
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. S7.862/ IJ (Ap. 672/ll·Emdurh) 
LEI !\ .. 6.520. DE tl DE JUNHO Dt< U)<f 
Olsp~ sobre o pn,~-edlmcnto J'.W& rc1iKfl'(l e 
licenciauncn1o de wfculos ciclomotol\:S e 
cicloclétricoi; no Municfpio de Bauru e dá 
ouanu provid~cill!. 

O PREFEITO Ml!NIClrJ\L DE BAURU, nos termos d111ut. S 1 da Lei Orf_ftnicn tlu Municfpfo de llauru. 111. 
i;ilbcr quti u Cdmani Municipal aprovou e chi 11unciona e promulGt 1 seguinte lei: 

M . 1° /\ propriahdc do:. vdculos dCfluminldot ciclomoton..-t e cicluclfüico~ m1 \UI ~ie tipo fico :!Uj.:ila oo 
rcgi~tru pelo Municipio de Bauro. por in~io da Emprc"ql Municipal de Oc!!Cnvolvimcnco Urbano e Rural 
de Uauru - EMDURll. e sua utili7.lçlo, c:nmo meio de locrwnoçlo. no l11nhito da jurisdiçlo municipal, ~ar* 
sujeita ao porte obri"ul<\rio do C~illcado de licenciamento onual. 

P1m\grafo t'.mlco. O registro s~nl 1..·omprovado através do Cettilkudo de Kc11i~tro de Vcfcuk1 - CRV e o llccm:iumcnto pulo 
Ccrtificidu de Regi~tn> e Licielli:imncoto de Vclculo - CRLV 

Art. 2° Plltll cfcitu~ dcstu Lei. considera-se: 

1- Ciclomowr: o veiculo (c~pêcic tipo) de du11s ou tn..~ rudus. provido de um motor de comhustdo 
interna. cuja cilindrada nllo exceda a cinqu1..'Jllll cc11thni..1rc1~ cú!'iicos (3,U.5 pc1lcs,nd11s cúbicu:1) e 
cuja vclncidadc máximo de f\lbrlcaçlo nl o exceda a cinquen1a quilurnclms por hora.: (Crll 
C-0nccilo• "D~!iniÇ()\.'ll); 

li - Cic locl~trioo: o vcfcuk) (csp6cic tipo) c.lc c.11.iias ou trê~ rod11.~. pnwido d" motor de propul~llu 
c!t trica com pottncia mâxinui c.le 4 kw (qunl.ro quilowatts) dot.ados ou nl!o de pcJais ocionado~ 
pelo condutor, cujo l'CllO mAximo incluindo o condutor. pas111gelro e cargu.. nllo exceda ll 140 kg 
(C1:nto e quarenta quilogramlS) e cuja vcklciJ..Jc múxima doclansdu pelo !'abricante nllo 
ultrapasse a~ km/h (cinquenlll quilümclJ'OS por hora). 

Parãjzrafo único. Inclui-se: nesta dcflnh;t\n de cicloclétrico n bicicleta dotada originulm1..'11lc th: motnr cl~trico. hem como aquc:h1 
4uc liv~T este di,p11sitivo motriz asregado po.11eriormcnu: 1\ sua 1.~trutunt. 

Art. 3° A Um~ Munidpul dc Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - t:MDURB litllrll rcspunsávcl por 
criar e manter um b11n.:n de dado\; municipal que c:outrolani !Ili iníormaçô.:,; do~ proprictâr1os dii ciclonlOforcs 
e cicloclétrico~ 1.11das11'!1dos, bem cotno po:isibiUtan\ a transf1.t'Ctlcia de propricdlldc. a1ualila"')c:; de daWs 
cftdllSlrais, segunda vii dos Certilicado1 de W.1."Sistro de Veiculo - CRV e o li~ci11.1111:nl11 f1'.'io Certilicadu de 
fteiistro e Licçnchuncnto de Vclculu -CRLV e demais serviço~ nccc.~:iíirios. 

