
Projeto de Lei nº 14/18, que 
estabelece normas para o uso e 
ocupação do solo na zona rural do 
Município de Bauru. 

PREFEITO MUNICIPAL. 



ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 47/18 
P. 14.027/15 

Senhor Presidente, 

Câmara Mu1icipal de Bauru 
Dlretoría Cle .~poio Legislativo 

O 9 MAR. 2018 

ENTRADA 
Hora1-::}Âl5(a) '19.M-

Bauru, 27 de fevereiro de 2.018. 

É o presente para enviannos a Vossa Excelência~jeto de Lei nº 14/18, que estabelece nonnas 
para o uso e ocupação do solo na zona rural do Município de 8Íuru. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

~•·•.u'R' .. :~f~:J. B~JL~:C~~. 
.. ~:aiJ1~~ 

Anexos: Cópia da Lei Municipal nº 6.656/15, Decreto Estadual nº 55.660/10, cópia do Termo de Adesão ao SIL 
Decreto Municipal nº 13.508117, Lei Estadual nº 13.550/09 e art. 40 da Lei Municipal nº 5.631/08. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 14118 
Estabelece normas para o uso e 
ocupação do solo na zona rural do 
Município de Bauru. 

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: 

/\rt. 1 o 

Art. 2° 

Esta Lei dispõe sobre a regulamentação dos usos permitidos cm áreas localizadas fora do perímetro urbano, 
nos setores de Planejamento Rurais delinidos pelo Plano Diretor Participativo de Bauru - PDP e disciplina a 
instalação das atividades, tendo em vista os seguintes objetivos: 

1 -
li -
lll -
IV -

V-

VI-

VII -

VIII -

IX -

Fomento das atividades ·'agrosilvipastoris'" no Município; 
Fortalecimento das atividades agroindustriais; 
Incremento ao turismo rural; 
Prevenção e planejamento dos impactos quanto à infraestrutura, transporte público e coleta de 
resíduos; 
Definição das atividades permitidas na zona rural compatíveis com o Plano Diretor Participativo e 
com o Plano de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental; 
Definição das atividades de acordo com a Classilicação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE; 
Definição de parâmetros para a permissão de atividade urbana na zona rural desde que haja condições 
de mitigação dos impactos; 
A manutenção adequada das estradas rurais, de modo a prevenir processos erosivos e de 
assoreamento; 
A proteção e a recuperação da qualidade e quantidade de águas superficiais existentes através de 
programas de restauração das áreas de preservação permanente e do controle do uso de defensivos 
agrícolas. 

Ficam definidos nesta Lei os Setores de Planejamento Rural - SPR, de acordo com o estabelecido no PDP 
vigente: 

1 -
li -
III -
IV -
V
Vl -
VII -
Vlll -
IX -

SPR-A - Bacia do Córrego Campo-Novo; 
SPR- B - Bacia do médio Rio Batalha; 
SPR-C - Bacia do baixo Rio Batalha; 
SPR-D - Bacia do Água Parada de Cima e Córrego Barra Grande; 
SPR-E - Bacia do Água Parada de Baixo; 
SPR-F - Bacia do alto Ribeirão Água Parada; 
SPR-G - Bacia do médio Ribeirão Água Parada: Córrego Pau d' Alho e Córrego São Bento; 
SPR-1 l - Bacia do médio Ribcidlo Água Parada: Córrego Rio Verde e Córrego da Figueira; 
SPR-l - Bacia do baixo Ribeirão Água Parada: Córrego Boa Vista. 

Art. 3° As atividades a serem desenvolvidas nos Setores de Planejamento Rurais deverão estar previstas na CNAE e 
somente serão permitidas desde que compatíveis com as diretrizes estabelecidas para cada Setor do PDP 
vigente e com os Planos de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental - APA vigentes. 

Parágrafo único. Até que sejam concluídos os processos de elaboração dos Planos de Manejo, será autorizada a emissão de 
licença de funcionamento de atividade, a título provisório, aos estabelecimentos previstos no art. 17 desta Lei. 

Art. 4° As atividades classificadas como rurais não necessitarão obrigatoriamente de licença de funcionamento de 
atividade ou de licença de edilicação. considerando como atividades rurais: 

§ Iº 

1 - A exploração das atividades agrícolas, pecuárias, a extração e a exploração vegetal e animal, a 
exploração da apicultura, avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras consideradas 
"'agrosilvipastoris". 

A condição de produtor rural deverá ser comprovada mediante a apresentação da Declaração de 
Conformidade de Atividade Agrosilvipastori l - DCAA ou documento expedido pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável de Bauru - CMDRS. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Proj. de Lei nº 14/J 8 

§ 2º 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9" 

Art. 10 

Art. 11 

O produtor rural poderá, se quiser, constituir uma empresa e neste caso ele deverá cumprir o disposto no art. 
5º. 

As demais atividades que não se enquadrarem no art. 4° desta Lei deverão dispor, obrigatoriamente. de 
licença de funcionamento de atividade e de licença de edificação, as quais serão emitidas pela Prefeitura 
Municipal de Bauru. 

O processo de licenciamento de atividade, para obtenção de alvará de funcionamento, compreenderá: 

1 - Obtenção de Certidão de Uso do Solo. que apontará a conformidade entre o uso pretendido e o uso 
permitido no local; 

li - Solicitação de viabilidade a ser requerida no ·'Sistema Integrado de Licenciamcnto'' - SIL instituido 
pelo Decreto Estadual nº 55.660, de 30 de março de 2.01 O; 

Ili - Autorização dos orgãos competentes; 
IV - Emissão do Alvará de Funcionamento. 

O processo de licenciamento de edificações compreenderá: 

1 - A solicitação de diretrizes urbanísticas, cuja finalidade é fornecer os requisitos técnicos e exigências 
para a elaboração e aprovação de projeto urbanístico, arquitetônico e de infraestrutura; 

li - A análise edilícia, a qual deverá atender as disposições do Código de Obras Municipal. Lei Municipal 
nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017: 

III - A aprovação prévia, cuja finalidade é obter a anuência prévia da Prefeitura Municipal de Bauru 
quanto aos projetos, para fins de providências junto aos órgãos estaduais e para a continuidade dos 
procedimentos quanto aos projetos de infraestrutura, quando solic itados nas diretrizes; 

IV · A aprovação final cuja finalidade é a conclusão do proccdimeto administrativo de aprovação de 
edificação e das etapas anteriormente descritas. 

Para a solicitação da certidão de uso do solo das atividades na zona rural deverão ser apresentados, no 
mínimo, os seguintes documentos: 

1 - Formulário especifico de solicitação, devidamente preenchido e assinado, com definição da atividade 
pretendida de acordo com a CNAE; 

li - Matricula atualizada do imóvel; 
Ili - Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto de coordenadas geográficas; 
IV - Cópia de documentos de qualificação do proprietário do imóvel e ou empreendedor; 
V - Procuração, caso o solicitante não seja o proprietário do imóvel. 

Para a solicitação da viabilidade das atividades na zona rural o interessado deverá apresentar a certidão de uso 
do solo deferida e acessar o site da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP no endereço eletrônico 
www.jucesp.sp.gov.brNRE/ ou outro que venha a substituí-lo. 

Para a solicitação da licença de funcionamento das atividades na zona rural o interessado deverá acessar 
diretamente o site da J UCESP. 

Para a solicitação das diretrizes dos empreendimentos localizados na zona rural deverão ser apresentados, no 
minimo, os seguintes documentos: 

1 -
li -
Ili -
IV -

Y 
VI
VII -
VIII -
IX -

Formulário específico de sol icitação devidamente preenchido e assinado; 
Matrícula atualizada do imóvel; 
Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto de coordenadas geográficas; 
Levantamento planiahimétrico gcorrefcrcnciado, cm arquivo digital, com curvas de nível no mínimo 
de 05 em 05 metros, identificação da vegetação existente, corpos d'água, identificação dos 
confrontantes e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; 
Inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 
Cópia de documentos de qualificação do proprietário do imóvel e/ou empreendedor; 
Procuração, caso o solicitante não seja o proprietário do imóvel; 
Viabilidade de fornecimento de água e coleta ou tratamento de esgoto; 
Laudo ambiental com a tipificação da vegetação existente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 14/18 

Art. 12 

§ lº 

§ 2º 

Art. 13 

Art. 14 

§ 2º 

Art. 15 

Parágrafo único. 

Art. 16 

Para a solicitação da aprovação prévia dos empreendimentos na zona ru ral deverão ser apresentados, no 
mínimo, os seguintes documentos: 

l -
li -
li[ -
IV -

V
VI -
VII -
VIII -
IX -

Formulário específico de solicitação devidamente preenchido e assinado: 
Matrícula atualizada do imóvel: 
Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto de coordenadas geográficas; 
Levantamento planialtimétrico georrefcrcnciado, com curvas de nível. no mínimo de 05 cm 05 
metros, identificação da vegetação existente. corpos d'água. identificação dos confrontantes com a 
respectiva ART ou conforme especificado na diretriz; 
Projeto urbanístico e arquitetônico: 
Projeto de terraplanagem; 
Respectivas ARTs e/ou RRTs de todos os projetos; 
Arquivos digitais de todos os projetos apresentados; 
Licenciamento ambiental ou cópia da solicitação expedidos pelos órgãos competentes. 

Após a aprovação prévia deverão ser solicitadas diretrizes específicas para os projetos complementares de 
infraestrutura quando exigidos pelas diretrizes urbanísticas. 

Através de decreto de regulamentação constará as situações cm que serão exigidos os procedimentos para 
solicitação de diretriz, aprovação prévia e aprovação final e demais documentos pertinentes para cada fase e 
situação. 

Para a solicitação da aprovação final dos empreendimentos na zona rural deverão ser apresentados, no 
mínimo, os seguintes documentos: 

1 • 

[[ -
Ili -

IV
V -
Vl -
Vil -
VIII -
IX -
X-

Formulário específico de solicitação devidamente preenchido e assinado; 
Matricula atualizada do imóvel; 
Levantamento planíaltimétrico gcorrefercnciado, com curvas de nível. no mínimo de 05 em 05 
metros, identi ficação da vegetação existente, corpos d'água, identificação dos confrontantes com a 
respectiva ART ou conforme especificado na diretriz; 
Projeto urbanístico, arquitetônico, memoriais descritivos e justificativos: 
Projeto de terraplanagem; 
Respectivas ARTs e/ou RRTs de todos os projetos; 
Arquivos digitais de todos os projetos apresentados; 
Licenciamento ambiental ou cópia da solicitação expedidos pelos órgãos competentes; 
Os projetos de infraestrutura porventura solicitados nas diretrizes e devidamente aprovados; 
Autorização do IV COMAR - Quarto Comando Aéreo Regional para os empreendimentos 
localizados próximos das zonas de proteção dos aeroportos. 

Fica criado o Grupo de Anál ise de Empreendimentos da Zona Rural - GAER, responsável pela expedição das 
diretrizes ambientais e urbanísticas e da aprovação prévia de projetos urbanísticos e polos geradores de 
impactos em geral na zona rural. 

A composição e os procedimentos do G/\ER deverão ser regulamentados por decreto do Poder Executivo. 

A análise edilícia do projeto de arquitetura será feita por divisão competente, em conformidade com as 
disposições da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017. 

O GAER deverá exigir a elaboração do Estudo do Impacto de Vizinhança - EIV, determinando medidas 
mit igadoras, compensatórias e preventivas para todos os impactos negativos gerados pela atividade, como 
condição para sua aprovação, sem prejuízo do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental 
- EINRIMA quando exigido por legislação especifica. 

Será determinado por decreto de regulamentação a aplicabilidade do EIV para área rural. 

O licenciamento das atividades na zona rural não isenta o proprietário ou o responsável do cumprimento das 
leis, decretos e normas federais, estaduais e municipais referentes a: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MURÚ--~--.. ,~ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 14/18 

/\rt. 17 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 18 

§ lº 

§ 2º 

Art. 19 

* l º 

1 - Proteção ambiental, caso esteja a propriedade situada em faixas não edificáveis junto às áreas de 
preservação permanentes, 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 cm áreas atingidas por melhoramentos viários previstos em lei: 

li - Acessibilidade; 
Ili - Segurança; 
IV - Vigilância sanitári~ 
V - Licenciamento de obras e edificações. 

