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PROJETO DE LEI 

Disciplina a instalação de atividades na Zona Rural do 

Município e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art.1'- A solicitação para licenciamento de atividades que possuam ou não 
características agropecuárias na Zona Rural do Município será 
requerida junto à Secretaria Municipal de Agricultura ou outro órgão 
competente. 

Parágrafo Único - A expedição da licença ficará condicionada à apresentação de 
documentação que demonstra a regularidade fiscal e sanitária, 
podendo-se exigir outras conforme especialidade da atividade. 

Art. 2º - Se necessários outros documentos para concessão da licença, o 
requerente será notificado para que apresente-os no prazo de 30 
(trinta) dias, sob pena do indeferimento e arquivamento da solicitação. 

Parágrafo Único - O protocolo do pedido de licenciamento não dá direito ao 
requerente ao início das atividades, mesmo que tenham sido juntados 
todos os documentos solicitados. 

Art. 3' - O licenciamento da atividade não isenta o responsável pela 
propriedade do cumprimento das Leis, Decretos e Normas Federal, 
Estadual e Municipal referentes a: 
1 - Leis de proteção ambiental, caso esteja a propriedade situada 

em faixas não edificáveis junto às áreas de preservação 
permanentes (APPs), represas, lagos, lagoas, rios e córregos, 
áreas de proteção ambiental, fundos de vale, faixas de 
escoamento de águas pluviais, galerias, canalizações, faixas 
não edificantes que estejam em processo de desapropriação, 
linhas de transmissão de energia de alta tensão ou em áreas 
atingidas por melhoramentos viários previstos em lei; 

li - Legislações e Decretos sobre acessibilidade; 
Ili - Legislação e normas sobre segurança; 
IV - Leis e Normas referentes às áreas de segurança dos 

aeroportos; 
V - Outras. 
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Ar!. 4° -

§ 1º -

§ 2º -

Ar!. 5° -

§ 1º -

Caso tenha sido constatado o início das atividades sem o devido 
licenciamento, o proprietário da área ou responsável pela empresa 
deverá ser notificado para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento, apresente a licença ou encerre as atividades. 

Na Notificação deverá constar: 
1 - Local, dia e hora da constatação; 
li - Descrição sumária do fato, com indicação dos dispositivos 

legais infringidos; 
Ili - Indicação do(s) nome(s) do(s) notificado(s) que poderá(ão) ser 

o(s) proprietário(s) e/ou possuidor(es), a qualquer titulo, número 
do RG, CPF ou CNPJ e/ou registro no INCRA; 

IV - Menção do fato de que, caso não regularize ou cesse a 
atividade no prazo legal concedido, será autuado e ser-lhe-á 
imposta a multa; 

V - Identificação do servidor que constatou a infração. 

A notificação da autuação será entregue: 
J - Pessoalmente ao autuado ou quem o represente legalmente; 
li - Via correspondência registrada caso o autuado resida fora do 

município; 
Ili - Publicação no Diário Oficial do Município - DOM, somente 

quando resultarem em infrutlferas as tentativas dos itens 1 e li. 

Findo o prazo estipulado, será lavrado auto de infração, aplicando-se 
multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser iniciado 
um procedimento para interdição administrativa, bem como demais 
providências administrativas e judiciais cabíveis. 

No Auto de Infração deverá constar: 
1 - Local, dia e hora da constatação da permanência da 

irregularidade; 
li - Número de ordem da notificação expedida e não atendida; 
Ili - Indicação do(s) nome(s) do(s) autuado (s), que poderá(ão) ser 

o(s) proprietário(s) e/ou possuidor(es), a qualquer titulo, número 
do RG, CPF ou CNPJ e/ou registro no INCRA; 

IV - O valor da multa imposta; 
V - Menção do fato de que o autuado poderá recorrer no prazo de 

30 (trinta) dias contados da data da autuação e imposição de 
multa; 

VI - Identificação do servidor que constatou o não atendimento à 
notificação expedida. 
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§ 2º - O valor do Auto de Infração - multa será reajustado anualmente pelo 

lndice oficial utilizado pela Secretaria de Economia e Finanças para 
cálculo de atualização de Divida Ativa. 

Ar!. 6° - Caberá ao órgão competente a vistoria, notificação e imposição das 
penalidades. 

Parágrafo Único - A interdição administrativa, bem como qualquer outra providência 
após a autuação, deverá ser autorizada pelo órgão competente. 

Art 7° - Se necessário, poderá o Poder cutivo regulamentar a presente lei. 

Art 8° -

Bauru, 18 de feverei \ 

FRANCISC 
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PROC. Nº 
FOLHAS __ _ 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

No intuito de complementar a legislação municipal, apresentamos o 

presente Projeto de Lei que trata sobre o licenciamento de atividades que possuam, 

ou não, características agropecuárias na Zona Rur 1 do Municfpio de Bauru. 

matéria. 
Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares a aprovação desta 

Bauru, 18 de fevereiro e 2015 \ 

~; ,..., '. ) : "·: : 1't., ,,',.; .. , 

FilJ .• ~, r...; ~:.l"O 
P,".'.t:: IJEr..:TE 
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IPROC. N' 
FOLHAS 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~ b lm0 

()> rvo NV) VY) ~,vQ 

Em~ de f 6V de 2015 . 

....---- -----
~~ 

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI 

Presidente 

BAURU 

~ 
q >RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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IPROC. Nº 
FOLHAS 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada 

obstando sua normal tramitaçao por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposiçêo, 

caberá ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisao final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

19 de fevereiro de 2015. 

r "'3 ,,,, - () 4i~"" ~C) 
FABIANO ANÓR{ futi'~ARIANO 

Relator 

• C9RAÇAO DE 
SAO PAULO 
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t;,oc. Nº :LHAS~ 
COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

~ 
ROQl)E 
Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

19 de fevereiro de 2015. 