J\n . .t• l':.ira oh1cr o Ccrtilíc:ido de Rcgisuo tJc: V..:lculo - CRV, l!cvcrilo ser :ipn:~cntados à l.!inprc~ Munici)'°I de 
r>c:scnvolvimcnto Crbano e Rural de 81uru - EMDURB os 11egui111cs documentos: 

§ 2º 

Art. ,,, 

1 - Cédula de identidade do proprictârio: 

11 - Cnm1no\<1U1t1: de n:sitletlci11: 

Ili - -:'llota fi~nl de compra do veiculo ori~inul. no ca..;o M primeiro rcgi~tro, ou r«ibo Jc vc11du 
integrante do CR V, no ca.tu de tnansfcr~ncia Jc pmpricdndc. 

Na Nota Fiscu.I <luvcrú conMar o CNPI do fubricantc do veiculo ou do ~'111abt:i1.~-imcntn \:(1mcrcial rc!pons6vcl 
pela vc:nda. infcnnll!ldo d11dos de idcntiticação do veiculo. 

O recibo de venda dcvcní conter a usinllluni cnm firma reconhecida do vcodcJor c do \:Otnprodor. 

O vc.:!culo devorá ~cr submetido A vi1toria a !cr r~'al~a plllll Emr~a Municipal lic lkscnvolvi~lo 
l>rb1mo e Rural de Dnuru - EMDVRB, na qual :1crà V1..Tilic11do !iC: a ;,1et1tificnçilo do vclcu!o mnfcre com <li' 

dlldos inSc:ridos nu n.-spc:ctiva No\1 Fi5Clll ou Certiticedo de Registo de Vckulo - <.: RV. bem como se o 
veiculo dispõe de todoii os cquip1mcntos obrigltórit'5 exigido:i peh1:c lc~i~laçõcs federai~ e~l4duois e 
municipliis vigente• 



ATI. 6° 

Art. 7° 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PA\JLO 

Os vek.11los de que lrabt esta lei ao ~mn rcglslrodns ~'t'Ao umn placa de idcntilict1\:-fto 1\lfnmunéricu, cuju 
modelo seli dctcnn1nadô através Ju Decrelo do Poder Excc\ltivo, ob~1:rvando os p11nimctro11 c~tnbckcido:; 
pelo Códia;o de Trdrusito Druilciro. Dl.!NA'fRJ\N, DETRJ\N/SP e EMDtJRR. 

Sdo 1.111uiplllt\Cntos uhrigatórios doJ vefculos Ciclomotorl!s e ( 'iclni;lc!tricos, al~m de outros pn:vi~os cm 
k-gi~l~1 tê:idcral e t:!>tadual: 

1 ·- E:.p1.-lhos rctmvis(ll'.:s. de: ambM os lados; 

li - F1rol diant1.iru, de .:or branca ou amarela; 

Ili - l.anlcma. de cor YCrmClho.. na parte traseira: 

IV - Vcloclmclru: 

V - Bu;r.ina; 

VI - Pncull que olê:rcçam condições mioimmi de scgurun~ 

Vil - J\ntcna C.or1a Pi{lll ou Anli Cc.-rol. 

Os Ciclomolol\.'S e Cicloclétricos deveria anualmente provic1~111:i11r ~cus respectivos li~ncinmcntos j unto à 
Emprcu Municipal de Desenvolvimento Urbano e Run1I de llftlll\I - E'.\iDURB. nns Juta~ por ela 
dctcnninada.~. observando tl sisl4:tna do linaii; das plncL~ de idontilicnç4u dos wlculo~. quu 11p(1s (l 

n:colhimcnto úu.~ llllUls dcvidllS e apmvaçfto cm vistoria cmilin\ u cumpcu.:mc Catiílcado de Regii;tro de 
Liccnciamonto du Vclc:ulo - CRI. V, c:ujo pone t ubrigatório. 