Os proprietários que já exerçam atividades na área rural comprovadamente até dezembro de 2.017 e que não 
se enquadrarem no art. 4° desta Lei, terão o prazo de até 12 meses para se regularizarem. 

Os licenciamentos de empreendimentos pré-existentes, nos termos do caplll deste artigo. estão sujeitos ao 
procedimento simplificado de regularização. 

Aos estabelecimentos pré-existentes, nos termos do caput desde artigo, e inseridos em Áreas de Proteção 
Ambiental, cujo Plano de Manejo ainda esteja em desenvolvimento, será autorizada a emissão de licença de 
funcionamento provisória, para exclusiva final idade de regularização temporária de atividade cm exercicio. 

A licença de funcionamento provisória terá validade de OI ano, sendo possivcl sua prorrogação até que haja a 
promulgação do respectivo Plano de Manejo. 

A obtenção da licença de func ionamento provisória não assegura direitos a licenciar atividades que, após a 
promulgação do Plano de Manejo, apresentem-se em desconformidade às suas disposições. 

Caso tenha sido constatado o inicio das atividades na zona rural sem o devido licenciamento municipal o 
proprietário do imóvel ou responsável deverá ser notificado, para que no prazo estabelecido pela lei de 
licenciamento de obras e edificações, contados do recebimento da notificação, apresente a solicitação de 
regularização. 

A notificação deverá conter: 

1 - Local, dia e hora da constatação; 
li - Descrição sumária do fato, com indicação dos dispositivos legais infringidos; 
III. - Indicação do(s) nome(s) do(s) notificado(s), que poderá(ào) ser o(s) proprietário(s) e/ou 

possuidor(es), a qualquer titulo, qualificação pessoal e registro do imóvel 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 será feita por um dos seguintes procedimentos: 

1 - Pessoalmente ao responsável ou quem o represente legalmente; 
11 - Por correspondência registrada caso o infrator resida fora do Município de Bauru; 
Ili - Por publicação no Diário Oficial do Município - DOM, somente quando resultarem infrutíferas as 

tentativas descritas nos incisos 1 e li. 

Findo o prazo estipulado no art. 16 será lavrado o auto de infração e imposição de multa, apl icando-se a multa 
de R$ 1.500.00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser iniciado um procedimento para a interdição 
administrativa e demais providências judiciais cabíveis. 

O auto de infração deverá conter: 

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 poderâ(ão) ser o(s) proprietário(s) e/ou possuidor(es) 

a qualquer título, qualificação pessoal e registro do imóvel no INCRA; 
IV - O valor da multa imposta; 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 14/18 

§ 2º 

Art. 20 

Art. 21 

Art. 22 

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 - Identi ficação do servidor que constatou o não atendimento da notificação expedida. 

O valor da multa será reajustado anualmente pelo índice oficial utilizado pela Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças para o cálculo de atualização da Divida Ativa. 

Caberá ao órgão competente a vistoria, a notificação, a interdição, a imposição das penalidades 
administrativas e a análise dos recursos. 

O Poder Executivo regulamentará a presente Lei por decreto. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 6.656, de 30 de março de 
2.015. 

Bauru . ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres vereadores, 

PROC. N2 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
27. fevereiro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o projeto de lei que visa à 
regulamentação do uso e ocupação do solo na zona rural do Município de Bauru. 

O Grupo de Trabalho constituído pelo Decreto Municipal nº 13.508, de 15 de setembro de 2.017, foi criado 
com a finalidade de promover estudos e debates com a sociedade para disciplinar o licenciamento municipal das atividades na 
zona rural. 

Com o compromisso de assegurar a ampla participação popular em todas as fases do processo legislativo o 
Grupo de Trabalho promoveu audiências públicas nas comunidades de Tibiriçá, Rio Verde e Campo Novo, expondo os estudos 
realizados e ouvindo sugestões dos moradores locais, dando ampla publicidade aos eventos. 

Os estudos também foram expostos perante os Conselhos Municipais, a saber: Conselho de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal - CADEM, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - COMDEMA e Conselho do Municipio de Bauru -
CMB. 

Paralelamente às reuniões do Grupo de Trabalho e as audiências públicas, a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento disponibilizou no site e no Diário Oficial do Municipio todas as informações sobre os estudos. as 
datas dos eventos já ocorridos, o calendário das atividades futuras e também possibilitou a participação de qualquer interessado 
que quisesse contribuir com sugestões pela internet. 

Por fim, o presente projeto foi acrescido do instrumento do Alvará Provisório Rural, visando contemplar a 
justificada solicitação desta Casa de Leis para prever alternativa, ainda que provisória, ao licenciamento de estabelecimentos pré
cxistcntcs cm área rural, até que se conclua o processo de elaboração dos Planos de Manejo. 

Trata-se de um instrumento que permitirá aos estabelecimentos comprovadamente implantados antes de 
dezembro de 2.017, obter uma licença de funcionamento provisória, que permitirá ti rá-los da clandestinidade durante o período 
que estiverem cm processo de elaboração os respectivos Planos de Manejo. Observa-se que, após a conclusão desses planos, 
caberá o enquadramento do estabelecimento aos respectivos parâmetros por ele instituídos, sendo necessária a emissão de nova 
licença de funcionamento. Sugere-se que, cm razão de inclusão dessa proposta, seja promovida uma audiência conjunta para 
consolidação da import<incia desse instrumento. 

As principais consequências da falta de regulamentação das atividades na zona rural são a falta de 
responsabilização civil, criminal e tributária dos proprietários rurais, o transporte público precário, a ineliciência da coleta de lixo 
e tratamento inadequado dos resíduos, os acessos precários das estradas municipais, o prejuízo ambiental como poluição sonora e 
ambiental, a falta de arrecadação de impostos, a descaracterização da,zon -rural e o desenvolvimento desordenado da cidade e do 
campo. \ 

Destartc pela relevância da matéria, contamos com a aprov'ação do projeto em questão. 

Atenciosas saudações./ 
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PROC. N2 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A vigê11cia e a ejlcâcia tio artigo 46 e§ I° desta lei foram tlejl11itivn111e11te tleclnrntlos i11co11stitucio11ai.r pelo Tribunal tle 
Justiça do Estado de Srio Paulo, conforme ADIN 11º 2123370-26.2016.8.26.000 (Ctmf. /11for111nç1io c1J11stn11tes tios 
processos ntfmillistrntivos 66.081/16 e 26.817116) 

Ficam tlec/ararlns sem ejlcticia, com motlulaçiio de efeitos "ex 111111c", as normas contidas 11as Leis M1111icipais 11º 
6229, de 22 tlej1111ho de 2012, 6230, tle 22 1/ej1111/10 de 2012, 6254, de 30 tle agosto de 2012, 6285, de 27 de 11ove111bro 
de 2012 e 6310, tle 17 de dezembro de 2012 e, por arrastamento, devido à repri.vti1111ç1io, nas Leis Municipais 11• 6254, 
tle 30 tle agosto tle 2012 e 6229, de 22 tfej1111/w tle 2012, que 11/temram o Perímetr/J Urbano tio M1111iclpio, conforme 
Aç1io Direta tle luco11stitucio11alitlaile 11° 227 l 008-9 712015.8.26.0000 (Ato tia Mem 11º 106116)" Trausitatlo em j11/gatfo 
2910912016 

LEI 5631, DE 22 DE AGOSTO DE 2008 
P. 19.283106 Institui o Plano Diretor Participativo do Município de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. S 1 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

TITULO 1 - OBJETO DA LEI E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS,DA FUNÇÃO 
SÓCIO-AMBIENTAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE E DOS INSTRUMENTOS DO 
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. 

CAPÍTULO I - OBJETO DA LEI E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

CAPÍTULO li - DOS PRIN CÍPIOS 

CAPÍTULO lll- DA FUNÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE 

TÍTULO II 

CAPÍTULO 1 - DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO 

TÍTULO III 

CAPÍTULO I - DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

SEÇÃO 1 - Do Macrozoncamcnto 
SEÇÃO II - Do Parcelamento do Solo 
SEÇÃO l1l - Do Uso e Ocupação do Solo Urbano 
SEÇÃO IV - Do Uso e Ocupação do Solo Rural 

CAPÍTULO li - DAS ÁREAS ESPECIAIS 

CAPÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBAN A 

SEÇÃO I - Do Parcelamento, Edificação e Uti lização Compulsórias 
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V - rigorosa fiscalização inibindo a ocupação e degradação das áreas; 
VI - desenvolvimento de ações específicas com relação à ocupação irregular visando à 

preservação. 

Núcleos Urbanos Isolados, constituídos pelo Distrito de Tibiriçá e Patrimônio do Rio Verde, 
com problemas fundiários e ocupações irregulares, potencial turístico e forte ligação com 
atividades rurais. 

São diretrizes para o desenvolvimento equilibrado dos Núcleos Urbanos Isolados: 
I - programas de regularização fundiária ; 
li - desenvolvimento do potencial turístico; 
Ili - requalificação dos espaços públicos; 
rv - controle da expansão urbana. 

O Coeficiente de Aproveitamento para os Núcleos Urbanos Isolados: 
I - e.A. Básico: 1,5 (um e meio); 
II - e.A. Máximo: l,5 (um e meio). 

SEÇÃO II 
Do Parcelamento do Solo 

O parcelamento do solo para fi ns urbanos e chácaras de recreio, assim como a regularização 
urbanística e fundiária, ficam proibidos: 
1 - nas áreas destinadas à instalação de barragens para fins de drenagem urbana; 
Il - nas unidades de conservação e nos fundos de vale; 
lll - na faixa situada entre a Av. José Vicente Aiello e leito ferroviário, a montante do 

Cemitério Jardim do lpê; 
IV - em áreas sujeitas à inundação ou em áreas de risco; 
V - em áreas contaminadas e poluídas até que a mesma tenha sido removida ou 

controlada, mediante apresentação de laudos e análises. 

Parágrafo Único - O Município manterá cadastro atualizado de áreas contaminadas. 

Art.39-

Ar t.40-

§ 1 o -

§ 2º -

Todos os parcelamentos do solo com área superior a 100 hectares dependerão de prévia 
aprovação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, conforme exigência estabelecida pelo 
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, cm sua Resolução O 111986. 

Será constituído, por ato do Executivo, um Grupo de Análise de Empreendimentos - GAE -
responsável pela análise, elaboração e expedição das diretrizes ambientais e urbanísticas e 
pré aprovação de projetos de parcelamento do solo e pólos geradores de tráfego, composto 
por representantes da Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Planejamento, 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Departamento de Água e Esgoto - DAE e 
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB, no prazo de 
90(noventa) dias, a contar da publicação desta lei. 

O GAE poderá convidar outras secretarias municipais ou outros órgãos para contribuir nas 
diretrizes, em especial quando se tratar de empreendimento de interesse social. 

O GAE poderá encaminhar os processos que achar necessário para referendo do 
COMDEMA ou do Conselho de Gestor das APAS, desde que aprovado pela maioria dos 
seus membros. 
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O GAE terá até sessenta dias para dar as diretrizes básicas sobre os empreendimentos e 
após apresentado o projeto, terá sessenta dias para aprovar ou rejeitar o projeto, sendo 
que em caso de rejeição o motivo deverá ser especificado. 

Do total da área a ser urbanizada, além daquela destinada a sistema viário, deve-se destinar 
o mínimo de 15% (quinze por cento) para áreas públicas, sendo 10% (dez por cento) para 
área verde e/ou sistema de lazer, 5% (cinco por cento) para uso institucional. 

Art.42- As áreas públicas destinadas a sistema de lazer poderão constituir áreas para a prática de 
esporte e recreação, praças e maciços arbóreos, em conformidade com o estabelecido nas 
diretrizes. 

Parágrafo Único - A implantação de bacias de contenção de águas pluviais poderão ser instaladas em áreas 
destinadas a sistema de lazer, desde que compatíveis os usos. 

Ar t.43-

§ 1 o -

§ 2º -

Art.44-

Art.45-

As áreas públicas exigidas no processo de parcelamento poderão ser parcialmente 
transferidas ou compensadas, dependendo das características do local e do empreendimento, 
comprovado através de laudo técnico, mediante: 
1 - implantação de equipamentos públicos de uso coletivo; 
U - transferência da destinação com doação de área em regiões que apresentem 

déficit de atendimento; 
III - compensação em recursos financeiros destinados ao Fundo Municipal de 

Habitação - FMH ou Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMA. 