~~=-------~~~, 
FERNANDO l=RANCELOSI MANTOVANI 

Presidente 

Membro 

embro 

I 

BAURU .. 
51\0 PAULO 
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1 PROC, N" 
FOLHAS 

BAURU 

~ 
C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

de 2015. 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutlnio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
20 de fevereiro de 2015. 

ALEXSSA ~O BUSSOLA 
elator 



• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

PROC. Nº--"'-"-"C,.L.,::...l..l<:...-1 

FOLHAS 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissao de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitaçao por esta Casa. 

Assim, caberà ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

~ o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
20 de fevereiro de 2015. 

Presidente 

ALEXSSANDR eusso 
Relator 

\ 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
Membro Membro 
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 

OJ.v<~~ 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAUDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 

25 de fevereiro de 2015. 

ALEXSSA RO BUSSOLA 

elator 
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PROC. Nº o 3'i1 5__,-

FOLHAS 1 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 

tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final. 

PAU SOUZA 

ALEXSSA RO BUSSOLA 

elator 

// 

Membro 
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FOLl-!A.S 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

de2015. 

MARCOS A 

BAURU 

-C9RAÇAO DE 
SAO PAULO 
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FOLHAS 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 

quanto a sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
25 de fevereiro de 2015. 

cc::;- l/ 4~ 'e;/ o 
FAB ANÔANDR~ 

Relator 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 

E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a 
inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
25 de fevereiro de 2015. 

7 {)' 
',,?],(:__ ·;::: -
MARIANO 
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À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Primeira e Segunda Discussões, 

em Sessões Ordinária e Extraordinária, 

realizadas no dia 02 de março de 2015, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo 

ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 03 de março de 2015. 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e oficio, 

aguardando-se a publicação da Lei para 

posterior arquivo. 

Bauru, 03 de março de 2015. 

Diretora de Apoio Legislativo 

,....,._~---~-,--·- -··--· 
PROC. N• c'J3f1s t 

FOLHAS t4, 
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AUTÓGRAFO Nº 6756 
De 03 de março de 2015 

PROC.N• 
FOLHAS 

c')iil) ' \ 

lq 

Disciplina a instalação de atividades na Zona Rural do 

Município e dé outras providências_ 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° - A solicitação para licenciamento de atividades que possuam ou não características 
agropecuárias na Zona Rural do Municfpio será requerida junto à Secretaria Municipal 
de Agricultura ou outro órgão competente. 

,..... Parágrafo Único - A expedição da licença ficará condicionada à apresentação de documentação que 

Art. 2° -

demonstra a regularidade fiscal e sanitária, podendo-se exigir outras conforme 
especialidade da atividade. 

Se necessários outros documentos para concessão da licença, o requerente será 
notificado para que apresente-os no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena do 
indeferimento e arquivamento da solicitação. 

Parágrafo Ünico - O protocolo do pedido de licenciamento não dá direito ao requerente ao início das 
atividades, mesmo que tenham sido juntados todos os documentos solicitados. 

Art. 3° -

Art. 4° -

§ 1º -

O licenciamento da atividade não isenta o responsável pela propriedade do 
cumprimento das Leis, Decretos e Normas Federal, Estadual e Municipal referentes a: 
1 - Leis de proteção ambientar, caso esteja a propriedade situada em faixas não 

edificáveis junto às áreas de preservação permanentes (APPs), represas, 
lagos, lagoas, rios e córregos, áreas de proteção ambiental, fundos de vale, 
faixas de escoamento de águas pluviais, galerias, canalizações, faixas não 
edificantes que estejam em processo de desapropriaçao, linhas de 
transmissão de energia de alta tensão ou em áreas atingidas por 
melhoramentos viários previstos em lei; 

li - Legislações e Decretos sobre acessibilidade; 
Ili - Legislação e normas sobre segurança; 
IV - Leis e Normas referentes às áreas de segurança dos aeroportos; 
V - Outras. 

Caso tenha sido constatado o início das atividades sem o devido licenciamento, o 
proprietário da área ou responsável pela empresa deverá ser notificado para que no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento, apresente a licença ou encerre as 
atividades. 

Na Notificação deverá constar: 
1 - Local, dia e hora da constatação; 
li - Descrição sumária do fato, com indicação dos dispositivos legais infringidos; 
HI - Indicação do{s) nome(s) do(s) notificado(s) que poderá(ão) ser o(s) 

proprietário(s) e/ou possuidor(es), a qualquer trtulo, número do RG, CPF ou 
CNPJ e/ou registro no INCRA; 

IV - Mençao do fato de que, caso não regularize ou cesse a atividade no prazo 
legal concedrdo, será autuado e ser-lhe-á imposta a multa; c-S<.._ 

V - Identificação do servidor que constatou a infração ~ ) 

~v 
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§ 2º -

Art. 5° -

§ 1º -

§ 2º -

Art. 6° -

PROC. N' o]>'.l t• 
FOLHAS 

A notificação da autuação será entregue: 
1 - Pessoalmente ao autuado ou quem o represente legalmente; 
li - Via correspondência registrada caso o autuado resida fora do municfpio; 
Ili - Publicação no Diário Oficial do Municlpio - DOM, somente quando 

resultarem em infrutíferas as tentativas dos itens 1 e li. 

Findo o prazo estipulado, será lavrado auto de infração, aplicando-se multa de R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser iniciado um procedimento para 
interdição administrativa, bem como demais providências administrativas e judiciais 
cabíveis. 

No Auto de Infração deverá constar: 
J - Local, dia e hora da constatação da permanência da irregularidade; 
li - Número de ordem da notificação expedida e não atendida; 
Jll - Indicação do(s) nome(s) do(s) autuado (s), que poderá(ão) ser o(s) 

proprietário(s) e/ou possuidor(es), a qualquer titulo, número do RG, CPF ou 
CNPJ e/ou registro no INCRA; 

IV - O valor da multa imposta; 
V - Menção do fato de que o autuado poderá recorrer no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da data da autuação e imposição de multa; 
VI - Identificação do servidor que constatou o não atendimento à notificação 

expedida. 