Oi; condutores tlt1~ vclcul<>s Clclomntl\n:s e Cicloelttricos dc:wnlo obsc:n.w as c,.;ittfoci1&.~ e normas 
estabeleci~ p.:lo (;ódigo de Trinsito Druilciro. 

rqrafo Onk-o. (~ obrigatório o uso de cap~ nos termos do ü\Jigo de Trtnsito Brasileiro e Rcsol1.11,'1"k."S do 001\TRAN. 

Art. 10 Condu~ir vclcuk) Ciclomotor nu Cic:loelétrlco sem que este cm~ja úcvldlll'llcntc: rcgis;trado e/ou licc:ocindo 
junto à Empresa Municipal de IXsenvolvlmcnto Urbano e Rural de llr1un1 - EMDLJRO, constil11i infniçiD de 
trãnsito prcvislll nu lll't. 230, V oo Códia<1 de Trãnsito ll1'll.!lllclro. cuju infraçao é d~· nnturc:t.a i:n1vlsslrna, 
punidll cum multa no vlllor de RS 19 U .. (uento e nov~ntn e um reais 11 cinquenlll e quatro centavo~; com n 
rt.-moçJ.1 e a aprccn~ do veiculo. 

§ l" A eotnpdencia pnra aplicaçto das mcdidu adminiwu1ivas e pcmalidlldcs previstas no ~caput~ deste aniso 
scrt do ~~adn e do ;vfunicf!'lo. 

§ 2° O valor llu multu dC11c1itu m> wcaipul .. dcst1: artlA1U foi cs1ah1.1lecido com base llll Rcsolu~> n• 136. de 02 di: 
abril de 2.002 do CONTRAN e scli 11ualiznd0 de acordo com po•tcriot\!S ultcraç/\c~ de 'rclcrida rcsoluçãu. 

Art. 11 Dirigir sem ser hllhililal.lo ficari !!Ujcito as regres do urtigo 162. 1 Ju Códiio di: 'l'rün.<1i l11 l\ra.'l il\:iro. punido 
com mulw no vulor de RS 574,62 (quinhenlcs e SCl\.'D.lO e quutro rc3ill e lk.."'l.'lcnlll e dois centavo~) e o veiculo 
removido e &pre\."lldido. 

ArL 12 Os vciculos Clclomutorc.,; e Ciclocl~riros apreendidos OcaiOO iuh 11 guarda du Emf'rc~11 ~tunicipal de 
Ocscnvolvil11'.'fllo Urbano e Rural de Bauru - l;MDURB, ob~c:rvudw; n.~ r~gra.~ du n:!'oluçllo 53/911. pelo prazo 
mliltimo de 90 (n1wcnta) diL~ pcrlodo cin que o proprM.."tário pndum pnividcncinr 5Ua rct0tn.'ldn. mcdiunlc 
pllgllll'lcnto da multa aplicada, ~11 pela remoçGe> e guarda dc~te. bem como uv~111 u11is dl!bito~ qull 
incidam sobre o do mc:mio. 

§ 1'' Após este pcrlodn, ~e nlo houver o mol'Mda por piutc do proprictério. n Emp~'Sll Municipal di: 
Dcscnvolvimenlo l)rbum> e Rural de Bauru - BMOt:RD. podc:oi tlar dcslinoçllo no mesmo. podendo dt:Mini\
lo ao uso pelu Admlnlltraçlo Municipal, lovi-lo 1 leillo ou vcnJa wmo suc11t1. não havendo compn1dnr cm 
Mlio; e o produto da venda scrt utlli1Jldo para ~imcnto Ju dcsp1."l!U i;cmdas pelo nlC.'llnc> ou. aindn. 
11oado i entidade _,,.1,k':ncial do Munidpiu. 

