 01 de outubro de 2.003 (Estatuto do Idõso), no prazo de 60 (sessenta) dias da sua entrada em 
vigor com efeitos a partir da sua publicaçfo. 

Bauru, I0demaiode 2.01 7. , J 
~- ,_, I/ 
'----- . -- -- -- ~ <::..-. rc 

CLODOALDO ARMANutrGXZZETT A 
PREFEITO[ . ICIPAL 

·7 _;__ - / / _A_ -"( ~ , ,,-t -'[,.é- , ( ·) - > .. ";_-:-:. 

/ ANTONIO CARLOS GftR_MS 
/ SECRETÁRIO ~'"'" " 'RÍDlCOS / ""'1<>-r"T.C:..\JV'--~- . 

Projeto de Iniciativa do 
PODER EXECUTIV~ 

Registrada no Departamento de Comunicação e DOC!:!!Jlen' Prefeitura, na mesma data. 

":"---·------ ... '\ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

I'. 30.847/17 - Ap. 17.853/17 (capa) 
DECRETO N" 13.449, DE 29 OE JUNHO OF. 2.017 
Regulamenta n Lei Municipal nº 6.913, de 10 de 
maio de 2.017, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conforidas pelo art. 51 
da 1 .ci Orgânica do Municlpio de Oauru, e 

CONS(l)ERANDO 

CONSIDERAN DO 

CONSIDERANDO 

CONSIDERANDO 

Art. 1° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 2º 

§ 1º 

§ 2º 

Art . 3° 

Art. 4° 

a Lei Municipal nº 6.913, de 10 de maio de 2.017, que dá nova rcdaçílo ao inciso J, do parágrafo 
único. do art. 30, da Lei Municipal nº 4.035, de 11 de março de 1.996, que di spõe sobre o Sistema 
Municipal de Transporte Público, autori;,.a delegação do serviço de trnnspo1tc coletivo e dá outras 
providências; 

a Lei Federal nº 10.741, de 1° de outubro de 2.003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outrns 
providêncius; 

a necessidade de regulamentar os critérios de elegibilidade dos beneficiários da isenção de pagamento 
de tarifas nas linhas urbanas de transporte coletivo, com raixu etáriu entre 60 (sessenta) a 64 (sessenta 
e quatro) anos, segundo o disposto na Lei Municipal nº 6.913, de 10 de maio de 2.017 e Lei Federal 
nº 1O.741 , de O 1 de outubro de 2.003; e 

a necessidade de dispor sobre as regras e controles, para concessílo do referido bencílcio, 

DECRETA 

rica regulamentada a isenção tarifária no Transporte Público Coletivo no fünbito do municlpio de Bauru, 
nos idosos com idade igual ou superior a 60 (scsscntu) anos, enquadrados nos critérios re111cio1111dos a 
seguir: 

Aos idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, a isençilo é integral. 

Aos idosos com idude de 60 (sessenta) a 64 (sessenta e quatro) anos a isenção é integral desde que. o 
beneficiário cumpra os requisitos deste decreto. 

Pura serem transportados gratuitamente nos ônibus do Sistema de Transporte Coletivo, os idosos 
enquadrados na situaçilo do § 1° deste artigo, deverão apresentar o Passe Cidadão ou documento de 
identidade com foto. Paru os idosos enquadrados na situação do § 2° é obrigatório o uso do Passe 
Cidadão. 

O beneficio de isençllo tarifária previsto na Lei Municipal nº 6.9 13, de 10 de maio de 2.017, será 
subsidiado conforme segue: 

Aos idosos com idade igual ou superior n 65 (sessenta e cinco) anos: 100% (cem por cento) subsidiado 
pelo Sistema de Transporte Coletivo Urbano do Municlpio, conforme Lei Municipal nº 4.035, de 11 de 
março de 1.996, alterada pela Lei Municipal nº 6.913, de 10 de maio de 2.017. 

Aos idosos com idade de 60 (sessenta) a 64 (sessenta e quatro) anos: 100% (cem por cento) subsidiado 
pelo Poder Público Municipal. 

