
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 41.665/18 -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. 5I da Lei Orgânica do Município de Bauru, 
faz saber que a Cãmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

CAPÍTUWI 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° O Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros é aquele destinado a transportar 
passageiros não aberto ao público. para realização de viagens. individualiz.adas 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. 

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. 

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 Remunerado 
Privado Individual de Passageiros no município de Bauru. 

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

Art. 4• 

Art. 5° 

1 - 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 usuãrios 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 Veículos utilizados n"" 
prestações dos serviços de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros. 

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

CAPÍTULO li 
DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCfCIO DA ATIVIDADE 

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

J - Ser Pessoa Jurídica organizada especificamente para a finalidade de transporte; 
II - Apresentar inscrição regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ; 
JII - 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 veiculos a eles vinculados. 

Os Condutores Prestadores de Serviço a serem cadastrados pelas Operadoras deverão cumprir as condições 
abaixo relacionadas: 
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l - Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria .. B" ou superior, e que contenha a infonnação 
de que exerce atividade remunerada; 

II - Conduzir veículo com Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo - CRLV 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 - OPV AT, 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 
tennos da allnea "h", do inciso V, do art. 11, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1.991. 

Art. 6° A qualquer tempo a EMDURB poderá solicitar a Operadora infonnações 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. 7° Os veicules 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 ponas. 

Parâgrafo único. Havendo reclamação formal 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° 

Art. 10 

Art. 11 

O cadastro da Operadora terá validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovado anualmente com 
antecedência mínima 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: 

l - A instituição 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 polltica de preços pela prestação do serviço; 
IV - A área de abrangência dos serviços a serem ofertados; 
V - Os requisitos necessârios para o cadastro dos prestadores do serviço: 
Vl - Caracterlsticas 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: 

CAPÍTUWIV 
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; 
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 veiculo; o valor pago; e o 
percurso realizado; 

VIII - Apresentar as informações exigidas pela EMDURB que se fizerem necessárias; 
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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 velculos 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; 
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 
município de Bauru/SP; 

III - 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 veículo; 
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 fisica consiga se transferir da cadeira de rodas para o veiculo ou 
vice-versa sem o auxílio 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 possivel, 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 pena1idades, aplicadas separadamente ou 
cumulativamente: 

1 - Advertência; 
li - Multa; 
lJI - Apreensão do veículo; 
IV - Revogação da Autorização de Operação. 

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

I - Primeira infração: Advertência: 
li - Segunda infração: Multa de 05 (cinco) UFESP's; 
Ili - 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 apreensão do veículo. 

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

J - Tipificação da Infração; 
II - Data. local e horário do cometimento da Infração; 
111 - 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 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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Art. 19 

Art. 20 

Parágrafo único. 

Art. 21 

Art. 22 

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. 

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

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. 

CAPITULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E T~s.\.,TÓRIAS 

/ ' 

As desp~sas decorrentes da presente Lei corrrfo por conJa do orçamento vigente, suplementadas se 
necessário. / . ,. 

-··-- I 
Esta Lei entra em vigo:_69.{sessénta) dias ap s âpubu çã9. 

Bauru, 15 de7çt;Íe 2.019. 

(____ CLDDOAJ:;f)(}"~'6ml0ô"~~FFA-
- - PRER 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
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