f 2° A EmprCSIL Municipal de Dcscnvulvimcnto llrtianu e Rural de Bauru - BMDURfJ tlc\'cr6 J1~'Jl0r de I~ 
próflrlo pant a guarda do~ vclculOll daaitos no "caput .. deste artigo, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

F.STAOO DE SÃO PAULO 

Rcf. l .ei nº 6.j20/ 14 

J\rt. 13 

Arl. 14 

N1t pcasilo da gu11tt.hl dmc veiculo~ 11prcendidoll, a Empn.....:i Municipal de Dc.sc11vC1lv11ncnto lJrtinno e Rural de: 
Bau!ll - EMDt:RH di:vcrá elaborar rthllório villtoria do velado d~talhundo o wfcul<> o o !CU e!>'ttlÓo de 
cunsc:rva~o. 

Compele à Einprcs.11 Munic:i()lll de Desc:nvolvimento lJrhllno e Rural de Bauru - f.Ml>rnrn. romo autor:dndc 
de trânsito munlciJllll 11tnsvt$ de seu.e ~c:n~ de l'isc111iz:aç60 de Trllns110. noii l<.'m'loS do § 4~ tio ert. 280 d() 
Código de Trinsito Rr11Sil"iro e a Pollcia Militar do r~tndo du Silo l'lluh1, no exercício do poJcr de policia. a 
fi~lí1.açilo. 11 aulllll~u e aprccnslu dos velculo.s regulados por csui lei. qu~ o l'hró. 

Fica autorizada t1 F.mprCM Municif'GI de O~·rwolvimctllo UrblUlo e Rural de Bauru - EMOURü 11 cobrar 
pelo~ ~içoii afa1hco d~itos: 

1 - Rcgislnt de Propriedade; 

li - Tran!'fc~ncia ~e: Propriedade; 

IV - Ex~-di~Ao de ~cgunda via do Certificado de Rci~m de Veiculo - CRV c do liccncirunento J)\:lo 
Certificado de: Registro e Licc:ncllllncnto de Vcieul11 - CRLV; 

V - Lihemçno ck veiculo apnx:ndido: 

VI - l>c~JlC~as com rerooçilo e gunrda lkl veiculo opo:cndidu. 

PlltÍl&JlÚo únk.11. Os vulorcs c.lui. 1>erviços acima dci;cntos scr4o cs~lccido~ pcln Em~ Municipul de Du.~c11volví1nento 
Urbano e Rural de Bauru - EMDUR11, a1rav~ de Resolução 11 8Cf c:xp1.'\lid4 por ~cu Presidente. na quul 
dcvcr!l onn!Ulr o pcrfodo e a forma de !"Caju~ dcascs valor1:.-s. 

M. 1 S As cxistncill.~ c.:ontida.'I nc..'lit• Lc: .serio o~jcto de n.-gulamcnl•\:llO no JllV.O máximu de 90 du1.11. !iC!tclo que 
apúi; a publicaçà1 do regulamcnlO, os proprictârios tcn\o um pmzo di.: 110 dia' pa111 liC aduquarem às novll.'l 
regra.~. 

M. 16 A., dci;pc..'ôll~ decorrente~ da prcsenú: Lei com."1'111 por 1.'\lnl4l do ()rç111r.cnto vii.:cntc.. suplcr:icntadas se 
11'.'CC~Wio. 

Art. ( 7 E!U lei entra \."Ill vigor na d11J1 de sua publica~. 

Bauru. 02 de j onh1.1 de 2.014. 

Pr~icto de inici11iv11 do 
PODcR EXECUTIVO 

Rea:strnda nu Ocpilrtamcnto de Comuni1:11Çl!o e Documcntr.çlln da Prcíeituru. na mc~ma daL'I. 