O valor do Auto de Infração - multa será reajustado anualmente pelo fndice oficial 
utilizado pela Secretaria de Economia e Finanças para cálculo de atualização de 
Dívida Ativa. 

Caberá ao órgão competente a vistoria, notificação e imposição das penalidades. 

Parágrafo Único - A interdiçêo administrativa, bem como qualquer outra providência após a autuação, 
deverá ser autorizada pelo órgão competente. 

Art. 7° - Se necessário, poderá o Poder Executivo regulamentar a presente lei. 

Art. 8° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 03 de março de 201 r ~· 
'vÍ'' 

__EMilA ETO 72:/' 
-----·· Presi~eílte71,/ -

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

i:.QQ'C'- ()/'/ h,{~,c, 
FABIÃNO ANDRÉ LUCAS MARIANO 

1º Secretário 

_{j 
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Bauru, 03 de março de 2015. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão Ordinária levada a efeito 
por esta Casa de Leis no último dia 02 de março de 2015: 

Autógrafo nº 

6746 

6747 

6748 

6749 

6750 

6751 

6752 

6753 

6754 

6755 

6756 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 4989, de 16 de março de 2003, 
alterada pela Lei nº 5190, de 01 de outubro de 2004; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis 
de propriedade do Município de Bauru com imóveis· de propriedade de 
AEBAURU ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA; 
de autoria desse Executivo, que cria o Programa Municipal de Agricultura de 
Interesse Social - PMAlS e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que cria o Programa Municipal de Agroindústria 
Familiar de Bauru e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a destinar uma área 
de terreno à ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PODER 
JUDICIÁRIO DE BAURU E REGIÃO em regime de Concessêo de Direito Real 
de Uso; 
de autoria desse Executivo, que altera a redação dos incisos 1 e li do Art. 1º da 
Lei nº 4.318, de 07 de julho de 1998, que autorizou permuta de áreas entre o 
Município de Bauru e Sérgio Eduardo Silva; 
de autoria deste Legislativo, que institui a Semana Municipal de Proteção e 
Defesa dos Animais em Bauru; 
de autoria desse Executivo, que dá nova redação aos Arts. 2°, 3°, 4° e 5° da Lei 
nº 4319, de 07 de julho de 1998, que criou o Conselho Municipal de Turismo -
COMTUR e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, à Entidade do setor privado que 
especifica, visando o atendimento à Educação Infantil; 
de autoria deste Legislativo, que estabelece o percentual mínimo de cargos em 
comissão da Câmara Municipal de Bauru a serem preenchidos por servidores 
efetivos; 
de autoria deste Legislativo, que disciplina a instalação de atividades na Zona 
Rural do Município e dá outras providências. 

Nada mais havendo ra o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

• 



• 
Of.DAL.SPL.PM. 42115 

Bauru, 26 de março de 2015. 

Senhor Prefeito: 

De acordo com o Parágrafo 1° do Artigo 38 da Lei Organica do 

Município de Bauru, comunicamos que o prazo para se apor Veto ao Autógrafo nº 

6756 está encerrado, assim, solicitamos a Vossa Excelência que, conforme 

determina o Parágrafo 6° do Artigo citado, providencie a publicaçao da respectiva 

Lei. 

No aguardo de uma manifestaçao de Vossa Excelência, 

subscrevemo-nos renovando nos s pro tos de consideração. 

~-·· 

Chefe do Servtço de Procedimf'íl~o; legisl.:itivos --·--'"---
Excelentíssimo Senhor 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

Prefeito Municipal 

NESTA 
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PROJETO DE LEI 

Discipl ina a instalação de atividades na Zona Rural do 

Município e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° - A solicitação para licenciamento de atividades que possuam ou não 
características agropecuárias na Zona Rural do Município será 
requerida junto à Secretaria Municipal de Agricultura ou outro órgão 
competente. 

Parágrafo Único - A expedição da licença ficará condicionada à apresentação de 
documentação que demonstra a regularidade fiscal e sanitária, 
podendo-se exigir outras conforme especialidade da atividade. 

Art. 2° - Se necessários outros documentos para concessão da licença, o 
requerente será notificado para que apresente-os no prazo de 30 
(trinta) dias, sob pena do indeferimento e arquivamento da solicitação. 

Parágrafo Único - O protocolo do pedido de licenciamento não dá direito ao 
requerente ao início das atividades, mesmo que tenham sido juntados 
todos os documentos solicitados. 

Art. 3° - O licenciamento da atividade não isenta o responsável pela 
propriedade do cumprimento das Leis, Decretos e Normas Federal, 
Estadual e Municipal referentes a: 
1 - Leis de proteção ambiental, caso esteja a propriedade situada 

em faixas não edificáveis junto às áreas de preservação 
permanentes (APPs), represas, lagos, lagoas, rios e córregos, 
áreas de proteção ambiental, fundos de vale, faixas de 
escoamento de águas pluviais, galerias, canalizações, faixas 
não edificantes que estejam em processo de desapropriação, 
linhas de transmissão de energia de alta tensão ou em áreas 
atingidas por melhoramentos viários previstos em lei; 

li - Legislações e Decretos sobre acessibilidade; 
Ili - Legislação e normas sobre segurança; 
IV - Leis e Normas referentes às áreas de segurança dos 

aeroportos; 
V - Outras. 
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Art. 4° -

§ 1' -

?il~5=r 
Caso tenha sido constatado o inicio das atividades sem o devido 
licenciamento, o proprietário da área ou responsável pela empresa 
deverá ser notificado para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento, apresente a licença ou encerre as atividades. 

Na Notificação deverá constar: 
1 - Local, dia e hora da constatação; 
li - Descrição sumária do fato, com indicação dos dispositivos 

legais infringidos; 
Ili - Indicação do(s) nome(s) do(s) notificado(s) que poderá(ão) ser 

o(s) proprietário(s) e/ou possuidor(es), a qualquer titulo, número 
do RG, CPF ou CNPJ e/ou registro no INCRA; 

IV - Menção do fato de que, caso não regularize ou cesse a 
atividade no prazo legal concedido, será autuado e ser-lhe-á 
imposta a multa; 

V - Identificação do servidor que constatou a infração. 