A proposta de transferência, compensação, assim como o valor a ser destinado dependerá de 
aprovação dos Conselhos correspondentes. 

Para efeito da avaliação do valor do imóvel destinado ao loteamento, deverão ser 
consideradas como executadas as obras de infra- estrutura exigidas para o empreendimento. 

VETADO. 

A Prefeitura deverá fiscalizar todas as etapas de implantação das obras de infra-estrutura 
para emissão do laudo de conclusão necessário à liberação da garantia real dada por época 
da aprovação do empreendimento. 

Parágrafo Único - O serviço de fiscalização poderá ser terccirizado para empresa especializada ou profissional 
habilitado que deverá respeitar o cronograma aprovado e comunicar à Prefeitura todas as 
etapas das obras. 

Art.46-

§ Jº-

O lançamento do JPTU dos lotes somente dar-se-á dois anos após o registro do 
empreendimento no Cartório de Registro de imóveis e Anexos de Bauru - Seio Paulo ou 
conforme cronograma de execução de obras aprovado pela Prefeitura. 

O lançamento do JPTU dos lotes comercializados for- se-á após a alienação dos mesmos, e 
a entrega dos lotes. (A vigê11cia e a eficácia tio artigo 46 e § J" desta lei foram suspensas por 
/i111i11ar co11ce1/ida pelo Trib1111al de Jmtiça do Estado de S<io J>aulo, co11for111e AD!N 11• 2123370-
26.2016.8.26.000) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.656, DE 30 DE MARCO DE 2.015 
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. 2° Se necessários outros documentos para concessão da licença. o requerente será notilicado para que aprcsentc
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. 3º O licenciamento da atividade não isenta o responsável pela propriedade do cumprimento das Leis. Decretos e 
Normas federal, Estadual e Municipal referentes a: 
l - Leis de proteção ambiental, caso esteja a propriedade situada cm 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 cm processo de desapropriação, linhas de 
transmissão de energia de alta lcnsilo ou cm áreas atingidas por melhoramentos viários previstos 
cm 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. 

Art. 4° Caso tenha s ido 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. 

§ 1° 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) nomc(s) do(s) notilicado(s) que poderá( ão) ser o(s) proprietário(s) e/ou 

possuidor(cs), a qualquer título, 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 scr-lhe-á imposta a multa; 
V - Identificação do servidor que constatou a infração. 

§ 2° 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 município: 
Ili - Publicação no Diário Oficial do Município - DOM. somente quando resultarem em infrutffcras as 

tentativas dos itens 1 e li. 

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

§ 1º No Auto de Infração deverá constar: 
l - Local. dia e hora da constatação da permanência da irregularidade: 
li - Número de ordem da notificação expedida e não atendida: 
Ili - Indicação do(s) nomc(s) do(s) autuado (s). que poderá(ão) ser o(s) proprictário(s) e/ou 

possuidor(cs), a qualquer titulo, n(1111cro do RG. CPF ou CNPJ e/ou registro no INCRA; 
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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. 

§ 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 Dívida Ativa. 

Art. 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 Executivo regulamentar a presente lei. 

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

Bauru, 30 de março de 20 15. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

FARIA NETO 
Presidente 

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO 
1 º Secretário 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

JOSIANE SIQUEIRA 
·-..../ Diretora de Apoio Legislativo 
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DECRETO Nº 13.508, DE 15 DE SET EMBRO DE 2.017 
Constitui o Grupo de Trabalho para promover estudos e 
debates com a finalidade de disciplinar o licenciamento de 
atividades na zona rural do Município de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais. conferidas pelo art. 51 da lei 
Orgânica do Município de Bauru, 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6º 

DECR ETA 

Fica constituído o Grupo de Trabalho do Poder Executivo para formu lação dos conteúdos, promoção dos 
estudos e debates mediante audiências públicas com a fina lidade de disciplinar o licenciamento das atividades 
na zona rural do Município de Bauru, com a seguinte composição: 

1 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento: 
Adriana dos Santos Queiroz, João Carlos Benício e Otaviano Alves Pereira: 

li - Secretaria Municipal de Planejamento: 
Franciluz Mariano da Malta Luciana Gabriel Ferreira e Sanac Kubo: 

Ili - Secretaria Municipal do Meio Ambiente: 
Marcela Mattos de Almeida Dessa; 

IV - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos: 
Marina Lopes Miranda; 

V - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Turismo e Renda: 
Rafael Nunes Rosalin. 

O Grupo de Trabalho poderá solicitar o auxílio das Secretarias Municipais ele Saúde, Economia e Finanças e 
Obras e também ela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB e do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru- DAE para assuntos cspccilicos. 

Fica determinado que a Assessoria de Imprensa dará toda a cobertura necessária para os trabalhos do Grupo, 
sempre que solicitada, de modo a garantir a ampla publicidade e a transparência de todo o processo 
participativo. 

Todos os atos, programas e execuções do Grupo de Trabalho deverão ser disponibilizados no site oficial da 
Prefeitura para conhecimento público. 

Fica delinido que o Grupo de Trabalho será automaticamente extinto com a aprovação final da lei. 

Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 15 de setembro de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZE1TA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 55.660, DE 30 DE MARÇO DE 201 O 

Institui o Sistema Integrado de Licenciamento, cria o Certificado de Licenciamento 
Integrado, e dá providências correlatas 

JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando a necessidade de assegurar a entrada única de dados facilitando a 
integração do processo de licenciamento entre os órgãos e entidades estaduais 
responsáveis pela fiscalização dos requisitos de contro le sanitário, controle ambiental, 

J segurança contra incêndio, e os municípios, visando favorecer a legalização de 
empresários e pessoas jurídicas; 

l de 10 

Considerando que a disciplina estabelecida pelo Decreto estadual nº 52.228, de 5 de 
outubro de 2007, sofreu alterações com a superveniência da Lei federal nº 11.598, de 3 de 
dezembro de 2007, e da Lei Complementar federal nº 128, de 19 de dezembro de 2008; 
Considerando as diretrizes fixadas pelo Programa Estadual de Desburocratização sobre a 
necessidade de a simplificação anteceder a informatização dos processos; e 
Considerando a necessidade de distinguir os procedimentos de licenciamento entre as 
atividades de baixo e alto risco, após a promulgação da Lei federal nº 11 .598, de 3 de 
dezembro de 2007, e da Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
Decreta: 

CAPÍTULO 1 

Das Disposições Gerais 

SEÇÃO 1 

Do Sistema Integrado de Licenciamento 

Artigo 1º - Fica instituído, junto à Secretaria de Gestão Pública, o Sistema Integrado de 
Ucenciamento. 
Parágrafo único - O sistema de que trata este artigo será a entrada única das solicitações 
de licenciamento de atividades requeridas perante os órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta do Estado, responsáveis pela fiscalização das áreas de controle sanitário, 
controle ambiental e de segurança contra incêndio. 
Artigo 2º - Os municípios paulistas poderão integrar o sistema instituído pelo artigo 1°, 
mediante adesão voluntária, conforme Termo constante do Anexo que faz parte integrante 
deste decreto. 
§ 1º - Observado o disposto no "caput" deste artigo, o Sistema Integrado de Licenciamento 
será também a entrada única das solicitações de licenciamento de responsabilidade do 
município. 
§ 2º - A adesão voluntária a que se refere o "caput" deste artigo será considerada efetuada 

22/02/2018 09: 11 
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após a sua homologação pelo colegiado de que trata o artigo 5º d F. l ~e:--e: -d 
protocolo de ofício encaminhando o termo de que trata o Anexo deste decreto à Secretaria 
de Gestão Pública e o cumprimento do disposto no art. 3°, bem como das obrigações 
assumidas pelo município no mencionado termo. 
Artigo 3° - Para as finalidades do Sistema Integrado de Licenciamento, aos órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta do Estado responsáveis e os 
municípios aderentes, cabe: 
1 - identificar e classificar os graus de risco, a partir dos códigos da Classificação Nacional 
de Atividade Econômica - CNAE e da lista de atividades auxiliares do estabelecimento a 
ela associada; 
li - elaborar o texto de perguntas que exija resposta positiva ou negativa, em relação a 
cada código da CNAE, se a atividade identificada não for suficiente para a classificação do 
risco da solicitação; 
Ili - elaborar os textos das declarações que devem ser registradas no Certificado de 
Licenciamento Integrado de que trata o artigo 7° deste decreto; 
IV - elaborar os textos de restrições que devem ser observadas para o exercício da 
atividade licenciada e registradas no Certificado de Licenciamento Integrado; 
V - elaborar os textos das orientações associadas a cada código da CNAE que indiquem o 

-....._/ procedimento a ser seguido, caso a solicitação seja classificada de alto risco; 

de 10 

VI - elaborar os textos das motivações para o indeferimento da solicitação de 
licenciamento e para esclarecimento do parecer negativo de viabilidade; 
VII - indicar o prazo de validade do respectivo licenciamento. 
Artigo 4º - Compete à Secretaria de Gestão Pública: 
1 - promover a implementação, implantação e manutenção do Sistema Integrado de 
Licenciamento com todas as suas funcionalidades; 
li - contratar os serviços necessários para o desenvolvimento, manutenção, 
disponibilização, operação e garantia da usabilidade do Sistema Integrado de 
Licenciamento; 
Ili - enviar para o município e para os demais órgãos e entidades da Administração Direta 
e Indireta do Estado, de forma controlada e imediatamente após o recebimento, os dados 
coletados, por meio do uso de tecnologia que garanta a sincronização ou integração das 
respectivas bases de dados ou por meio de funcionalidade que disponibilize esses dados 
para consulta; 
IV - disponibilizar funcionalidade específica no Sistema Integrado de Licenciamento que 
garanta somente aos agentes públicos indicados pelos municípios e pelos demais órgãos 
e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado o acesso às funcionalidades de 
administração de regras e homologação de procedimentos, respeitando os perfis e 
respectivas permissões; 
V - disponibilizar funcionalidade específica no Sistema Integrado de Licenciamento que 
garanta ao município e aos demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta 
do Estado, o domínio da administração das suas próprias regras de licenciamento. 
Artigo 5º - O Sistema Integrado de Licenciamento conta com um Colegiado, composto por 
representantes: 
1 - da Secretaria de Gestão Pública, que será o responsável pela coordenação dos 
trabalhos; 
li - da Secretaria da Casa Civil ; 
Ili - da Secretaria da Fazenda; 
IV - da Secretaria do Meio Ambiente; 
V - da Secretaria da Segurança Pública; 
VI - da Secretaria da Saúde; 
VII - da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, por meio do Programa Estadual 

22/02/20 18 09: 11 
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1 - editar normas complementares às disposições deste decreto; ---~ -- - - ..... 
li - adotar as medidas necessárias ao aprimoramento do Sistema Integrado de 
Licenciamento de que trata este decreto; 
Ili - homologar a adesão voluntária dos municípios ao Sistema Integrado de 
Licenciamento; 
IV - definir, em lista única, as atividades cujo grau de risco seja considerado baixo, para os 
efeitos do Decreto nº 54.498, de 30 de junho de 2009; 
V - adotar providências para divulgar aos interessados e disponibilizar, para consulta, na 
rede mundial de computadores a lista única de que trata o inciso anterior. 

SEÇÃO li 

Do Certificado de Licenciamento Integrado 

Artigo 7° - Fica criado o Certificado de Licenciamento Integrado, expedido por meio do 
Sistema Integrado de Licenciamento, instituído por este decreto. 