~A,,.'~v"ll'"'- L:.L"~~ 
.l\NDR~A MARIA Lll\ERATO 

DIRETORA 00 r>EPARTJ\MENTO l>E COMUNICAÇÃO f. OOCUMEJl:TAÇAO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 12.577, DE 16 DE SETEMBRO DE 2.014 

P. 57.862/13 (672/13 – EMDURB) Regulamenta o registro e licenciamento de veículos 

ciclomotores e cicloelétricos no município de Bauru 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, atendendo ao disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 6.520, de 02 de 

junho de 2.014, 

 

 

 

D E C R E T A 
 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

SEÇÃO I  

DO OBJETIVO 

 

Art. 1º  O presente Decreto tem por objetivo disciplinar as condições e procedimentos para o registro e 

licenciamento dos veículos ciclomotores e cicloelétricos no município de Bauru/SP. 

 

SEÇÃO II 

DEFINIÇÕES 

 

Art. 2º  Para efeitos de interpretação deste Decreto entende-se: 

 

I - CICLOMOTOR: 

- o veículo (espécie tipo) de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão 

interna, cuja cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas 

cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinquenta quilômetros por 

hora (CTB Conceitos e Definições); 

 

II - CICLOELÉTRICO: 

- o veículo (espécie tipo) de duas ou três rodas, provido de motor de propulsão elétrica 

com potência máxima de 4 kw (quatro quilowatts) dotados ou não de pedais acionados 

pelo condutor, cujo peso máximo incluindo o condutor, passageiro e carga, não exceda a 

140 kg (cento e quarenta quilogramas) e cuja velocidade máxima declarada pelo 

fabricante não ultrapasse a 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora); 

 

III - CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO – CRV: 

- Documento que comprova a propriedade do veículo; 

 

IV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – CRLV: 

- Documento que comprova o licenciamento anual do veículo; 

 

VI - RECIBO: 

- Documento integrante do Certificado de Registro de Veículo – CRV que formaliza a 

transferência de propriedade; 

 

VII - PLACA: 

- Dispositivo alfa-numérico que identifica o veículo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 12.577/14 

SEÇÃO III 

DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 3º   Compete à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, através 

de sua estrutura organizacional, manter um banco de dados municipal que controlará as 

informações dos proprietários de ciclomotores e cicloelétricos cadastrados, bem como possibilitar 

a transferência de propriedade, atualizações de dados cadastrais, segunda via dos Certificados de 

Registro de Veículo – CRV e o licenciamento pelo Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo – CRLV e demais serviços necessários, como o emplacamento, vistorias dos veículos, 

entre outros. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO E DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

 

SEÇÃO I 

DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO - CRV 

 

Art. 4º  Para obter o Certificado de Registro de Veículo – CRV, o proprietário do veículo deverá 

apresentar à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – 

EMDURB, os seguintes documentos: 

 

I –  Cédula de identidade do proprietário; 

 

II –  Comprovante de residência; 

 

III –  Nota Fiscal de compra do veículo original, no caso de primeiro registro, ou recibo 

de venda integrante do CRV, no caso de transferência de propriedade; 

 

IV –  Ter seu veículo aprovado na vistoria realizada pela Empresa Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB; 

 

V –  Comprovante de recolhimento da taxa de registro. 

 

§ 1º Na Nota Fiscal deverá constar o CNPJ do fabricante do veículo ou do estabelecimento comercial 

responsável pela venda, informando dados de identificação do veículo, como seu modelo, cor 

predominante e marca, ano de fabricação, numeração de chassi, bem como sua velocidade e 

potência/cilindradas. 

 

§ 2º                       O recibo de venda deverá conter a assinatura com firma reconhecida do vendedor e do comprador. 

 

Art. 5º   Uma vez cumpridos os requisitos exigidos pelo artigo anterior será expedido em nome do 

proprietário o competente Certificado de Registro de Veículo – CRV, nos moldes constantes no 

Anexo I do presente Decreto. 