§ 2° - A notificação da autuação será entregue: 

Art. 5° -

1 - Pessoalmente ao autuado ou quem o represente legalmente; 
li - Via correspondência registrada caso o autuado resida fora do 

município; 
Ili - Publicação no Diário Ófrcial do Municlpio - DOM, somente 

quando resultarem em infrutíferas as tentativas dos itens / e li. 

Findo o prazo estipulado, será lavrado auto de infração, aplicando-se 
multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser iniciado 
um procedimento para interdição administrativa, bem como demais 
providências administrativas e judiciais cabfveis. 

§ 1° - No Auto de Infração deverá constar: 
1 - Local, dia e hora da constatação da permanência da 

irregularidade; 
li - Número de ordem da notificação expedida e não atendida; 
111- Indicação do(s) nome(s) do(s) autuado (s), que poderá(ão) ser 

o(s) proprietário(s) e/ou possuidor(es), a qualquer titulo, número 
do RG, CPF ou CNPJ e/ou registro no INCRA; 

IV - O valor da multa imposta; 
V - Menção do fato de que o autuado poderá recorrer no prazo de 

30 (trinta) dias contados da data da autuação e imposição de 
multa; 

VI - Identificação do servidor que constatou o não atendimento à 
notificação expedida. 
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I:~:~~ ::º ~!:~ 
§ 2° - O valor do Auto de Infração - multa será reajustado anualmente pelo 

índice oficial utilizado pela Secretaria de Economia e Finanças para 
cálculo de atualização de Divida Ativa. 

Ar!. 6° - Caberá ao órgão competente a vistoria, notificação e imposição das 
penalidades. 

Parágrafo Único - A interdição administrativa, bem como qualquer outra providência 
após a autuação, deverá ser autorizada pelo órgão competente. 

Ar!. 7° - Se necessário, poderá o Poder cutivo regulamentar a presente lei. 

Ar!. 8° -

Bauru, 18 de feverei \ 
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FOLHAS 2G 

Bauru, 30 de março de 2015. 

Senhor Prefeito: 

Tendo decorrido o prazo para a promulgação da Lei referente 

ao Autógrafo nº 6756, conforme determina o Parágrafo 7° do Artigo 38 da Lei 

Orgânica do Municlpio de Bauru, vimos solicitar a Vossa Excelência o 

encaminhamento da numeração para cumprimento do disposto no artigo citado. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de distinção e apreço. 

Excelentlssimo Senhor 

··~. 
reskfente 

.... --,,..,.-,,-------.,,.-~..-. 
Oficio Y 'i 15' Protorolo f M ~ _ .. 
pag (,, V · no d>ail..J 0 J /1 '? , 

~~,~~:' ! 
r·~,, f<? ~ri ~ ,r-1' ~ ., ,:-~ P rr.1r·~d 1 n ,, .1tus lP!,'.i'.:I > 1 i VC'~ j' 

,.,., ...... , . ....,,,._,b,._,_,.~~---~----~----". 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

Prefeito Municipal 

NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 71/15 
P. 14.027/15 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 30 de março de 2.015. 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM. 44/15, datado de 30 de março de 2.015, 
informamos que o número a ser utilizado para promulgação da Lei referente ao: 

- Autógrafo nº 6.756 é "6.656, tle 30 de março de 2.015." 

Atenciosas saudações, 

RODR~~INHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

A Sua Excelência, o Senhor 
ANTONIO FARIA NETO 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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SAO PAULO 

LEI Nº 6656 
De 30 de março de 2015 

Disciplina a instalação de atividades na Zona 
Rural do Município e dá outras providências 

A CÂMARA MUNICIPAL OE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° - A solicitação para Hcenciamento de atividades que possuam ou não características 
agropecuárias na Zona Rural do Município será requerida junto à Secretaria 
Municipal de Agricultura ou outro órgão competente. 

Parágrafo único - A expedição da licença ficará condicionada à apresentação de documentação 
que demonstra a regularidade fiscal e sanitária, podendo-se exigir outras conforme 
especialidade da atividade. 

Art. 2" - Se necessários outros documentos para concessão da licença, o requerente será 
notificado para que apresente-os no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena do 
indeferimento e arquivamento da solicitação. 

Parãgrafo único - O protocolo do pedido de licenciamento não dá direito ao requerente ao inicio 
das atividades, mesmo que tenham sido juntados todos os documentos 
solicitados. 

Art. 3° -

Art. 4° -

§ 1º -

§2º-

O licenciamento da atividade não isenta o responsável pela propriedade do 
cumprimento das Leis, Decretos e Normas Federal, Estadual e Municipal 
referentes a: 
1 - Leis de proteção ambiental, caso esteja a propriedade situada em faixas 

não edificáveis junto és áreas de preservação permanentes (APPs), 
represas, lagos, lagoas, rios e córregos, áreas de proteçao ambiental, 
fundos de vale, faixas de escoamento de águas pluviais, galerias, 
canalizações, faixas não edificantes que estejam em processo de 
desapropriação, linhas de transmissão de energia de alta tensão ou em 
áreas atingidas por melhoramentos viários previstos em lei; 

li - Legislações e Decretos sobre acessibilidade; 
Ili - Legislação e normas sobre segurança; 
IV - Leis e Normas referentes és éreas de segurança dos aeroportos; 
V- Outras. 

Caso tenha sido constatado o inicio das atividades sem o devido licenciamento, o 
proprietário da érea ou responsével pela empresa devera ser notificado para que 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento, apresente a licença ou 
encerre as atividades. 