__, Parágrafo único - O Certificado de que trata este artigo: 

3 de 10 

1. somente será expedido após o deferimento da solicitação por todos os órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta do Estado responsáveis e 
municípios aderentes; 
2. produz todos os efeitos legais próprios das licenças de funcionamento expedidas pelos 
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta responsáveis e dos municípios 
aderentes 
Artigo 8° - Para o inicio de suas atividades o empresário e/ou a pessoa jurídica devem 
obter o Certificado de Licenciamento Integrado, não sendo suficiente a sua 
simples solicitação. 
Artigo 9° - O Certificado de Licenciamento Integrado será disponibilizado pelo Sistema e 
impresso pelo próprio solicitante, devendo ser afixado no estabelecimento em local visível 
ao público. 
Artigo 1 O - Do Certificado de Licenciamento Integrado deverá constar: 
1 - o número do protocolo da solicitação; 
li - o deferimento de cada órgão e entidade da Administração Direta e Indireta do Estado 
responsáveis e município aderente, bem como o prazo de validade da licença concedida; 
Ili - a data de sua emissão; 
IV - o teor das declarações prestadas pelo órgão ou entidade da Administração Direta ou 
Indireta do Estado responsáveis e pelo município aderente ao Sistema Integrado 
de Licenciamento, para comprovação do cumprimento de exigências necessárias ao 
licenciamento; 
V - o teor das restrições que forem pertinentes, de acordo com as regras de cada órgão e 
entidade da Administração Direta e Indireta do Estado responsáveis e município aderente. 
Artigo 11 - A validade do Certificado de Licenciamento Integrado corresponde ao menor 
prazo de licenciamento nele indicado por órgão ou entidade da Administração Direta e 
Indireta do Estado responsáveis e município aderente. 
Artigo 12 - A alteração do endereço do estabelecimento, de sua atividade ou grupo de 
atividades, ou de qualquer outra das condições que determinaram a expedição 
do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, e obriga o 
empresário e/ou a empresa jurídica a renovar a solicitação. 
Artigo 13 - O microempreendedor individual está dispensado de obter o Certificado de 
Licenciamento Integrado para sua residência, se exercer atividade de baixo 
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risco exclusivamente fora dela, observado o disposto no artigo 14 deste decreto. 
Parágrafo único - No caso previsto no "caput" deste artigo, o Sistema Integrado de 
Licenciamento poderá expedir comprovante de dispensa de licenciamento, mediante 
o registro de informações e declarações do microempreendedor individual. 
Artigo 14 - O empresário e/ou a pessoa jurídica devem obter permissão específica junto 
aos municípios em que pretendam atuar, no caso de atividade em local público. 
Artigo 15 - A consulta sobre a autenticidade e validade do Certificado de Licenciamento 
Integrado será pública. 

2 w L/ t <ZB PROC. N ~ - _ 

FOLHAS ·1 g 
~._.____...._ ...... ------

SEÇÃO Ili 

Da Classificação de Risco 

Artigo 16 - As solicitações de expedição do Certificado de Licenciamento Integrado para 
atividades que forem classificadas como de baixo risco, receberão tratamento diferenciado 
e favorecido, em função da atividade econômica exercida, associada ou não a outros 
critérios de controle sanitário, controle ambiental e segurança contra incêndio. 
§ 1° - A classificação de baixo risco permite ao empresário e/ou à pessoa jurídica a 

'-...../ obtenção do Certificado de Licenciamento Integrado mediante o fornecimento de dados, e 
a substituição da comprovação prévia do cumprimento de exigências e restrições, por 
declarações do titular ou responsável. 
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§ 2° - Caberá aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado e 
municípios aderentes, responsáveis pelo licenciamento, deferir as solicitações cujo grau de 
risco seja considerado baixo em função de seu potencial de lesividade aos parâmetros de 
controle sanitário, controle ambiental, segurança contra incêndio e da legislação municipal. 
§ 3° - A classificação de baixo risco da atividade dispensa a realização de vistoria para a 
comprovação prévia do cumprimento de exigências ou de restrições. 
Artigo 17 - Quando o grau de risco envolvido na solicitação de licenciamento for 
classificado como alto, o empresário e/ou a pessoa jurídica obedecerão ao procedimento 
administrativo determinado pelo respectivo órgão ou entidade da Administração Direta e 
Indireta do Estado responsável e pelos municípios aderentes, para comprovação 
do cumprimento das exigências e das restrições necessárias à sua obtenção, cabendo 
inclusive a realização da respectiva vistoria prévia. 
Parágrafo único - O grau de risco da solicitação será considerado alto se uma ou mais 
atividades do estabelecimento forem assim classificadas. 
Artigo 18 - Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado e os 
municípios aderentes identificarão os graus de risco por meio das ações previstas no artigo 
3° deste decreto. 

CAPÍTULO li 

Dos Procedimentos 

SEÇÃO 1 

Da Expedição do Certificado de Licenciamento Integrado 

Artigo 19 - O processo de expedição do Certificado de Licenciamento Integrado exige a 
utilização, por todos os intervenientes, de certificado digital válido emitido por Autoridade 
Certificadora integrante da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. 
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PROC. N2 0 l J 
Artigo 20 - Caberá ao empresário ou ao responsável pela p Oai\Jl:!rídi~~ .... 1'...,,'n1''"' ~j 
registros perante o Cadastro nacional de Pessoa Jurí 1ca so 1Ci'tar · ã" expedição 
do Certificado de Licenciamento Integrado, apresentando as informações necessárias e 
declarando o cumprimento de exigências e restrições a elas vinculadas, respondendo 
penal, administrativa e civilmente pela sua veracidade e exatidão. 
Artigo 21 - O contabilista ou o responsável pelo escritório contábil constante dos registros 
da empresa perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica poderá atuar como seu 
procurador para os atos do Sistema Integrado de Licenciamento. 
Parágrafo único - O contabilista ou o responsável pelo escritório contábil atuará junto ao 
processo de licenciamento utilizando a sua assinatura digital e manterá em seu poder o 
instrumento de mandato para os atos perante o Sistema Integrado de Licenciamento, 
apresentando-o quando notificado. 
Artigo 22 - O escritório contábil responsável pelo atendimento ao microempreendedor 
individual poderá atuar em nome deste para os atos do Sistema Integrado 
de Licenciamento, observado o parágrafo único do artigo anterior. 
Artigo 23 - O empresário e a pessoa jurídica solicitante da expedição do Certificado de 
Licenciamento Integrado deverão indicar todas as atividades que serão 
efetivamente desenvolvidas no estabelecimento. 
Artigo 24 - Previamente à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, o 
município no qual está sediado o estabelecimento do solicitante deverá emitir 
parecer sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, diante da 
legislação de uso e ocupação do solo, das posturas municipais e das restrições da 
legislação ambiental em relação às áreas de proteção. 
§ 1° - O município aderente receberá pelo Sistema Integrado de Licenciamento a 
solicitação de análise da viabilidade a que se refere o "caput" deste artigo, registrando no 
sistema seu parecer, indicando as eventuais restrições que devem ser observadas ou os 

motivos do indeferimento, se o caso. 
§ 2° - O interessado deverá solicitar o exame de viabilidade diretamente ao município, caso 
este não tenha aderido ao Sistema Integrado de Licenciamento. 
§ 3° - Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado somente 
reconhecerão o resultado positivo ou negativo do exame de viabilidade inserido 
no Sistema Integrado de Licenciamento desde que registrado por servidor público 
municipal previamente cadastrado. 
§ 4° -A Secretaria de Gestão Pública disponibilizará suporte aos municípios não aderentes 
com as funções de informação, orientação e treinamento aos servidores responsáveis pelo 
registro a que se refere o§ 3° deste artigo. 
§ 5° - Sendo negativo o exame da viabilidade, o Certificado de Licenciamento Integrado 
não será expedido. 
Artigo 25 - Quando o órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Estado 
responsável e o município aderente classificarem a atividade constante da solicitação com 
o grau de risco alto, devem: 
1 - comunicar ao Sistema Integrado de Licenciamento a necessidade do comparecimento 
inicial do solicitante para os procedimentos a que alude o artigo 17 deste decreto; 
li - autorizar, após cumprido o disposto no artigo 17 deste decreto, a expedição do 
Certificado de Licenciamento Integrado, mediante o fornecimento ao Sistema Integrado 
de Licenciamento, dos seguintes dados: 
a) o número da licença; 
b) o prazo de sua validade. 
Artigo 26 - Na hipótese de indeferimento da solicitação, o Sistema Integrado de 
Licenciamento disponibilizará ao interessado informação a respeito da motivação. 
§ 1° - Os recursos cabíveis serão interpostos diretamente perante os órgãos e entidades 
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da Administração Direta e Indireta do Estado e os municípios aderentes, responsáveis pelo 
indeferimento, nos termos de suas respectivas legislações. 
§ 2° - Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado responsáveis e 
os municípios aderentes devem comunicar ao Sistema Integrado de Licenciamento a 
interposição de recurso contra o indeferimento e a conclusão do~~~s::.:.s::.:::o:.:... --:-:~--:------.._, 

PROC. NQ U 
-----'--1'-+-{:;-t~.::::::..-

F O l H AS ~0 '----.....:.:==-=-=-==-======-..::::=::::-
SEÇÃO li 

Da Invalidação e Cassação do Certificado de Licenciamento Integrado 

Artigo 27 - A invalidação ou cassação do licenciamento por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Direta ou Indireta responsáveis ou município aderente resulta na perda de 
eficácia do Certificado de Licenciamento Integrado. 
Parágrafo único - A decisão final, ou contra a qual não caiba recurso com efeito 
suspensivo, será comunicada ao Sistema Integrado de Licenciamento pelo órgão ou 
entidade da Administração Direta ou Indireta responsáveis e município aderente. 
Artigo 28 - Para efeito de garantir a aplicação das normas gerais previstas no Capitulo VII 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, os órgãos e entidades da 

'--" Administração Direta e Indireta do Estado responsáveis e os municípios aderentes deverão 
instituir procedimentos de natureza orientadora ao microempreendedor individual, às 
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a referida lei complementar, 
aplicáveis quando: 
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1 - a atividade contida na solicitação for considerada de baixo risco, nos termos deste 
decreto; 
li - não ocorrer situação de risco grave e iminente à saúde, reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço à fiscalização. 
Artigo 29 - Os procedimentos de natureza orientadora previstos no artigo anterior deverão 
prever, no mínimo: 
1 - a lavratura de "Termo de Adequação de Conduta", em primeira visita, do qual constará a 
orientação e o respectivo prazo para cumprimento; 
li - a verificação, em segunda visita, do cumprimento da orientação referida no inciso 
anterior, previamente à lavratura de auto de infração ou instauração de 
processo administrativo para declaração da invalidade ou cassação do Certificado de 
Licenciamento Integrado. 

CAPÍTULO Ili 

Das Disposições Finais 

Artigo 30 - Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado 
responsáveis e os municípios aderentes poderão, a qualquer tempo, proceder à 
verificação das informações e declarações prestadas, inclusive por meio da realização de 
vistorias e solicitação de documentos. 
Artigo 31 - Extrato do Certificado de Licenciamento Integrado, contendo nome do 
empresário ou da pessoa jurídica, número de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica e número do protocolo de solicitação, será publicado no Diário Oficial do 
Estado. 
Artigo 32 - Permanecem em vigor as disposições do Decreto nº 54.498, de 30 de junho de 
2009, que institui, no âmbito da Administração Direta, autárquica e fundacional, tratamento 
diferenciado e favorecido ao Microempreendedor Individual - MEi, para o licenciamento de 
atividades de baixo risco. 
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Parágrafo únfoo - à licenciamento de atividades de alto risco do Microempreendedor 
Individual - MEi observará o disposto neste decreto. 
Artigo 33 - Para os efeitos do Decreto nº 54.498, de 30 de junho de 2009, permanece 
vigente a Portaria CG-CADEMP nº 1, do Comitê Gestor do Cadastro Integrado 
de Empresas Paulistas, enquanto não revogada em razão do estabelecido no inciso Ili do 
artigo 6° deste decreto. 
Artigo 34 - Este decreto e suas disposições transitórias entram em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogado o artigo 2° do Decreto nº 54.498, de 30 de junho de 2009. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS PROC. N• lé.;/ { 8 bl 
FOLHAS CL 1 - , 

