
IPROC. N' 
FOLHAS 

PREFEITURA MUN.ICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

I'. 38.791/13 (·1.499113 -EMDURB) 
LEI Nº 6.422, DE 1 J DE OUTUBRO DE 2.013 
/\lt1.:ra a redai.;ílo do caput do artigo 32 da l .e i 
Y1unicipal nº 4.1135. de 11 de mari.;o de 1. 996. 
qrn: dispõe sobre a concessão de r.:dui.;ão 
tarifc\ria a estudantes. e acrescenta pnrágrafos no 
mesmo artigo. . . 

O !'REFEITO MCNICIP/\L DE BAURU, nos tennos do art. 5 1 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru. faz 
saber que a Cfllnara Municipal. aprovou e ele sanciona e promulga a s~guintc lei: 

Art. 1° 

/\rt . 2" 1 

Fica al t.: rado o artigo 32 da Lei Municipal 11~ 4 .035. d1.: 11 de março de 1.996. acrescenrnndo-se os parâ&rrafos 
I ". 2° e 3''. conforme a seguinte redaçilo: 

"Art. 32 

s 1" ~ 

§ 2" 

§ 3" 

Será w11ccclido. na forma de decreto rcgulamcntador. uma redução tarifária que podcní ser 
suportada tanto pelas ernpr1.:sas Conccssionúrias do sistema. quanto pd o Poder Público 
Municipal. aos estudantes do ensino fümlamental. do ensino médio. do .:nsino 
prolissionalizante e do ensino superior. (NR) 

Fica a cargo do Poder Público decidir pelo percentual do valor de rcduçilo tarifária. 0-JR) 

/\ ref'l.:rida reduç!lo poderá ser cust1.:11da apenas pelas empresas Concessionárias. se assim 
estiver estipulado no Edital da respectiva licitay;\o. (NR) 

/\s despesas a cargo do Poder Púhl ico. de que tratam este art igo. correrão por conta de 
rernrsos próprios do Erário e transterências intrago\'crnamcntais dos ( iovcmos Estadual e 
Federal." (NR) 

Esta h:i entra cm vigor na data de sun puhlicação. 

llauru. 11 d.: outuhm de 2.0 13. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECCTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e l>ncumcntação da Prefeitura. na mesma data. 
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