Na Notificação deverá constar: 
1 - Local, dia e hora da constatação; 
li - Descrição sumária do fato, com indicação dos dispositivos legais 

infringidos; 
Ili - lndicaçllo do(s) nome(s) do(s) notfficado(s) que podera(ão) ser o(s) 

proprietário(s) e/ou possuidor(es), a qualquer titulo, número do RG, CPF 
ou CNPJ e/ou registro no INCRA; 

IV - Menção do fato de que, caso não regularize ou cesse a atividade no 
prazo legal concedido, sera autuado e ser-lhe-a imposta a multa; 

V - Identificação do servidor que constatou a infração. _____--~ 

A notificação da autuação será entregue: ./ ~ 
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1 - Pessoalmente ao autuado ou quem o represente legalmente; 
li - Via correspandência registrada caso o autuado resida fora do municfpio; 
Ili - Publicação no Diério Oficial do Municlpio - DOM, somente quando 

resultarem em infrutfferas as tentativas dos itens 1 e li. 

Art. 5° - Findo o prazo estipulado, sera lavrado auto de infração, aplicando-se multa de R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser iniciado um procedimento para 
interdição administrativa, bem como demais providências administrativas e 
judiciais cabfveis. 

§ 1° - No Auto de Infração devera constar: 
1 - Local, dia e hora da constatação da permanência da irregularidade; 
li - Número de ordem da notificação expedida e não atendida; 
Ili - lndicaçao do(s) nome(s) do(s) autuado (s), que poderá(ão) ser o(s) 

proprietário(s) e/ou possuidor(es}, a qualquer titulo, número do RG, CPF 
ou CNPJ e/ou registro no INCRA; 

IV - O valor da multa imposta; 
V - Menção do fato de que o autuado poderá recorrer no prazo de 30 (trinta) 

dias contados da data da autuação e imposição de multa; 
VI - Identificação do servidor que constatou o não atendimento ã notificação 

expedida. 

§ 2° - O valor do Auto de Infração - multa será reajustado anualmente pelo fndice oficial 
utilizado pela Secretaria de Economia e Finanças para célculo de atualização de 
Divida Ativa. 

Art. 6° - Caberá ao órgão competente a vistoria, notificação e imposição das penalidades. 

Paragrafo Único - A interdição administrativa, bem como qualquer outra providência após a 
autuação, deverá ser autorizada pelo órgão competente. 

Art. 1° - Se necessário, poderá o Poder Executivo regulamentar a presente lei. 

Art. 8° - Esta Lei entrará em vigor na data de ua publicação. 

Bauru, 30 de março de 2015. \ 
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FABIANô ANDRÉ U MARIANO 

Projeto de iniciativa do 
POOER LEGISLATIVO 

1 º Secretério 

R~o na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

J~~IRA 
Diretora de Apok> Legislativo 
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Donizete do Carmo dos Santos 
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<f 354,IWWi-18. ~~rl'.9J4J.peno ... 3"1 doF!JNPREV'1'1\ill,ooomdoorn071trl/lUJ5. 

mMUNJC~MOS o """"- da Sra """°' ,..,..,,,,da do Oh"""'- 1xn1"<1<>18 do RG of 14 J26,>W;! SSPISP o CPF/Mf 
ü51.4)4 !li-OI, matriculo n,..,;""al o" 4750.so"ldoraiJllOlw• dafLINPREV'1'MB,O<>lmdoom !MIJ/ll!LI 

PODER LEGISLATIVO 
ANTONIO FARIA NETO 

Presidente 

IS - EXONERANDO, a p<dldo. o - GLÁUCIA FERNANIJA CANELA LOSlLA do""'!!º 
PARLi.MENTAR do G.bmot< do_, FABIANOANO!lt LUCAS MARIANO• 

PORT_ !lfl-OU/2'15 - RESoLVE ~""' • efoOm1 abao,.,, o ach01<X>al por <cmpo d<"°"'"° - Bl™O. 
donllO do""" do 20ll . .., rcopoajv .. datas de"""""""*'' 
Nomo do s.rndor Mot<1<. Qu•l;&u;:;<''•~-·'-

Rafirol do OhY<mt Moroubo 
C.n,,llaAJ""";o. Prado f>anco 
11<...,All"R<idoTndo 

- C.~ro 
Ed•t»rdo Vidoo 
()pomdo<deM""'r 

--·~ 

Aios da !\lesa l>irctora 
PORT. BIJ.-04Jnfll! - NOMEANDO o S< RICAIUJO ROGJiRIO DA SILVA oo ""80 ofu!ivo de AGENTE DE 
SERVIÇOS AUXllJAR.liS 1, coof(lnno ~om ('oncuno Públk•• - 1" 111$A1 -~parti! d< 011(14/2015 

DEC'RITTA-

An I'· 

An l"· 

An l'-

An 4•. 

12"-

11·-

,,. 
An 6"-

Puégodb Úruoo -

o,..,,p[ono a 1'1~ de atwidad" na 
Zona 11u,.1 do MumclP" < dlt 01Jtra. 

P'<>"KI<="' 

A CÂMARA M1JNIC!PALDE ~AliRll, F,31odo J, SOO l'aolo,u,..dodo ,,,,,;i11nbu$1<> lcgw•. 

A oolL<or:.,l.o para liceocu•Ticnto dt .. "'dade; qu< possw:irn ou mio =a<t<O•"""" ogmpocullri~, 
na lona Rootl do Mlmic\po> ,...,. requemlo J""'° a S..:relllr1'1 Munodpal do Agri<Wnua ou ootm 
óW!o>comp<lente 

A •.,.,.liÇ<lo de hconç.t fioar.i coodo"'o,,,.;lo •""""'"<ação do documon1'1>4o Qbo demorootrn a 
n:gul.mded< ó«al o ""''larr>, pod<ndc-oo .,,;8"""""" conformo "'po"alld..i. do atLvoiade 

So "'""*'"" ourn,. <loarmon"" para oonco<W> da hoc"ço o ro'f"<'<Ol< ,.,,.; noaficodo pat>. 

q"" """'"""-{),! no "'"2<> ele _l(I (tn,..) dia.. ><>b ""'" do mdcre- e ""'"'""'""'° do 
sol•atoção, 

O p""<>ColO d<l p<dodo do h""'"ª""""' Rio dfL dm:uo "" ~rento 11<> '""'ºda, otivodedes, 
m1,.mo quo tcnMm ,.oo JIUl!ado. tod<>0"" """"""- 'ºl"•l.<ldo•. 