____ ::::::: .. 1 

Artigo 1° - O procedimento administrativo para licenciamento iniciado antes da vigência 
deste decreto em órgão e entidade da Administração Direta e Indireta do 
Estado responsáveis e no município aderente será mantido se a atividade constante da 
solicitação apresentada ao Sistema Integrado de Licenciamento seja considerada de alto 
risco. 
Parágrafo único - No caso do disposto no "caput" deste artigo, o resultado da solicitação 
deverá ser registrado no Sistema Integrado de Licenciamento. 
Artigo 2° - O empresário e a pessoa jurídica que possuem licenciamentos válidos em 
todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado responsáveis e 
município aderente, devem solicitar a expedição do Certificado de Licenciamento Integrado 
somente após o vencimento do primeiro deles. 
Artigo 3° - O Sistema Integrado de Licenciamento instituído por este decreto será utilizado, 
obrigatoriamente, para fins de licenciamento de atividades desenvolvidas nos municípios 
aderentes, inclusive pelos microempreendedores individuais, conforme o disposto nos 
artigos 1°, parágrafo único, e 2°, deste decreto. 
Parágrafo único - Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado 
utilizarão obrigatoriamente o Sistema para fins de licenciamento de atividades nos demais 
municípios, inclusive aquelas desenvolvidas pelos microempreendedores individuais, a 
partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação deste decreto, ou da adesão 
voluntária do município ao Sistema, o que ocorrer antes. 
Palácio dos Bandeirantes, 30 de março de 2010 
JOSÉ SERRA 
João de Almeida Sampaio Filho 
Secretário de Agricultura e Abastecimento 
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 
Secretário de Desenvolvimento 
João Sayad 
Secretário da Cultura 
Paulo Renato Costa Souza 
Secretário da Educação 
Dilma Seli Pena 
Secretária de Saneamento e Energia 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Lair Alberto Soares Krahenbühl 
Secretário da Habitação 
Mauro Guilherme Jardim Arce 
Secretário dos Transportes 
Luiz Antonio Guimarães Marrey 
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 
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Francisco Graziano Neto 
Secretário do Meio Ambiente 
Rita de Cássia Trinca Passos 
Secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 
Francisco Vidal Luna 
Secretário de Economia e Planejamento 
Luiz Roberto Barradas Barata 
Secretário da Saúde 
Antonio Ferreira Pinto 
Secretário da Segurança Pública 
Lourival Gomes 
Secretário da Administração Penitenciária 
José Luiz Portella Pereira 
Secretário dos Transportes Metropolitanos 
Guilherme Afif Domingos 
Secretário do Emprego e Relações do Trabalho 
Claury Santos Alves da Silva 
Secretário de Esporte, Lazer e Turismo 

~ROC. N• 
FOLH~ :: 

\..J Bruno Caetano Raimundo 
Secretário de Comunicação 
José Henrique Reis Lobo 
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Secretário de Relações Institucionais 
Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário de Gestão Pública 
Carlos Alberto Vogt 
Secretário de Ensino Superior 
Linamara Rizzo Battistella 
Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 30 de março de 201 O 

ANEXO 
a refere o artigo 2° do Decreto nº 55.660, de 30 de março de 201 O 

Termo de Adesão Voluntária ao Sistema Integrado de Licenciamento 

TERMO DE ADESÃO QUE SUBSCREVE O MUN/Cf PIO DE VISANDO A 
ADESÃO AO SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO, INST/TUIDO PELO 

DECRETO ESTADUAL Nº , DE DE DE 201 O 

O Município de neste ato representado pelo Prefeito 
doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO nos termos do artigo 2° do Decreto 
estadual nº ,de de de 201 O, firma o presente Termo de 
Adesão ao Sistema Integrado de Licenciamento, instituído pelo Decreto estadual nº , de 

de de 201 O, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 

A adesão do Município ao Sistema Integrado de Licenciamento observará integralmente as 

??/0?/?01 Sl "º" 1 1 
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disposições do Decreto nº ,de de de 2010, envolvendo a sua 
implementação, implantação, manutenção e operação por meio de sitio do Governo do 
Estado de São Paulo na rede mundial de computadores, definido como um serviço 
consistente na entrada única de dados, processamento integrado dos órgãos públicos 
estaduais e municipais, e resposta única e final das etapas do processo de licenciamento 
de atividades, necessário para tornar apto ao funcionamento o empresário e a pessoa 
jurídica estabelecidos no Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Das Obrigações do MUNICÍPIO 

PROC. NS! 

FOLHAS 

O MUNICÍPIO se compromete a coordenar internamente as competências de seus órgãos 
com a finalidade de: 
1 - cumprir as ações que garantam a obediência aos requisitos técnicos definidos para as 
funções do Sistema Integrado de Licenciamento, previstos no Decreto nº , de 
de de 201 O, especialmente aqueles relativos ao: 
a) recebimento e processamento dos dados necessários à emissão do parecer de 
viabilidade do Município, incluindo a comunicação do resultado ao Sistema Integrado 

'-"' de Licenciamento; 
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b) recebimento e processamento dos dados necessários à emissão das licenças de 
funcionamento para os casos de atividades classificadas como de alto risco, incluindo as 
comunicações dos resultados de cada etapa ao Sistema Integrado de Licenciamento; 
c) uso de funcionalidade disponibilizada pelo Sistema Integrado de Licenciamento que 
permita a comunicação dos resultados dos processamentos previstos nas 
alíneas anteriores, diretamente pelos agentes públicos municipais responsáveis, ou o uso 
da tecnologia apoiada em "webservises" para esse fim; 
li - cumprir as ações que garantam a obediência aos requisitos técnicos previstos para as 
funções de informação, orientação e treinamento dos usuários do Sistema Integrado de 
Licenciamento; 
Ili - indicar e manter atualizada a lista dos agentes públicos do Município que deverão ter 
acesso às funcionalidades de administração de regras próprias e homologação 
de procedimentos, informando seu nome, número de inscrição no CPF/MF e o respectivo 
perfil de permissões perante o Sistema Integrado de Licenciamento; 
IV - adquirir e manter a validade dos certificados digitais dos agentes públicos 
mencionados no inciso anterior para os efeitos do artigo 19 do Decreto estadual nº 

, de de de 2010; 
V - fornecer o arquivo eletrônico da imagem do brasão do Município, em alta resolução, em 
fundo branco para aplicação no Certificado de Licenciamento Integrado; 
VI - uso da funcionalidade de alteração de ofício do Sistema Integrado de Licenciamento, e 
sempre imediatamente após a constatação, os dados cadastrais efetivamente encontrados 
nos procedimentos de fiscalização; 
VII - observar as normas complementares e as medidas necessárias ao aprimoramento do 
Sistema Integrado de Licenciamento previstas nos incisos 1 e li do artigo 6° do Decreto 
estadual nº ,de de de 201 O; 
VIII - responder aos questionamentos e as sugestões recebidas pela Secretaria de Gestão 
Pública em relação ao Sistema Integrado de Licenciamento, especialmente as relativas a 
inconformidades, incorreções ou solicitações de esclarecimentos sobre regras e 
procedimentos municipais; 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Dos Recursos 
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A adesão ao Sistema Integrado de Licenciamento não importará em transferência de 
recursos financeiros do Estado ou do MUNICÍPIO, e as despesas de custeio decorrentes 
das obrigações assumidas onerarão diretamente os seus respetivos orçamentos. 

CLÁUSULA QUARTA 
Da Divulgação PROC. N2 __ ~_..._........._-+-~ 

FOLHAS 
Em qualquer ação promocional relacionada ao Sistema Integrado de Licenciamento deverá 
ser obrigatoriamente destacada a participação do Governo do Estado de São Paulo e do 
Município. 

CLÁUSULA QUINTA 
Da Vigência 

A adesão ao Sistema Integrado de Licenciamento produzirá efeitos por prazo 
indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA 
Da Denúncia 

A adesão ao Sistema Integrado de Licenciamento poderá ser denunciada a qualquer 
tempo, mediante comunicação formal, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) 
dias. 
São Paulo, de de 2010 
PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE 

DECRETO Nº 55.660, DE 30 DE MARÇO DE 201 O 

Retificação do D.O. de 31-3-2010 

No artigo 5° - inciso li , leia-se como segue e não como constou: 
li - da Casa Civil; 
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Disptie sobre a utili;,tu,:fÍo e proteçrio da vcRetm;iio twtiva 

tio Biomu Cerrado 1w Estuc/11. e dú pro1·itlê11cias corre/utas 

O GOVERNADOR DO l:S'I ADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a :\sscmbleia Legislativa decreta e cu promulgo a -.cguinte lei: 

Artigo I '' - A conservação. a proteção. a regeneração e n utilizaç:lo do f3io111a Cerrado no Estado 

observarão o dbposto nesw lei e na legislação ambiental vigcnh:, cm e::.pcci;\I a Lei federal nº 

4.771. de 15 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal. 

Parágrafo único - Somente os remanescentes de , ·egetaçâo nativa Jas li"ionomias dc~critas no 

artigo 2º tenlo seu uso e supressão regulados por esta lei. que não incidira sobre as itreas 

o·:upadas por pastagens formadas por espéc ies exóticas, por culturas agrícolas e por llorestas 

plantadas, ressalvados os dispositivos previstos na legislação federal. 

Artigo 2'' - O Hioma Cerrado é formado por vegctaçôes saván it:as da América do Sul e 

aprc!>cnta as seguintes lisitmomias: 

ccrradão: 'egctaçào com fisionomia florestal cm que a cobertura arbórea compõe dossel 

cont[nuo. com mais de 90'% (noventa por cento) ele cobertura da área do solo. com altura média 

entre 8 (oito) e 15 (quinze) metros. apresentando. eventualmente, ú1Y,1re<- cm~·rgcntes 

de maior al!uru; 

1 I - cerrado "strkto sensu": vcgewção de estrato descontínuo. composta por árvores e arbustos 

geralmente tortuoso::.. com altura média entre 3 (três) e 6 (sei:.) metros. ctirn cobertura urhórea 

de 20<\.';1 (v inte por cento) a 50% (cinquenta por cento). e cobertura hcrbúcca. no mú>.imo. ele 

50%1 (cinquenta po" cento) da ::írea do solo: 
11 

i - campo cerrado: 'egdação composta por cobenura herb:.lcea superior a :"0% (cinquenta por 

c1':ito). e com cobertura arbórea de, no máximo, 20% (vinte por cento) da l\rea do solo. com 

úr\'ores tonuosac; de espécies hei iólitas. tolerantes a solos muito pobrc:, e lkidos. com idêntic<Ls 

cllr'''.:ICrísticas e espécies encontrathis no cerrado "Slricto sensu''. porém. dl' menor porre. além 

lfe ~ubarbustos e úrvorcs com caules subterrâneos; 

. ': - c<1mpo: vegctaçélo predominantemente herbácea e. cvent11almc11tc. com ;'11vores no formato 

arb·istivo. cuja pc1!sagem é dominada principalmente por gramíneas e a vegcta1;üo lenhosa, 

quando ex istente. é esparsa. 

§ Iº - Para efeito desta lei. serão considerados os difcrentes estágios succ-;sionai' de regeneração 

da-; fisionomias do cerrado "stricto sensu" e do cerradão. das~ificados cm inicial. médio e 

avançado, a serem dctnlhados em resolução da Secrctoria do Meio Ambiente. 



- -

§ 2" - A <0ractc.·ózaçào dos csti>góos socessóonaós das fisóooomóas do 9;~;~~§ 
consideração: 

1 - o levantamento histórico de uso e ocupação da área nos últimos 10 Ukz) anos: 

2 - o estudo da fauna silvestre. com lista das espécies ocorrentes. 

§ 3º - As fisionomias. cm qualquer estágio ele regeneração do Riorna Cerrado, não perderão a 

sua classificação. independentemente da ocorrência de incêndios, desmatamento ou qualquer 

outro tipo de inlcrvcn~·iio não autorizada. 

~ 4'' - Verificada a e\.isténcia de dois ou mais estágios ele regeneração na mesma área objeto de 

análise, onde se constate a impossibilidade de indiviclualizaçuo, será aplicado o critério 

correspondente ao estágio mais avançado. 

Artigo 3" - Consideram-se para efeitos desta lei: 

1 - utilidade pública: 

a) as atividades de segurança nacional, de segurança pública e de proleçâo snnit:iria; 

b) as obras essenciais de in fraestrutura destinadas aos serviços públicos de saúde. de 

comunicação. de transporte. de saneamento e de energia: 

c) a pesquisa arqueológica; 

d) as obras públicas para implantação de instalações necessárias :l captação e conclução de água 

e ele efluentes tratado~; 

e) as obras para implantação de estabelecimentos públicos de educaçüo de ensino fundamental, 

médio ou superior: 

11 - interesse social: 

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa. compreendidas a 

prevenção. o combate e o controle do fogo. o controle da erosão, a erra<licaçfio de plantas 

invasoras e a proteçüo de plantios com espécies nativas. de acordo com o estabelecido pelo 

órgão ambiental competente; 

b) o manejo agroflorcstal. ambientalmente sustentável, praticado na pequena propriedade ou 

posse rural làmiliar. desde que não descaracterize a cobertura vegetal nativa ou impeça sua 

recuperação, além de não prejudicar a função ecológica da áreu. 