Para obtcnçllo do Passe Cidudllo aos idosos com idade igual ou superior n 65 (sessenta e cinco) unos. 
deverá, o beneficiário, apresentar-se no local de atendimento determinado pelo órgão gerenciador do 
Sistema Público de Transporte, munido dos seguintes documentos originais: RG, CPF e comprovante de 
residência. 

l'nro a conccssllo do Pussc cidadão aos idosos de 60 (sessenta) a 64 (sessenta e quatro) anos, serão 
contemplados as pessoas idosus com renda mensal individual igual ou inferior a 2 (dois) sulários mlnimos 
Nacional e nilo ser beneficiário de outras categorias de gratuidade ou desconto no Sistema de Transporte 
Coletivo Municipal. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dcc. nº 13.449/ 17 

§ I º 

§ 4º 

./\rt. 5° 

./\rt. 6° 

§ I º 

A análise dos parâmetros lixados no caput deste artigo, será efetuada pela Secretario Municipal do Bcm
Estar Social - SEBES, a qual caberá aprovar ou ni'lo u conccssi\o do bcneflcio. 

1- Para obter a aprovaçi\o do beneficio, a pessoa idosu deverá ser titular ou fa7.cr parte da 
eomposiçllo familiar do Cadastro Único e possuir o número do NIS; 

li- Aprovado o bcncflcio, deverá ser encaminhada ao órgão gerenciador do Sistema Público de 
Transporte, a Folha Resumo do Cadu.~tro Único do beneficiário e Certificado de elegibilidade 
pnra a gratuidade do transporte Coletivo emitido pela SEBES. 

Em posse da ficha do Cadastro Único, o órgllo gerenciador do Sistcma Público de Transporte efetuará a 
inclusão do beneficiário no cadastro de usuários do Sistema de Transporte Coletivo Municipal e 
autori:tará a emissão do Passe Cidadão. 

Após 15 (quinze) di11s do envio da ficha do Cadastro Único, o beneficiário deverá comparecer ao local de 
utendimento determinado por esse órg!lo gerenciador, mun ido de um documento que o identifique, onde 
será fotografado e terá seu Passe Cidad!lo emitido. 

O beneficiário terá direito, no seu cartão, a carga automática mensal, nilo cumulativa de 30 (trinta) 
créd itos. 

Para preenchimento do Cadastro Único e obtenção do número do NIS, o Responsável rwni liar - RF, 
deve comparecer em local determinado pela Secretaria Municipal do l3em-Estar Social - SEBES. 
apresentando os seguintes documentos originais, de todos os que residem com a pessoa idosa. 

1 - Responsável Pamiliar: RO, CPF, titulo de eleitor, comprovante de endereço, curte ira prolissionnl 
e holerite atualizados; 

11- Companhciro(a) ou esposo(a): RG, CPF, titulo de eleitor, carteira profissionul e holerite 
atuulizudos; 

Ili- Filhos menores de 16 anos: ccrtidilo de n1L~cimento e CPr (obrigatórios) / RG (caso tenha) e 
declaração escolar (EMEI, EMl:::F, Creche, Escola Estuduul e Particular); 

IV- Filhos maiores de 16 anos: certidão de nascimento e CPF (obrigatórios) I RCI (caso tenha), 
carteira profissional (obrigatória), holerite atualizado (se trabalhar) e declaração escolar (EMEI, 
EMEF, Creche, Escola Estadual e Particular); 

V- Filhos maiores de 18 anos: RG, CPF, titulo de eleitor, eartdra profissional e holerite atualizado 
(se trabalhar); 

VI- Caso haja mais pessoas residindo na casa: RG, CPr, titulo de eleitor, carteira profissional e 
holerite atualizado (se trabalharem); 

VII- Aposentados, pensionistas e outros beneflcios, trazer cartão e extrato do benelTcio fornecido pelo 
INSS; 

V III- Para quem recebe o seguro desemprego: extraio com o número de parcelas e respectivos valores; 

IX- Criança que não more com a mãe ou pai e que resida no imóvel : deverá apresentar o termo de 
guarda. 

A validade do Passe Cidadão compreende os seguintes pcrlodos: 

2 (dois) anos, para os idosos com idude igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 

1- Para renovação, o beneficiário deverá comparecer no local de 11tendimento determinado pelo 
órgão gerenciador do Sistema Público de Transporte, mun ido do RCJ, Cl'F, comprovante de 
rcsidfncia e do Passe Cidadão, que será revul idado. 