O Ir"'"'"""'"'° da atov;;,,w, do '"'""' o ""J'Oll"""'I pol• propnedado du ournpnmonto dao 
i...,, Decrero. e No!TllO< Fcd.:oil, &r.dual e Mun,oopol rcfCronl<.S ._ 
1 • i..., do pro<cç$o "'"boonlal. C:t!IO "'""J" a i""P"odad< ~ltiada om filinor n:OO 

edoficlmi )Unto .. ir<°' do pn:amtaç<lo JIC"'"'"'"lla (APl's~ «-. I~, 
lq- ri<J< <"°""""'·-do ptoieção *"'br<r<al, fund0< do vai•. fa;l<Q do 
«<aomeoto de ..... pJov;.,,, galon.,, canall>açõcs, & ... ~ odoficantes Qbo 

...,jom"'"""""""" do dasapmpn.,.,, J- do """"";"""do"""'!!'" do alto 
tenrilo""om-.ainploopormo~v.mo.~eml<i, 

J! • Logi•loçli<o o Ooot<lo<oobreaoo,.;i.;1.-. 
!li - 1.<g;~ • ..,..._ - qunnça; 
IV- Loi•oNo"""°ro- .. lteaodoq....,çaOO.-. ,_ -
('a_...,tcn!.e •odo"""""""' O 000"0 d .. atmdodc•""" Q d<\'Odo h=ciom ... o. O p!t>pnoláno d• 
Oreo oo ""J'Oll""V<I ,,.,i. <mpn"• <l<>~"r.I '"'"""ficado !"'fll 'l"• "'"''""'de I< (qllln,.) di"", 
oonrnd"-' do reccbm10nto, """'"""a fo0<nça01J onc'"'"., """odad" 

No NoofiO>Çdo de>crn ""'"'°'· 
1- Local,doaol>onodaooo"""""'°' 
D - °"8arçlo """"'"-do lilkl, oom mdicaçãodoo dispooni"°" lesai• inflinardos, 
m - ID<Ucoção do(•) nome(•) <kol•) "°"ficado(•) quo po<koi(AQ) "'' o(•) propii'1Hrio!• J 

<loo ..,...,ulor( .. ), o qua1q..,, titulo, número do RG, CPF"" CNPl </oo !q!istto -"""-'· 
!V • Monçto do 11W do que, 00>o nAo ~ oo """"'a alividado "°li""' 1qpi! 

oonoe.fülo, será outuado e 00<-l- unpo .. • muha, 
V- ldontili"'ÇÕodo....,do.rq""""'-•mtlaçio. 

"'noof""'"" da ""'"oçio s.ri onto.1!""' 
1 - l'l:""°'"mon1< ao auiu.do oo quom o""'""'""' IC$1llmcnte: 
li- V..oom~•~00>oowruado10gdafu<adomumclpK>: 
m - l'l.OhoaÇ<lo t10 o;.;no Ofical do Mutnoi!"<' DOM,'°"'""" quurdoMullar<rn"" 
~ .. -00.; .... 1,u. 

fiodoo pr= O>tipulado, -""' 1 ... nido aulO de mliaçlo, Opl;""""'- multo do R$ 1 l00,00 (um 
m;I o Q\O"'- ro1u), """"""' '°' """'°"" im p""'°"uncolo para mr.:d;ç1o adnr;oimar;\'a, 
i.... comodo1111U•~-•ni-...ojodi.,.;.aibl-. 

"loALllOdo lnfraç;lodoV<r.ltoon...,-

1 · Lo<ai. do• o hora daooo"3!>ÇM do P"""""""'"da1rrcg"1arida.lo. 
U - Mimoro do ooimr da•oM<açio <>pod;o. • oio °"""'"'"' 
!li· lndoeoçõo do(o) nome(•)do(o) WlllB<lo(•l· qllO ~) ooro(•) Jl'Oprictáho(o) 

ol<ni _doJ( .. ). o quakper ~hl!o, rúm..., do RO, CPF ou CNP/ o/O\! q;..., 
no INCllA, 

IV- OvaiordemWto>-. 
V - Monção do fillO do quo o autuado podotá """""" no prazo do JG (lrinlo) di"' 

_da_da_o1m)Xlliçlode,,,.lta; 

VI - JdtoOfi~ do0<r;idorquo COOl!alou o nio ""'-BDOM...ao .,.poo11<1., 

O volor do Auto d• lntnç:oo multa ocrá ""'J'l5tod<> anual....., pelo !ndioo oliciol \<hl;...io l'"lo 
Se.,..,..;a do ~e Firlooçao pma""1culo de 111Ua1J-;1o do !}jv;daAri>t-

A m!<rdoç.lo .Omono.tool•"'· - oomo quolqU<r OUlra pmv-= """' a~' d°"''" '"" 
""'°nxodo ,,.,10 ÔllliO ""m"""""' 
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S.Un1, 30"" março d< 2015 

FAIUANEl'O 
Pre.odoatc 

FAlllANOANDRÉ LUCAS MARIANO 
lºSocn:táoo 

P«>j.10 de mlciotl\a do 
PODER 1.EGISLATIVO 

lOSIANE SIQUEIRA 

º'"'"""d' A"°"' l<gi•l•ho 

An 1-. 

Arl 2'-

Atos da Diretoria 
PROJETO DE RESOl,UÇÃO 

A<ro""'1lta o Art 11 '1-H â Ro!Oluç&;> n• l6J. 
de 19 de OO>embro de ]9<1() - ll<8•n>c11to 

'~-
A MESA DA C'ÁMARA MUNJCIPAl DE BAURU. l'$ado de 5"' Paulo, ""u11<> d<,,.... 

lho ""'""1e o a.b80 LI, "''"' 1, letto. "m", da &..,loção léJ/90, promulgo a qwnl< 11.osoluçlo; 

Acre>Oll-00 o "~u•ntcArt l J\>--1-LI &ooluçdo n• 263, de 19 de noV<mbru de 19\NJ. 