Artigo 4° - É vedada a supressão ela vegetação cm qualquer dns fisionomias do Biorna Cerrado 

nas seguintes hipóteses: 

J - abrigar espécies ela flora e da fauna silvestre ameaçadas de extinção quando incluídas nas 

seguintes categorias, conl'orme <lelinidas pela IUCN - União lnlemacional para Conservação da 

Natureza: 

a) regiona lmente extinta (RE); 

b) criticamente em peiigo (CR): 



e) cm perigo (EN): 

d) vulnerável (VU): 
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li - C\crccr a função de proteção de mananciais e recarga de aquJfcro~: 

111 - formar corredore~ entre remanescentes de vegetaçilo primária ou c;ecundária em estágio 

avançado de regeneração: 

IV - localizada em zona envoltória de unidade de conscn ::içiio dc pro1cçilo integral e apresentar 

função protetora da biota da área protegida conforme dc!inido no plano de manejo: 

V - possuir cxc.·cpcional valor paisagístico. reconhecido pelo Poder Públirn: 

VI - eslivcr situada cm ~trcas priorilárias para eonservaçao. preservação e criaçfio de unidades de 

eonscrva~ão dcLenninndas por estudos científicos olicini1;, ou :1tn~ do poder público em 

regulamentos específicos. 

Artigo 5'' - A supressão de vegetação no cst<\gio inicial di.: ri.:gcncraçü0 para as fisionomias 

ccrradiio e ccm1do "slricto sensu" e para as fisionomia<; cnmpo ..:errado e campo dependerá de 

prévia outorizaçilo do órgão ambiental competente e demais mcdid~l-; de mitigação e 

compensação a serem definidas nos processos de licenciamento. 

§ 1 <> - A c0nccssclo de autorização para a supressão pre\ i~la no '\:apuC deste anigo ticar.í 

condicionada à comprovação da inexistência de ocupa~·iio irregular das (trcas de preservação 

permanente e à e>.istência da reserva legal na propricdmk ou à comprovação de sua 

regularização na forma prevista no a11igo 44 da Lei federal nº ·l. 771. de 15 de setembro de 1965, 

no caso de imóvei:. rurais. 

* 2'' - A supressão de vege1nçâo elo Bioma Cerrado ele que lrata este artigo. nos l\.fonicípios com 

índice de cobertura vegetal nativa igual ou inferior a 5'!,ó (cinco por cento) de seu tcrritó1io, 

comprovado por mapeamento o fic ia l da Sccrelaria do Meio /\mbienlc, seguirá o critério 

utilizado p::irn os c:>tCtgios médio e avançado de rcgcncrnc;ão parn ::is lisionomias cerradão e 

cerrado '"stricto sensu". ressalvadas as áreas urbanas. 

Artigo 6" - J\ supress:io de vegetação nos estágios médio e avançado de regeneração para as 

íisionomias cerradão e cerrado "stricto scnsu'' dependerá de pn.!\ ia autorizaç5o do órgão 

ambiental competente e somente poderá ser autorizada. cm caráter C\ccpcional. quando 

necessária à realização de obras, projetos ou atividades de 11Lilidadc pública ou interesse social 

definidos nesta lei. 1:0m comprovação de inexistência de ahernati\ a tl!cnica e locacional para o 

fim pretendido. rcssalrndo o disposto no artigo r desta lei. 

Parágrafo único - :\ autorização prevista no ''caput" dcstc artigo estará condicionada à 

compensação ambiental. na fom1a de preservaçilo de úrca cqui' alente a quatro vezes a <Írca 

clesmatada, em área ocupada por vegetação pertenccnLe ao Biom<l Cerrado. ou à recuperação 

nmbienwl de área equivalente a quatro vezes :i área desmaiada. na mesma bacin hidrográfica, 

prclcrcncialmenle na me!.ma microbacia. 
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Artigo 7° - O:; remanescentes de vegetação do Biorna Cerrado. em qualquer de suas fisionomias. 

cuja supressão seja vedada em decorrência desta lei e que excedam o pcrce11tua l destinado a 

compor a reserva legal do imóvel cm que se locali;ram. poderão ser utilizados para a 

compensação de reserva lcgnl de outros imóveis. nos termos pre\ istos no arlig.o 44 da Lei 

federa l nº 4.771 . de 15 de setembro de J 965 . 

A11igo 8° - Nas áreas urbanas, a supressão da vegetação do Biorna Cerrado para parcelamento 

do solo ou qualqU1.'r edi fi cação, observado o disposto no plano diretor do Município e demais 

normas aplicúvei~. dependerá de prévia autorização do órgcio ambiental 

competente e de\ erá atender os seguintes requisitos: 

1 - prcservaç~to da vegetação nativa em área correspondente a. no mínimo. 20º·o (vint e por cento) 

da área da propriedade: 

li - preservação ck. no mínimo, 30% (trinta por cento) da área do th1g.111ento de\ egctaçào nativa 

ex istente na propriedade. no caso ele estágio inicial de regcncraçào. e <le. no mínimo. 50% 

(cinquenta por cento) da área do fragmento de vegetação nath a existcnt<! na propriedade. no 

caso de estúgio médio dú regeneração, respeitado o disposto no inciso 1 deste artigo: 

Ili - averbação à margem da matrícu la cio imóve l com:spondcntc da vcgd açilo remanescente 

como área verde. sendo 0ssa pro,·idência dispensada quando a úrea for inferior a 1.000 m2 (mil 

metros quadrados). 

Paníg rafo íinico - Pocl<!ruo ser incluídas nas áreas verd0s as áreas de prcserv<ição permanente 

definidas na Lei !Cderal n" 4.771. de 15 ele setembro de 1965. 

A11igo 9° - Os proprietúrios que se empenharem cm proh~ger e rceuperar área!> pcrte11centcs ao 

Bioma Cerrado poderão ser bendiciados com políticas de incentivo. 

/\rtigo 1 O - J\ açã0 ou omissão das pessoas lisicas ou jurídicas que importarem na inobscrváncia 

aos preceitos desta lei c a seus regulamcnlos ou que resultarem em danos ú flora. iJ fauna ú aos 

demaís atributos do Biorna Cerrado fi carão sujeita:. às sançõcs prevista:. 

em lei, em especial às da Lei tCderal nº 9.605, de 12 de li::\ ereiro de 1998. que dispõe sobre as 

sanções penais e admini:->trativ<lS deri vadas de conduta e ati\"idadc-: lesi\ as ao meio ambiente. 

A11igo 11 - Csta lei entra cm vigor na dara da sua publicaç:io. 

Palácio dos Bandcirantl!s. 2 dejur1ho de 2009 . 

.JOSÉ SERRA 

Fra11c:isco Graziano .\"etc> 

Secrctürio do Meio Ambiente 

Aloysio N1111es Ferrl'iru Filho 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Pllblicada na Assessoria Técnico-Legislativa. aos 2 

de junho de 2009. 
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Praça D. Pedro 11 , 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇ>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
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~timam~fta!I~ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q >RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

19 de março de 2018. 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

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. 

É o nosso parecer. 

~~ 
Jose::ReBERTO M --

Sala de Reuniões, em 

20 de março de 2018 . 

. , 

ERTO MEIRA 

~ 

iÉGE~ BARUDE 
c mbm 



• . C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

i ~/) p rl lo g11-tA /(a) 

LUl~LOC~OSA 
Presidente 
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Praça D. Pedro li , 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇ>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

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 escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
21 de ma(Jº · e 2018. 

l~~ . 
BENEDITO R ERTO MEIRA 

1 Íor 
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Praça O. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão 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 tramitação por esta Casa. 

Relator 

Membro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
21 de março de 2018. 

LUIZ C/'á DRIG.UES-BARBOSA 
· Presidente / !Ju . , 1 ot'YVfu~ I ,,, 

CHIARA RA IERI BASSETTO Ji1 (JJ 

Membro \ 

Membro 
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tuJZO/a ~ a,a,a 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento: 

Solicitamos que seja encaminhado ofício ao Senhor Prefeito Municipal para 
que informe com~ dará a regulamentaçao das atividades econômicas já 
insta adas nas z a rurais e APAS. 
. 3demar ·od 201 h ~ 

1 ~ {)J\Ü'- Q .V{;\,. ~Ld 
HIARA RAN t RI BASSETTO 

Membro \ 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Conforme manifestação da Senhora Vereadora, solicitamos o 
encaminhamen.J.o de ofício ao Senhor Prefeito Municipal. 
Em,1.' de m ·~o de 2018. 

LUIZ e , Los RO~GSA-
Presiden e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se oficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação. 
Em, 1..l-de mar o de 2018. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente ~ 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do oficio. 
Em, 1,l{de março de 2018. 

f ~~k ~~ MiM.v~ 
JOSlANE SIQUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li , 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇ>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 53/18 

Bauru, 27 de março de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Economia, Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lei nº 14/18, processado 

sob nº 046/18, que estabelece normas para o uso e ocupação do solo na zona rural 

do Município de Bauru, a fim de que Vossa Excelência tome as providências 

necessárias para atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração. 

ALEXSSAND BUSSOLA 

Presid nte 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

Oftcio 5" 3 // R Protocolo P f11\ :3 
Pi8 C (o rlC? dia O;(., / O L) 1-1.fi_ 

~~ RO NALDO JO SCHIAVONE 
Chefe do Serviço de Pro edhnentos Leglslattvos 



PREFEITURA MUNICIPAL D E BAURU 
GA BINETE DO PREFE ITO 

O F GP 1341/ 1 8 

Excelentíssimo Senhor 
Alexssandro Bussola 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bau ru , 17 de maio de 2018 

Cârnar~ Mu 1icinal dR 8: ,1;ru 
Diretoria de ::l.po10 Ley1slê' .1vo 

2 2 MMU 10íS 

E N1 R A Dffj i 

Hora.J3il1=<~~-:~J 

Em atenção ao ofício DAL. SPL. PM nº 53/ 18, protocolado como processo 

25449/ 18, da Comissão de Economia, Finanças ~mento sobre o Projeto de Lei nº 14/ 18, 

segue anexa manifestação da Secretaria Municipal ae PI n~jamento. 

Praç a das Cerejeiras, 1-59 - Vila Noemy - CEP 17014-900 - B auru/SP Fone : (14) 3235-1000 -
www.bauru.sp.gov.br 
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PR E F E l TU R A MUNICIPAL DE BAURU 
SEPLAN - D EPLAN 

DIVISÃO DE DIRETRIZE S E NO RMAS 

À Secretária de Planejamento 
Ref. Processo 25449/18 - regulamentação das atividades já instaladas em zona 
rural - Camara Municipal de Bauru. 

Em resposta ao solicitado pela Camara Municipal de Bauru, que 
segue na folha 2 deste processo, ou seja, "que informe como se dará a 
regulamentação das atividades econômicas iá instaladas nas zonas rurais e 
APAS", venho expor o que segue: . . 

Considerando o que consta no projeto de lei nº 14/18 com relação 
as atividades já instaladas: 

''Art. 3° As atividades a serem desenvolvidas nos Setores de Planejamento 
Rurais deverão es tar previstas na CNAE e somente serão permitidas desde que 
compatíveis com as diretrizes estabelecidas para cada Setor do PDP vigente e 
com os Planos de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental - APA vigentes. 

Parágrafo único. Até que sejam concluídos os processos de elaboração dos 
Planos de Manejo, será autorizada a emissão de licença de funcionamento 
de atividade, a título provisório, aos estabelecimentos previstos no art. 17 
desta Lei. 

Art. 4° As atividades classificadas como rurais não necessitarão 
obrigatoriamente de licença de funcionamento de atividade ou de licença de 
edificação, considerando como atividades rurais: 
I - A exploração das atividades agrícolas, pecuárias, a extração e a 
exploração vegetal e animal, a exploração da apicultura, avicultura, 
suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras· consideradas 
"agrosi/vipastoris ". 

Art. 5° As demais atividades que não se enquadrarem no art. 4° desta Lei 
deverão dispor, obrigatoriamente, de licença de funcionamento de atividade 
e de licença de edificação, as quais serão emitidas pela Prefeitura Municipal de 
Bauru. 