2 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DR SÃO PAULO 

Rcf. r>cc. nº 13.449/17 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 7° 

§ 1º 

§ 2º 

/\rt. 8º 

§ I º 

/\ri. 9º 

1 (um) nno, pnra idosos com idade de 60 (scsscntn) a 64 (sessentn e quatro) nnos. 

1- Para renovação, o beneficiário deverá seguir os procedimentos nprcscntados nos parágrnfos 1° e 
2° do art. 4° deste decreto, e após 15 (quinze) dias do envio da ficha do Cadnstro Único ao órgão 
gerenciador do Sistema Público de Transporte, o beneficiário deverá comparecer no local de 
atendimento determinado por esse órgão gerenciador, munido de um documento que o identifique 
e do seu Passe Cidadão, que será revalidado. 

Vencido o prazo de validade e enquanto nllo for efetivada a renovuçilo do Passe C:idadílo, o curião 
permanecerá hloqucado. 

O Passe Cidadão é de uso pessoal e intransferível, sendo estabelecido: 

Jscnçllo de taxa pela emissão do primeiro cartão, que será concedido na forma de comodato. 

Cohrança de troca, a ser fixada pelo órgão gerenciador do Sistema Público de Transporte pela cmissilo da 
segunda via do cartão, quando eonslatudo mau uso do mesmo, ou em casos que envolvam perda ou 
roubo. 

1- em casos de perda ou roubo, o beneficiário deverá registrar Boletim de Ocorrência e comunicar o 
futo uo órglltl gerenciador do Sistema Público de Transporte ou a entidade determinada por tal 
órgl!o, que providenciará o bloqueio do cartiio. 

Em caso de fa lecimento do titular do Passe Cidadão, o órgilo gerenciador do Sistema Público de 
Transporte ou a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEDES, devcr!io ser comunicados, devendo 
ser efetuada a devolução do cartão. 

A comprovnçno do mau uso do Pussc Cidadão, utilização indevida por terceiros, obstruçilo nu fo to ou 
alteração dos dados originais do curtl'lo, quando constatado por Agentes Públicos ou pelo Sistema 
Embarcado de Monitoramento, acarretará em sanção de perda temporária do benefleio por 180 (cento e 
oitenta dias), via bloqueio do cartão. 

r·: garantido no beneficiário seu direito de defi:sn, bem como a solicilnçllo de visualizaçllo das imagens 
disponfveis no Sistema Embarcado de Monitoramento do Transporte Coletivo, caso essas ainda estejam 
disponfveis. Tanto a defesa, quanto o pedido de acesso a imagem, deverão ser cli.:tuados junto no Órgão 
Gestor do Sistema de Transporte Coletiv un icipal. 

Este Decreto entra cm vigor na data d(srn publicação. 

Uauru, 29 de junho de 2.0 f 7. 

~:QDOALDO A (__ _ __ _9 EI 

/ / 
. / / i é r 

/ ANTONIOC 
/ -S.ECREJ:ARIO DOS 

~~ 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação WL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 13.449, DE 29 DE JUNHO DE 2.017 

P. 30.847/17 – Ap. 17.853/17 (capa) Regulamenta a Lei Municipal nº 6.913, de 10 de 

maio de 2.017, e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 

da Lei Orgânica do Município de Bauru, e 

 

 

CONSIDERANDO  a Lei Municipal nº 6.913, de 10 de maio de 2.017, que dá nova redação ao inciso I, do parágrafo 

único, do art. 30, da Lei Municipal nº 4.035, de 11 de março de 1.996, que dispõe sobre o Sistema 

Municipal de Transporte Público, autoriza delegação do serviço de transporte coletivo e dá outras 

providências; 

 

CONSIDERANDO  a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2.003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 

providências; 

 

CONSIDERANDO  a necessidade de regulamentar os critérios de elegibilidade dos beneficiários da isenção de pagamento 

de tarifas nas linhas urbanas de transporte coletivo, com faixa etária entre 60 (sessenta) a 64 (sessenta 

e quatro) anos, segundo o disposto na Lei Municipal nº 6.913, de 10 de maio de 2.017 e Lei Federal 

nº 10.741, de 01 de outubro de 2.003; e 

 

CONSIDERANDO  a necessidade de dispor sobre as regras e controles, para concessão do referido benefício, 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º  Fica regulamentada a isenção tarifária no Transporte Público Coletivo no âmbito do município de Bauru, 

aos idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, enquadrados nos critérios relacionados a 

seguir: 

 

§ 1º  Aos idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, a isenção é integral. 