 

Art. 6º  No caso de transferência de propriedade, o comprador deverá apresentar o Recibo de Compra e 

Venda, integrante do Certificado de Registro de Veículo – CRV, devidamente preenchido, datado 

e assinado por ambas as partes e com firma reconhecida. 

 

SEÇÃO II 

DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - CRLV 

 

Art. 7º  Os veículos de que trata este Decreto deverão ser licenciados anualmente, sendo este comprovado 

mediante o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, cujo modelo se encontra 

no Anexo I deste Decreto. 

 

Parágrafo único. O período para o proprietário realizar o licenciamento anual será definido pela Empresa Municipal 

de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Ref. Dec. nº 12.577/14 

 

Art. 8º  Para obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, o proprietário do 

veículo deverá apresentar à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – 

EMDURB os seguintes documentos: 

 

I –  Cédula de identidade do proprietário; 

 

II –  Comprovante de residência; 

 

III –  Ter seu veículo aprovado na vistoria realizada pela Empresa Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB; 

 

IV –  Comprovante de recolhimento da taxa de licenciamento. 

 

Parágrafo único. Somente poderá ser licenciado o veículo sem débitos decorrentes de multas por prática de 

infrações de trânsito e demais relativos a sua regularidade.  

 

CAPÍTULO III 

DOS VEÍCULOS CICLOMOTORES E CICLOELÉTRICOS 

 

SEÇÃO I 

DA IDENTIFICAÇÃO 

 

Art. 9º  Os veículos de que trata este Decreto serão identificados por placa alfa numérica, cujo modelo se 

encontra no Anexo II deste Decreto. 

 

Parágrafo único. A placa de identificação será fixada na parte traseira do veículo. 

 

SEÇÃO II 

DOS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 

Art. 10   São equipamentos obrigatórios dos veículos Ciclomotores e Cicloelétricos, além dos previstos em 

legislações federais e estaduais: 

 

 

I –  Espelhos retrovisores, de ambos os lados; 

 

II –  Farol dianteiro, de cor branca ou amarela; 

 

III –  Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira; 

 

IV –  Velocímetro; 

 

V –  Buzina; 

 

VI –  Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança; 

 

VII –  Antena Corta Pipa ou Anti Cerol. 

 

CAPÍTULO IV 

DA VISTORIA 

 

Art. 11   Quando da compra ou transferência de propriedade de veículo Ciclomotor ou Cicloelétrico, este 

deverá passar por vistoria realizada por fiscais da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano 

e Rural de Bauru – EMDURB, que deverão observar: 



 

 4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Ref. Dec. nº 12.577/14 

 

I –  Correspondência dos dados e características descritos na Nota fiscal ou Certificado de 

Registro de Veículo – CRV com o veículo apresentado; 

 

II –  Pneus em condições de rodagem; 

 

III –  Presença dos equipamentos obrigatórios exigidos em legislação; 

 

IV –  Fixação da placa de identificação fornecida pela EMDURB, nos moldes ditados do art. 9º 

deste Decreto. 

 

Art. 12  Uma vez aprovado na vistoria, será fixado na placa de identificação do veículo o respectivo selo de 

aprovação.  

 

CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO, IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES, APREENSÃO, REMOÇÃO E GUARDA 

 

SEÇÃO I 

DA COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO 

 

Art. 13   A competência para fiscalização, aplicação de penalidade e medidas administrativas é 

concomitante do Estado e do Município, através da Polícia Militar e dos Agentes e Fiscais da 

EMDURB. 

 

SEÇÃO II 

DA GUARDA 

 

Art. 14   Os veículos Ciclomotores e Cicloelétricos apreendidos ficarão sob a guarda da Empresa Municipal 

de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, observadas as regras da resolução 

53/98, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, período em que o proprietário poderá providenciar 

sua retomada, mediante pagamento da multa aplicada, despesas pela remoção e guarda deste, bem 

como eventuais débitos que incidam sobre o mesmo. 