Art. 17 Os proprietários que já exerçam atividades na área rural 
comprovadamente até dezembro de 2.017 e que não se enquadrarem no art. 
4° desta Lei, terão o prazo de até 12 meses para se regularizarem. 

§ 1° Os licenciamentos de empreendimentos pré-ex istentes, nos termos do 
caput deste artigo, estão sujeitos ao procedimento simplificado de 
regularização. 

§ 2° Aos estabelecimentos pré-existentes, nos termos do caput desde 
artigo, e inseridos em Áreas de Proteção Ambiental, cujo Plano de Manejo 



~~~Jf~~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SEPLAN - DEPLAN 
DIVISÃO DE DIRETRIZES E NORMAS 

ainda esteja em desenvolvimento, será autorizada a emissão de licença de 
funcionamento provisória, para exclusiva finalidade de regularização 
temporária de atividade em exercício. 

§ 3° A licença de funcionamento provisória terá validade de 01 ano, sendo 
possível sua prorrogação até que haja a promulgação do respectivo Plano 
de Manejo . 

. § 4° A obtenção d? licença de funcion,amento provisória f!ãO assegura direito.s a 
licenciar atividades que, após a promulgação do Plano de Manejo, apresentem-se 
em desconformidade às suas disposições." 

Em esclarecimento, através do decreto municipal nº 13651/18 foi 
constituido o Grupo de Trabalho para a revisão do Plano de Manejo da Área de 
Proteção Ambiental Municipal Água Parada, cujo diagnóstico e estudos técnicos 
foram concluídos em 08/05 e foi iniciado processo participativo onde será feito 
audiências públicas envolvendo a comunidade e os conselhos pertinentes a fim 
de formalizar texto final para nova portaria que intituirá Novo Plano de Manejo da 
APA Água Parada. 

Pelo decreto municipal nº 13535/18, iniciou o planejamento e 
estudos que resultarão na elaboração do Plano de Manejo·da Área de Proteção 
Ambiental do Rio Batalha. 

Após a aprovação do projeto de lei nº 14/18, o Executivo 
procederá à regulamentação dessa lei, definindo os procedimentos e respectivas 
competências, conforme previsto no artº 14, 15 e 21, num prazo a ser 
estabelecido pelo Executivo. 

Quanto aos procedimentos, serao compatíveis com os já 
praticados para os empreendimentos em zona urbana, apenas prevendo novos 
quisitos mínimos específicos e de acordo com as peculiaridades da zona rural. 

)"\\os \ l~ 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 cgRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à sua normal tramitação. 

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

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

29 de maio de 2018. 

Relator 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

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

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
29 de maio de 2018. 

LUIZC 

Relator 

FRINATO 

Membro 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Nomeio Relator(a) do presente processo o(a) Vereador(a): 

e h \ A-tl.A l 2.An. {' rv: l)VVYJ? +t(Q 

. . . 
ERTO MEIRA 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DA RELATORA 

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 

12 de junho e 2018. 
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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 da Senhora Relatora 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 
13 de junho de 2018. 

, . 

Relatora 

Membro 
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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 18 de 

junho de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 19 de junho de 2018. 

ALEXSSANDRO USSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 19 de junho de 2018. 

~ 
JOSrANI;. s1dGEiRA 

Diretora de Apoio Legislativo 



• 
f ~:. :- ,.-· ',...-.4ª(.~~,l}~-~e- ..... Jl--; 

l . ... A.· . 11 a 

- r:.7~ ~ . -~ ·~-&~• . . -~ ••. 

Ô/IUlfa · · ae t:Uifa ~ ~~~--:c~_.-·i.:-::~· ~~n~~~-=:~~:· :· -. ~·~~l BAURU 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇ>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7195 
De 19 de junho de 2018 

Estabelece normas para o uso e ocupação do solo na zona 
rural do Município de Bauru. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Esta Lei dispõe sobre a regulamentação dos usos permitidos em áreas localizadas 
fora do perímetro urbano, nos setores de Planejamento Rurais definidos pelo Plano 
Diretor Participativo de Bauru - PDP e disciplina a instalação das atividades, tendo em 
vista os seguintes objetivos: 
1 - Fomento das atividades "agrosilvipastoris" no Município; 
li - Fortalecimento das atividades agroindustriais; 
Ili - Incremento ao turismo rural; 
IV - Prevenção e planejamento dos impactos quanto à infraestrutura, transporte 

público e coleta de resíduos; 
V - Definição das atividades permitidas na zona rural compatíveis com o Plano 

Diretor Participativo e com o Plano de Manejo das Áreas de Proteção 
Ambiental; 

VI - Definição das atividades de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas - CNAE; 

VII - Definição de parâmetros para a permissão de atividade urbana na zona rural 
desde que haja condições de mitigação dos impactos; 

VIII - A manutenção adequada das estradas rurais, de modo a prevenir processos 
erosivos e de assoreamento; 

IX - A proteção e a recuperação da qualidade e quantidade de águas superficiais 
existentes através de programas de restauração das áreas de preservação 
permanente e do controle do uso de defensivos agrícolas. 

Ficam definidos nesta Lei os Setores de Planejamento Rural - SPR, de acordo com o 
estabelecido no PDP vigente: 
1 - SPR-A - Bacia do Córrego Campo-Novo; 
li - SPR-B - Bacia do médio Rio Batalha; 
Ili - SPR-C - Bacia do baixo Rio Batalha; 
IV - SPR-D - Bacia do Água Parada de Cima e Córrego Barra Grande; 
V - SPR-E - Bacia do Água Parada de Baixo; 
VI - SPR-F - Bacia do alto Ribeirão Água Parada; 
VII - SPR-G - Bacia do médio Ribeirão Agua Parada: Córrego Pau d'Alho e Córrego 

São Bento; 
VIII - SPR-H - Bacia do médio Ribeirão Água Parada: Córrego Rio Verde e Córrego 

da Figueira; 
IX - SPR-1 - Bacia do baixo Ribeirão Água Parada: Córrego Boa Vista. 

As atividades a serem desenvolvidas nos Setores de Planejamento Rurais deverão 
estar previstas na CNAE e somente serão permitidas desde que compatíveis com as 
diretrizes estabelecidas para cada Setor do PDP vigente e com os Planos de Manejo 
das Áreas de Proteção Ambiental - APA vigentes. 

Parágrafo único. Até que sejam concluídos os processos de elaboração dos Planos de 

Art. 4° 

Manejo, será autorizada a emissão de licença de funcionamento de atividade, a titulo 
provisório, aos estabelecimentos previstos no art. 17 desta Lei. 

As atividades classificadas como rurais não necessitarão obrigatoriamente de licença 
de funcionamento de atividade ou de licença de edificação, considerando como 
atividades rurais: 
1 - A exploração das atividades agrícolas, pecuárias, a extração e a exploração 

vegetal e animal. a exploração da apicultura, avicultura, suinocultura, 
sericicultura, piscicultura e outras consideradas "agrosilvipastoris". 
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§ 1º 

§ 2º 

Art 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

A condição de produtor rural deverá ser comprovada mediante a apresentação da 
Declaração de Conformidade de Atividade Agrosilvipastoril - DCAA ou documento 
expedido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Bauru -
CMDRS. 

O produtor rural poderá, se quiser, constituir uma empresa e neste caso ele deverá 
cumprir o disposto no art. 5°. 

As demais atividades que não se enquadrarem no art. 4° desta Lei deverão dispor, 
obrigatoriamente, de licença de funcionamento de atividade e de licença de 
edificação, as quais serão emitidas pela Prefeitura Municipal de Bauru. 

O processo de licenciamento de atividade, para obtenção de alvará de funcionamento, 
compreenderá: 
1 - Obtenção de Certidão de Uso do Solo, que apontará a conformidade entre o 

uso pretendido e o uso permitido no local ; 
li - Solicitação de viabilidade a ser requerida no "Sistema Integrado de 

Licenciamento" - SIL instituído pelo Decreto Estadual nº 55.660, de 30 de 
março de 2.01 O; 

Ili - Autorização dos orgãos competentes; 
IV - Emissão do Alvará de Funcionamento. 

O processo de licenciamento de edificações compreenderá: 
1 - A solicitação de diretrizes urbanísticas, cuja finalidade é fornecer os requisitos 

técnicos e exigências para a elaboração e aprovação de projeto urbanístico, 
arquitetônico e de infraestrutura; 

li - A análise edilicia, a qual deverá atender as disposições do Código de Obras 
Municipal, Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017; 

Ili - A aprovação prévia, cuja finalidade é obter a anuência prévia da Prefeitura 
Municipal de Bauru quanto aos projetos, para fins de providências junto aos 
órgãos estaduais e para a continuidade dos procedimentos quanto aos projetos 
de infraestrutura, quando solicitados nas diretrizes; 

IV - A aprovação final cuja finalidade é a conclusão do procedimeto administrativo 
de aprovação de edificação e das etapas anteriormente descritas. 

Para a solicitação da certidão de uso do solo das atividades na zona rural deverão ser 
apresentados, no mínimo, os seguintes documentos: 
1 - Formulário específico de solicitação, devidamente preenchido e assinado, com 

definição da atividade pretendida de acordo com a CNAE; 
li - Matricula atualizada do imóvel; 
Ili - Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto de coordenadas 

geográficas; 
IV - Cópia de documentos de qualificação do proprietário do imóvel e ou 

empreendedor; 
V - Procuração, caso o solicitante não seja o proprietário do imóvel. 

Para a solicitação da viabilidade das atividades na zona rural o interessado deverá 
apresentar a certidão de uso do solo deferida e acessar o site da Junta Comercial do 
Estado de São Paulo - JUCESP no endereço eletrônico www.jucesp.sp.gov.brNREJ 
ou outro que venha a substituí-lo. 

Para a solicitação da licença de funcionamento das atividades na zona rural o 
interessado deverá acessar diretamente o site da JUCESP. 

Para a solicitação das diretrizes dos empreendimentos localizados na zona rural 
deverão ser apresentados, no mlnimo, os seguintes documentos: 
1 - Formulário específico de solicitação devidamente preenchido e assinado; 
li - Matrícula atualizada do imóvel; 
Ili - Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto de coordenadas 

geográficas; 
IV - Levantamento planialtimétrico georreferenciado, em arquivo digital, com curvas 

de nível no mlnimo de OS em 05 metros, identificação d~;;;.te, 
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Art. 12 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 13 

Art. 14 

§ 1º 

corpos d'água, identificação dos confrontantes e respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica -ART; 

V - Inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 
VI - Cópia de documentos de qualificação do proprietário do imóvel e/ou 

empreendedor; 
VII - Procuração, caso o solicitante não seja o proprietário do imóvel; 
VIII - Viabilidade de fornecimento de água e coleta ou tratamento de esgoto; 
IX - Laudo ambiental com a tipificação da vegetação existente. 

Para a solicitação da aprovação prévia dos empreendimentos na zona rural deverão 
ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos: 
1 - Formulário específico de solicitação devidamente preenchido e assinado; 
li - Matrícula atualizada do imóvel; 
Ili - Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto de coordenadas 

geográficas; 
IV- Levantamento planialtimétrico georreferenciado, com curvas de nível , no 

mínimo de 05 em 05 metros, identificação da vegetação existente, corpos 
d'água, identificação dos confrontantes com a respectiva ART ou conforme 
especificado na diretriz; 
Projeto urbanístico e arquitetônico; 
Projeto de terraplanagem; 
Respectivas ARTs e/ou RRTs de todos os projetos; 
Arquivos digitais de todos os projetos apresentados; 

V 
VI -
VII -
VIII -
IX - Licenciamento ambiental ou cópia da solicitação expedidos pelos órgãos 

competentes. 

Após a aprovação prévia deverão ser solicitadas diretrizes específicas para os 
projetos complementares de infraestrutura quando exigidos pelas diretrizes 
urbanísticas. 

Através de decreto de regulamentação constará as situações em que serão exigidos 
os procedimentos para solicitação de diretriz, aprovação prévia e aprovação final e 
demais documentos pertinentes para cada fase e situação. 

Para a solicitação da aprovação final dos empreendimentos na zona rural deverão ser 
apresentados, no mínimo, os seguintes documentos: 
1 - Formulário específico de solicitação devidamente preenchido e assinado; 
li - Matrícula atualizada do imóvel; 
Ili - Levantamento planialtimétrico georreferenciado, com curvas de nível, no 

mínimo de 05 em 05 metros, identificação da vegetação existente, corpos 
d'água, identificação dos confrontantes com a respectiva ART ou conforme 
especificado na diretriz; 

IV - Projeto urbanístico, arquitetônico, memoriais descritivos e justificativos; 