 

§ 2º  Aos idosos com idade de 60 (sessenta) a 64 (sessenta e quatro) anos a isenção é integral desde que, o 

beneficiário cumpra os requisitos deste decreto. 

 

§ 3º  Para serem transportados gratuitamente nos ônibus do Sistema de Transporte Coletivo, os idosos 

enquadrados na situação do § 1º deste artigo, deverão apresentar o Passe Cidadão ou documento de 

identidade com foto. Para os idosos enquadrados na situação do § 2º é obrigatório o uso do Passe 

Cidadão. 

 

Art. 2º  O benefício de isenção tarifária previsto na Lei Municipal nº 6.913, de 10 de maio de 2.017, será 

subsidiado conforme segue: 

 

§ 1º  Aos idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos: 100% (cem por cento) subsidiado 

pelo Sistema de Transporte Coletivo Urbano do Município, conforme Lei Municipal nº 4.035, de 11 de 

março de 1.996, alterada pela Lei Municipal nº 6.913, de 10 de maio de 2.017. 

 

§ 2º  Aos idosos com idade de 60 (sessenta) a 64 (sessenta e quatro) anos: 100% (cem por cento) subsidiado 

pelo Poder Público Municipal. 

 

Art. 3º Para obtenção do Passe Cidadão aos idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, 

deverá, o beneficiário, apresentar-se no local de atendimento determinado pelo órgão gerenciador do 

Sistema Público de Transporte, munido dos seguintes documentos originais: RG, CPF e comprovante de 

residência. 

 

Art. 4º  Para a concessão do Passe cidadão aos idosos de 60 (sessenta) a 64 (sessenta e quatro) anos, serão 

contemplados as pessoas idosas com renda mensal individual igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos 

Nacional e não ser beneficiário de outras categorias de gratuidade  ou desconto no Sistema de Transporte 

Coletivo Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.449/17 

 

 

§ 1º  A análise dos parâmetros fixados no caput deste artigo, será efetuada pela Secretaria Municipal do Bem-

Estar Social - SEBES, a qual caberá aprovar ou não a concessão do benefício. 

 

I-  Para obter a aprovação do benefício, a pessoa idosa deverá ser titular ou fazer parte da 

composição familiar do Cadastro Único e possuir o número do NIS; 

II-  Aprovado o benefício, deverá ser encaminhada ao órgão gerenciador do Sistema Público de 

Transporte, a Folha Resumo do Cadastro Único do beneficiário e Certificado de elegibilidade 

para a gratuidade do transporte Coletivo emitido pela SEBES. 

 

§ 2º  Em posse da ficha do Cadastro Único, o órgão gerenciador do Sistema Público de Transporte efetuará a 

inclusão do beneficiário no cadastro de usuários do Sistema de Transporte Coletivo Municipal e 

autorizará a emissão do Passe Cidadão. 

 

§ 3º  Após 15 (quinze) dias do envio da ficha do Cadastro Único, o beneficiário deverá comparecer ao local de 

atendimento determinado por esse órgão gerenciador, munido de um documento que o identifique, onde 

será fotografado e terá seu Passe Cidadão emitido. 

 

§ 4º  O beneficiário terá direito, no seu cartão, a carga automática mensal, não cumulativa de 30 (trinta) 

créditos. 

 

Art. 5º  Para preenchimento do Cadastro Único e obtenção do número do NIS, o Responsável Familiar – RF, 

deve comparecer em local determinado pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBES, 

apresentando os seguintes documentos originais, de todos os que residem com a pessoa idosa. 