 

Parágrafo único.  Na ocasião da guarda dos veículos apreendidos, a Empresa Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, deverá elaborar relatório de vistoria do veículo detalhando 

o veículo e o seu estado de conservação. 

 

Art. 15 Após este período, se não houver a retomada por parte do proprietário, a Empresa Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, poderá dar destinação ao mesmo, 

podendo destiná-lo ao uso pela Administração Municipal, levá-lo a leilão ou venda como sucata, 

não havendo comprador em leilão; e o produto da venda será utilizado para ressarcimento das 

despesas geradas pelo mesmo ou, ainda, doado à entidade assistencial do Município. 

 

Parágrafo único. Os procedimentos destinados ao Leilão previsto no caput serão definidos pela Empresa Municipal 

de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PREÇOS PÚBLICOS 

 

Art. 16 Fica autorizada a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB 

a cobrar pelos serviços abaixo descritos: 

 

I –  Registro de Propriedade; 

 

II –  Transferência de Propriedade; 
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III –  Emplacamento; 

 

IV –  Expedição de segunda via do Certificado de Registro de Veículo – CRV e do 

licenciamento pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV; 

 

V –  Liberação de veículo apreendido; 

 

VI –  Despesas com remoção e guarda do veículo apreendido. 

 

Parágrafo único. Os valores dos serviços acima descritos serão estabelecidos pela Empresa Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, através de Resolução a ser expedida por 

seu Presidente, na qual deverá constar o período e a forma de reajuste desses valores, com 

aprovação do Prefeito Municipal. 

 
Art. 17 Este Decreto passa a vigorar na data de sua publicação. 
 
 Bauru, 16 de setembro de 2.014. 

 
 
 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 

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

 
 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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           CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE 

                             VEÍCULO  
 

              CICLOMOTOR - CICLOELÉTRICO 

  

Número: 001            Exercício: 2014 

  

Proprietário: Camilo Moreira da Silva 

 

CPF: 137.308.074-99      RG: 23.502.819-6 

 

Endereço:   Rua Silva Jardim nº. : 20-22   Jardim Bela Vista  

 

             CEP: 17090-063                 Bauru-SP 

 

Veículo: Ciclomotor  Placa: A - 001  Bauru-SP Cor  predominante: Cinza  

 

Marca:  Wagon  Modelo: Sprinter  Chassi nº.: A0123456789B 

 

Ano: 2013  Potência / cilindrada:  50 cc Velocidade  Máxima:  50 Km/h 

 

  

              

          Bauru-SP, 20 de agosto de 2014                                       _____________________________ 

                                                                  Antonio Mondelli Junior 

                                               Presidente da EMDURB 

 

 

 

                CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO 

 

Autorizo a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (EMDURB), a 

transferir o registro deste veículo, para: 

 

Nome do comprador:_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

RG:________________________________  CPF: _________________________________________ 

 

Endereço:__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Data:_______________      ____________________________________________________________ 

                                                                   Assinatura do proprietário (vendedor) 

Atenção: 

a) O vendedor se isenta de qualquer responsabilidade administrativa, civil ou criminal a 

partir da data acima, cabendo ao comprador a imediata transferência de registro do veículo 

para o seu nome. 

b) A Transferência de registro poderá ser comunicada pelo vendedor, remetendo cópia 

deste documento a EMDURB, após devidamente preenchido. 
 
              De acordo:______________________________________________________________ 

                                                                       Assinatura do comprador 

 

 

ANEXO II 

 
  

a) Placa para Ciclomotor / Cicloelétrico: (Chapa  com  espessura de 1,50 mm  medindo 

11,50 x 6,00 cm  /  Baixo-relevo  em Preto   de 1,00  e 2,50  cm) 

 

 

 
                                                                                                           
                                                        6,0  cm 

                                                                                                                     11,5 cm  
 
            11,5  cm 

 

   

SP – BAURU 

 

A -  001 