A<Jude Vo'<Odor, po1 mo<ivo Guo o:jo. """Jª l\;>rmolnt""tc afolll>da 

de'""' fQnçõcs do '"'"°""vo mandato o. ""''"' projeto ou P'"J°"" dc 
"''ª"'°"" co om C<l-4u!Oriaorn ltBmnaçio, o(•)""""'°'') d"'<nl(lo) 
ser mqmvado(•) o cao o Voi=lor """"'º o - ""mesma 
i"l!'•lalur>, pod.;láClo) OC•l "'fendo(•) proJ<O>(•) n:torno< <rami~ 
• l"""' do poll!Odo >r!IOrrupçík> quando da ""'sl!Ç!o do mandBt<:>, caso 
"'""'°de no-o ll\3Ddatoom lcgi•I'""""' SUÓ«>jUOnt<~ o(,) projotoj,) 
podenl(lo) "'' "'"f'~•l. OJl!retamo, "8"""11 hamotlçào> ;mogr.ol 

,,. nova l"i'slarura """'º wna """' """'°""'" 

""lOJl 

PAULO EDUAltOO DF. SOUZA 

A...,.;..,;. do Vo do Projeto ll>.z oom que"" ;nv'8bilo'<m "''"'"'°' coclllre<,om"""' 
"'I""'"' a «fenda pm!>O''"''" e. tam!>im. 1m bHtto. doba""°""""'"· P"" !""'iVO" modofi~ <om '"""'""' 
JOC!u'""' COl'll "'l"'I"' que po...., "°"""'"""'""" f".l''""'"' e'"° oomq>ondcme .....,.Vii, nllo oontanam 
com "'!\ilaça<:> •doqWlda que "'P""""""' o f"'l'"'""' e ontonção do ""p<Wv<> ""'"' 

A.,om senóo, para 00. p lonv11. J)m!>ilc-oe o ""1"""""'""'"° projctn• qt~ não poliS&'l't 
""'""rum .. do>0<1M alo~ na dor, .. do mérito """'' No ro-lWIMll. o '""'"'º pn>«domooto O oBlnbol.,.,.00 
P<"'"'' Pro1<1<> do R<OOlw;ão, uma''" quc<"""'""• m 'fi"<l\'Õ<Saolc""oti"'"ol proposto "1<> po;s•I,..,,,, OO:J>Or«>
OllOO<eo, e cm ap~ .. omaid.., podona-.<o •uscirat ooru..oJ lcgosl:u.vo ocm """"'"'"'do pnnoiporu <o«' mesmo 
total di"""'<liocoa do O<HIUtot "'""'""'·o q..,i ten• oou oomo o cm m""na d!.,,ollilllt< do,.,. jdoano 

""""""""-'' ocro<hta.- operfolQOOm<nto da hdc 1<!!"1""v•ll"'4•"91l!"° C...., 
mgo..,. "'''"" p...,, a acett•ç&> da"""" qra o "l'''"açJo da 

Dl!:CltETA. 

Art 1'· 

ll<wni, 11 do nwço"' 2015 

PAULOEDllAltOO DE UZA 

l'ROJltTO DE LEI 

A( ÀMARA MUNIOPAL DE DAIJRU. Es..Oo de Siio hilllo ,..,,do do'""' attibuoçôcs lcgoo~ 

Foca cnado, no qWldro de po=ol d• ( ânwa Munoc<pal do Bau ru, 
de s.r.,.;ço da Ródoo Cimar• FM, subool,nado à °'"'°""de Com 
ocupado por JomaH>la. Rad111!& (Ed1torde Vldco, Ü)><nldor de 
ou T<cnoco (Op<rador Tócmoo do Áudlo ' VKl<o) d<> quo.dro ot<fuo 
Mumm?OI do Bauru. 

Slo otnbuiç&. <lo <aQ!o om """"..ao de ChcfC de Srn.-100 da RMto C.ãmaro 
•) •uporvo~.....- o P"""'""' de pMuçio. J>"nc•polmon"' (jllaD!O a cocal dos produ!oo < 

do prowam ... ~ <ldt.po;siç&> <lo O.t1:1orde (omumcaçio, 
bi """"'°""'a°""""° dos_..., .. ttansmmdo.! polo""''"'°' "'"do 

q•al,.Jado <•adequação dos horáno> <lo "'"'""'~olo. 
o) ""' wipunsit;'OI pola obtenção d0< "''"""' ma1'"""' """"..ari"' il """' 

P"'I!.....,,· 
à) cooolcruu- a <unfo;çção e • =<UÇlo dos ...,,,,. do P"'l!rumaçAo cnabel 

hu<Wio• e a ""'luin"• da''""""'""°·'""""'"' a :idoquoda '""'""1<> dos pros 
prodLllOo, ""'IM' cm OOOJunto com o Dtn:tor de Comuru.,..,..,, ,, 

llauru, 30 dc marçc de 1011 

FA ANOANOltÉ LUCASMAltlANO 
1° Sco""""o 

ALEXSSANDRO UUSllOLA 
1"Soetclllno 

EXPOSIÇÀO OE MOTIVOS 

o Chefe do Serviço da RMio Cinwa ™ ""' 14nção •sttHIO!ll"" no ~~;,.. da ""'"'°"' de 
r&ruo Elo 1 .00 a 511p<r.1<io do Oi"'1ot de Comun;""l'io, PlLl""" o O'!:oniow o flu"" de produçio da c'lnl'"º'" <. 
co!ISOque ente. "'" P"'l!rart\llÇão 