 

I -  Responsável Familiar: RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, carteira profissional 

e holerite atualizados; 

 

II-  Companheiro(a) ou esposo(a): RG, CPF, título de eleitor, carteira profissional e holerite 

atualizados; 

 

III-  Filhos menores de 16 anos: certidão de nascimento e CPF (obrigatórios) / RG (caso tenha) e 

declaração escolar (EMEI, EMEF, Creche, Escola Estadual e Particular); 

 

IV-  Filhos maiores de 16 anos: certidão de nascimento e CPF (obrigatórios) / RG (caso tenha), 

carteira profissional (obrigatória), holerite atualizado (se trabalhar) e declaração escolar (EMEI, 

EMEF, Creche, Escola Estadual e Particular); 

 

V-  Filhos maiores de 18 anos: RG, CPF, título de eleitor, carteira profissional e holerite atualizado 

(se trabalhar); 

 

VI-  Caso haja mais pessoas residindo na casa: RG, CPF, título de eleitor, carteira profissional e 

holerite atualizado (se trabalharem); 

 

VII-  Aposentados, pensionistas e outros benefícios, trazer cartão e extrato do benefício fornecido pelo 

INSS; 

 

VIII-  Para quem recebe o seguro desemprego: extrato com o número de parcelas e respectivos valores; 

 

IX-  Criança que não more com a mãe ou pai e que resida no imóvel: deverá apresentar o termo de 

guarda. 

 

Art. 6º A validade do Passe Cidadão compreende os seguintes períodos: 

 

§ 1º  2 (dois) anos, para os idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos. 

 

I-  Para renovação, o beneficiário deverá comparecer no local de atendimento determinado pelo 

órgão gerenciador do Sistema Público de Transporte, munido do RG, CPF, comprovante de 

residência e do Passe Cidadão, que será revalidado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.449/17 

 

 

§ 2º  1 (um) ano, para idosos com idade de 60 (sessenta) a 64 (sessenta e quatro) anos. 

 

I-  Para renovação, o beneficiário deverá seguir os procedimentos apresentados nos parágrafos 1º e 

2º do art. 4º deste decreto, e após 15 (quinze) dias do envio da ficha do Cadastro Único ao órgão 

gerenciador do Sistema Público de Transporte, o beneficiário deverá comparecer ao local de 

atendimento determinado por esse órgão gerenciador, munido de um documento que o identifique 

e do seu Passe Cidadão, que será revalidado. 

 

§ 3º  Vencido o prazo de validade e enquanto não for efetivada a renovação do Passe Cidadão, o cartão 

permanecerá bloqueado. 

 

Art. 7º  O Passe Cidadão é de uso pessoal e intransferível, sendo estabelecido: 

 

§ 1º  Isenção de taxa pela emissão do primeiro cartão, que será concedido na forma de comodato. 

 

§ 2º  Cobrança de taxa, a ser fixada pelo órgão gerenciador do Sistema Público de Transporte pela emissão da 

segunda via do cartão, quando constatado mau uso do mesmo, ou em casos que envolvam perda ou 

roubo. 

 

I-  em casos de perda ou roubo, o beneficiário deverá registrar Boletim de Ocorrência e comunicar o 

fato ao órgão gerenciador do Sistema Público de Transporte ou a entidade determinada por tal 

órgão, que providenciará o bloqueio do cartão. 

 

§ 3º  Em caso de falecimento do titular do Passe Cidadão, o órgão gerenciador do Sistema Público de 

Transporte ou a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBES, deverão ser comunicados, devendo 

ser efetuada a devolução do cartão. 

 

Art. 8º  A comprovação do mau uso do Passe Cidadão, utilização indevida por terceiros, obstrução na foto ou 

alteração dos dados originais do cartão, quando constatado por Agentes Públicos ou pelo Sistema 

Embarcado de Monitoramento, acarretará em sanção de perda temporária do benefício por 180 (cento e 

oitenta dias), via bloqueio do cartão. 

 

§ 1º  É garantido ao beneficiário seu direito de defesa, bem como a solicitação de visualização das imagens 

disponíveis no Sistema Embarcado de Monitoramento do Transporte Coletivo, caso essas ainda estejam 

disponíveis. Tanto a defesa, quanto o pedido de acesso a imagem, deverão ser efetuados junto ao Órgão 

Gestor do Sistema de Transporte Coletivo Municipal. 

 

Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bauru, 29 de junho de 2.017. 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 

SECRETÁRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 

 

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

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 