DJ(ÇltETA-

Art I'-

~oúmco· 

Art Z'· 

An l"· 

Arl 4"-

l'>ujgrafo ""'"" -

A" Y'-

,\rt ,,._ 

rarágtsfo """" • 

Arl 7"-

An li'· 

Art ""· 

Art 1'1'· 

Sollcotamo• "'" Nohrc> hre~ "'"""""· quo aprovem o presente '""""" 

llautu. JO de março de 10Jl 

FAltlANETO --· 
PltOJETO IU: LEI 

ALEXSSANORO 8USS0LA 

'~-

Dlspõo sobre a aphcaçãode multa"" ódadao 
quo fur ft~ J<Vodo lixo ou rn<ulho ""' 
lügtadouros i>úbhros futa dos oqwpamcnOls 
à<min.00. pa<>. .. "' fim e dO """"' 
pro,Hl<nooas 

ser; nouli.do. a fot"'• da l.ci. IOdo ••dad4u quo for H.,,,,.in Jogando qoalqoor opo do I"" ou 
m<ulho futa d OQU•P"'I""''"' ®'U...00. l'<'f' <Slc fim •o• luo!radouro.! pôl;M•OD< do Muq0"p10 

deº"""'· 
1 • Lm> é do o quo uão p«Sla' ><i•llll furo. """ou""- mút<IS, v<lhas.""" valot: 

11:slduw r<>ultarn doali•"'"""•dom~ 1ndu•tri11'~ '°""'"'""~ 
li· Entulho o O<lnJUrUo do fragmentos <>U """°"do tojolo, <>t>r\0'"10, atgam...., oço, 

, P"""""""" do do"PCrdi"o na consttuç!o. "'fotm• oloo domohç!o do 

pn;.boo. =idônciru '-· 

-,. no "e..put" deste attill<' P''"'"" que ammol domé"'""- qu""'1o 
na <0mp&'Lhoa de "" ou condutor, dofoq.., .., ""' ou i"l!raàooroo i>úhl;cos • <>lo slo 
recoJh,<los 

As ponsJ'dad" P"''"""'"" ,.,rao ,.,.bcJec.rui. 111owé• do ""'ºdo "'~ la"'lldo oonrro 
o 1nfnn<Jr. cont<ndo os "'"w informoçõcs· 
1· ioc<d,daraehm<dol °"""' 
1J - qu•lifi<açio do ... ....i 
Jll • o deocnção ® fa., oon 
IV - o di,.,.,~tovo l•sal mf,.... 
V - a odooll&....., do 'F'" 

""'"""'da matrkul~ 
.... Loa!orodoBUh14do 

"""" ou função ' o 

d• .,...io;,~ du ..,modo,,.,; qua!Lfwado o"" 

O 'li"'" ""ponoávcl pol• ou~""""" hmr.o•. "'"'P"' '!"'""""..ano. a.mJ;o do fo'l'll 
ooJ'<1ol qu>ndo o •nfnlno-d,~cul...-o cumpnm m do.'""' li o VI do Art 2' <i<Ata Lo! 

A "'""" ao rumpnmtolo do uom VI do Art autoado nllo nnpode o fumJOh.açio da 
mfraçào polo""'"'""'· °""' oomo o ác>orom cwn nr o "'1nÇolo polo'"''"""" 
O.'""""°"''"""" U,J ..,ra,, ponsJ•mbs oom mu de R$ SO.[lll (-."""')poja lJllh.;io 
oomctt<la <, no co"' do «inoJdCnc<a. o vol0t a llCl' ><<í<. o dobm da multa ,n;ci.i 
polilenonnonto. tnpl,codo ocnn O...: na R<ul!a oruc.oJ o 

O nlot da multa 'º'''ª'"" de.<tc artigo ><<í<. """'"'do, monto, polo lndoe< do PR.'ÇOS ao 
l'o"'umidor Amplo. IPCA ou poJ outm JndJ"" ~""por vrn "'>Onha >Ubstitu!Jo,"' l\OC<"""" 

o ...., _.,,.., do ,,,.,,_ ~"'"" dopo<, de ''l!°"""" 
'"""'º om dl,id• aovo raicora o Exoot>Çllo F"cal 

O l'<>rlcr E=ouovo .ootmi tod"' "' me<1..i.o. nr;c,:S>ána., para 

do.ogn.mdo os ÓQl.!o< "''l"l..a""" poia fi•cal•"1Çllo o "'' "C<U 

F.n""., oçõcs de '<f!Ularnen!aÇio podçrlL """" • <n"l*l do um 
mui"" aplicodas < ,.,.. rcin<JdCnclllS. obso<>Wldo O• p<>«dimon"'9 

O. '"""' "'""""' • P"""'"" L<o obod1:cer1io ., dospo~çl\o• da Lo, M 
JILnhodo 1"11L 
Paraooonhoclm otttodo<!o""""" l•gol o <Olt!O;<ntinçõoda ~o 
..:0<:u1Aroomponl>opubloc1rana do caró!orcivH:<', oulrural e """""'ºLlhl do f, 

A.. """"""'' """"'"' d'""'"'""' da exocuç;lu d"1a Leo ooncrão p.,.
OIÇd»<nlllr""' pn\rn.,. •uple"""'rad"'" """"''""Q 

llau'll. JOd•nwçodo 101,\ 

PAULO EDUARDO OE SOUZA 
\_ 
\ 
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Bauru, 06 de abril de 2015. 

Senhor Prefeito: 

Através do presente, estamos encaminhando a Lei nº 6656, de 

30 de março de 2015, promulgada por esta Presidência, conforme determina a Lei 

Orgânica do Municfpio, publicada no Diário Oficial de Bauru, edição do dia 02 de 

abril de 2015, páginas 56 e 57. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de distinção e apreço. 

~Presidente 

Excelenlfssimo Senhor 

e; -----·'-'·"'>~·· ... -· 
Oficio- e: 1 5 Protoi::olo_.f~.:f.~_. 
pag 1. i/ no dia ub !''~ . 's. 

~-·-.. 
~l~ 

RONALDO .10Ú SCHIAl/ONE 
Chefe do Serviço de- Pro~~dirn.,.1:t cs ~-!f,' ,1.;.i:,,, ~': ---------·· 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

Prefeito Municipal 

NESTA 