V - Projeto de terraplanagem; 
VI - Respectivas ARTs e/ou RRTs de todos os projetos; 
VII - Arquivos digitais de todos os projetos apresentados; 
VIII - Licenciamento ambiental ou cópia da solicitação expedidos pelos órgãos 

competentes; 
IX - Os projetos de infraestrutura porventura solicitados nas diretrizes e 

devidamente aprovados; 
X - Autorização do IV COMAR - Quarto Comando Aéreo Regional para os 

empreendimentos localizados próximos das zonas de proteção dos 
aeroportos. 

Fica criado o Grupo de Análise de Empreendimentos da Zona Rural - GAER, 
responsável pela expedição das diretrizes ambientais e urbanísticas e da aprovação 
prévia de projetos urbanísticos e polos geradores de impactos em geral na zona rural. 

A composição e os procedimentos do GAER deverão ser regulamentados por decreto 
do Poder Executivo. 

A análise edilicia do projeto de arquitetura será feita@ om_;, em 
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Art. 15 

conformidade com as disposições da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 
2.017. 

O GAER deverá exigir a elaboração do Estudo do Impacto de Vizinhança - EIV, 
determinando medidas mitigadoras, compensatórias e preventivas para todos os 
impactos negativos gerados pela atividade, como condição para sua aprovação, sem 
prejuízo do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA 
quando exigido por legislação específica. 

Parágrafo único. Será determinado por decreto de regulamentação a aplicabilidade do EIV 

Art. 16 

Art. 17 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 18 

§ 1º 

§ 2º 

para área rural. 

O licenciamento das atividades na zona rural não isenta o proprietário ou o 
responsável do cumprimento das leis, decretos e normas federais, estaduais e 
municipais referentes a: 
1 - Proteção ambiental, caso esteja a propriedade situada em faixas não 

edificáveis junto às áreas de preservação permanentes, 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 - Acessibilidade; 
Ili - Segurança; 
IV - Vigilância sanitária; 
V - Licenciamento de obras e edificações. 

Os proprietários que já exerçam atividades na área rural comprovadamente até 
dezembro de 2.017 e que não se enquadrarem no art. 4° desta Lei, terão o prazo de 
até 12 meses para se regularizarem. 

Os licenciamentos de empreendimentos pré-existentes, nos termos do caput deste 
artigo, estão sujeitos ao procedimento simplificado de regularização. 

Aos estabelecimentos pré-existentes, nos termos do caput desde artigo, e inseridos 
em Áreas de Proteção Ambiental, cujo Plano de Manejo ainda esteja em 
desenvolvimento, será autorizada a emissão de licença de funcionamento provisória, 
para exclusiva finalidade de regularização temporária de atividade em exercício. 

A licença de funcionamento provisória terá validade de 01 ano, sendo possível sua 
prorrogação até que haja a promulgação do respectivo Plano de Manejo. 

A obtenção da licença de funcionamento provisória não assegura direitos a licenciar 
atividades que, após a promulgação do Plano de Manejo, apresentem-se em 
desconformidade às suas disposições. 

Caso tenha sido constatado o inicio das atividades na zona rural sem o devido 
licenciamento municipal o proprietário do imóvel ou responsável deverá ser notificado, 
para que no prazo estabelecido pela lei de licenciamento de obras e edificações, 
contados do recebimento da notificação, apresente a solicitação de regularização. 

A notificação deverá conter: 
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, qualificação pessoal e 
registro do imóvel 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 será feita por um dos seguintes procedimentos: 
1 - Pessoalmente ao responsável ou quem o represente legalmente; 
li - Por correspondência registrada caso o infrator resida fora do Município de 

~~ 
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Art. 19 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 20 

Art. 21 

Art. 22 

Bauru; 
Ili - Por publicação no Diário Oficial do Município - DOM, somente quando 

resultarem infrutíferas as tentativas descritas nos incisos 1 e 11. 

Findo o prazo estipulado no art. 16 será lavrado o auto de infração e imposição de 
multa, aplicando-se a multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser 
iniciado um procedimento para a interdição administrativa e demais providências 
judiciais cabíveis. 

O auto de infração deverá conter: 
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 título, qualificação pessoal e 
registro do imóvel 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 da notificação 

expedida. 

O valor da multa será reajustado anualmente pelo índice oficial utilizado pela 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças para o cálculo de atualização da Dívida 
Ativa. 

Caberá ao órgão competente a vistoria, a notificação, a interdição, a imposição das 
penalidades administrativas e a análise dos recursos. 

O Poder Executivo regulamentará a presente Lei por decreto. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 6.656, 
de 30 de março de 2.015. 

Bauru, 19 de junho de 2018. 

1 º ~ecretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

-~~«?__, 
J OSlXNE 

1

SIQUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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Bauru, 19 de junho de 2018. 

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 18 de junho de 2018: 

Autógrafo nº 

7193 

7194 

7195 

7196 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que disciplina o serviço voluntário como critério de 
desempate no Concurso Público do Município de Bauru; 

de autoria desse Executivo, que estabelece o Programa Especial de aquisição 
de vagas para a Educação Infantil; 

de autoria desse Executivo, que estabelece normas para o uso e ocupação do 
solo na zona rural do Município de Bauru; 

de autoria desse Executivo, que define o perímetro urbano do Município de 
Bauru. 

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

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Pres ente 
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Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 20 de junho de 2.0 l 8. 

É o presente para enviarmos a Vossa Exc en ·a a Lei Municipal nº 7.081/ 18, que estabelece 
normas para o uso e ocupação do solo na zona rural do Muni tpio d Bauru. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

~---
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ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.081, DE 20 DE JUNHO DE 2.018 
Estabelece normas para o uso e ocupação do 
solo na zona rural do Município de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, foz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Esta Lei dispõe sobre a regulamentação dos usos permitidos em áreas localizadas fora do perímetro urbano, 
nos setores de Planejamento Rurais definidos pelo Plano Diretor Participativo de Bauru - PDP e disciplina a 
instalação das atividades, tendo em vista os seguintes objetivos: 

1 - fomento das atividades "agrosilvipastoris" no Município; 
li - fortalecimento das atividades agroindustriais; 
Ili - Incremento ao turismo rural; 
IV - Prevenção e planejamento dos impactos quanto à infraestrutura, transporte público e coleta de 

resíduos; 
V - Definição das atividades permitidas na zona rural compatíveis com o Plano Diretor Part icipativo e 

com o Plano de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental; 
VI - Definição das atividades de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas -

CNAE; 
VII - Definição de parâmetros para a permissão de atividade urbana na zona rural desde que haja condições 

de mitigação dos impactos; 
VIII - A manutenção adequada das estradas rurais, de modo a prevenir processos erosivos e de 

assoreamento; 
IX - A proteção e a recuperação da qualidade e quantidade de águas superficiais existentes através de 

programas de restauração das áreas de preservação permanente e do controle do uso de defonsivos 
agrícolas. 

Ficam definidos nesta Lei os Setores de Planejamento Rural - SPR, de acordo com o estabelecido no PDP 
vigente: 

1 -
li -
Ili -
IV -
V
Vl -
Vil -
VIII -
IX -

SPR- A - Bacia do Córrego Campo-Novo; 
SPR- B - Bacia do médio Rio Batalha; 
SPR- C - Bacia do baixo Rio Batalha; 
SPR- 0 - Bacia do Água Parada de Cima e Córrego Barra Grande; 
SPR- E - Bacia do Água Parada de Baixo; 
SPR-F - Bacia do alto Ribeirão Água Parada; 
SPR- G - Bacia do médio Ribeirão Água Parada: Córrego Pau d' Alho e Córrego São Bento; 
SPR- H - Bacia do médio Ribeirão Água Parada: Córrego Rio Verde e Córrego da Figueira; 
SPR- 1 - Bacia do baixo Ribeirão Água Parada: Córrego Boa Vista. 

Art. 3° As atividades a serem desenvolvidas nos Setores de Planejamento Rurais deverão estar previstas na CNAE e 
somente serão permitidas desde que compatíveis com as diretrizes estabelecidas para cada Setor do PDP 
vigente e com os Planos de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental - AP A vigentes. 

Parâgrafo único. Até que sejam concluídos os processos de elaboração dos Planos de Manejo, será autorizada a emissão de 
licença de funcionamento de atividade, a título provisório, aos estabelecimentos previstos no art. 17 desta 
Lei. 

Art. 4° As atividades classificadas como rurais não necessitarão obrigatoriamente de licença de funcionamento de 
atividade ou de licença de edificação, considerando como atividades rurais: 

§ Iº 

1 - A exploração das atividades agrícolas, pecuárias, a extração e a exploração vegetal e animal, a 
exploração da apicultura, avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras consideradas 
·'agrosilvipastoris". 

A condição de produtor rural deverá ser comprovada mediante a apresentação da Declaração de 
Conformidade de Atividade Agrosilvipastoril - DCAI\ ou documento expedido pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável de Bauru - CMDRS. 



ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.081118 

§ 2º 

Art. 5° 

Art. 6º 

Art. 7° 

Art. 8º 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

O produtor rural poderá, se quiser, constituir uma empresa e neste caso ele deverá cumprir o disposto no art. 
5º. 

As demais atividades que não se enquadrarem no art. 4° desta Lei deverão dispor, obrigatoriamente, de 
licença de funcionamento de atividade e de licença de edilicação, as quais serão emitidas pela Prefeitura 
Municipal de Bauru. 

O processo de licenciamento de atividade, para obtenção de alvará de funcionamento, compreenderá: 

1 - Obtenção de Certidão de Uso do Solo, que apontará a conformidade entre o uso pretendido e o uso 
permitido no local; 

II - Solicitação de viabilidade a ser requerida no "'Sistema Integrado de Licenciamento" - SIL instituido 
pelo Decreto Estadual nº 55.660, de 30 de março de 2.0 1 O; 

III - Autorização dos orgãos competentes; 
IV - Emissão do Alvará de Funcionamento. 

O processo de licenciamento de edificações compreenderá: 

1 - A solicitação de diretrizes urbanísticas, cuja finalidade é fornecer os requisitos técnicos e exigências 
para a elaboração e aprovação de projeto urbanístico, arquitetônico e de infraestrutura; 

li - A análise edilícia, a qual deverá atender as disposições do Código de Obras Municipal, Lei Municipal 
nº 7.028, de 2 1 de dezembro de 2.017; 

Ili - A aprovação prévia, cuja finalidade é obter a anuência prévia da Prefeitura Municipal de Bauru 
quanto aos projetos, para fins de providências junto aos órgãos estaduais e para a continuidade dos 
procedimentos quanto aos projetos de infraestrutura, quando solicitados nas diretrizes; 

IV • A aprovação final cuja finalidade é a conclusão do procedimeto administrativo de aprovação de 
edificação e das etapas anteriormente descritas. 

Para a solicitação da certidão de uso do solo das atividades na zona rural deverão ser apresentados, no 
mínimo, os seguintes documentos: 

1 - Formulário específico de solicitação, devidamente preenchido e assinado, com definição da atividade 
pretendida de acordo com a CNAE; 

li - Matrícula atual izada do imóvel; 
Ili - Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto de coordenadas geográficas; 
IV - Cópia de documentos de qualificação do proprietário do imóvel e ou empreendedor; 
V - Procuração, caso o solicitante não seja o proprietário do imóvel. 

Para a solicitação da viabilidade das atividades na zona rural o interessado deverá apresentar a certidão de 
uso do solo deferida e acessar o site da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP no endereço 
eletrônico www.juccsp.sp.gov.brNRE/ ou outro que venha a substituí-lo. 

Para a solicitação da licença de funcionamento das atividades na zona rural o interessado deverá acessar 
diretamente o site da JUCESP. 

Para a solicitação das diretrizes dos empreendimentos localizados na zona rural deverão ser apresentados, no 
mínimo, os seguintes documentos: 

1 -
li -
Ili -
IV -

V
VI -
VII -
VIII -
IX-

Formulário específico de solicitação devidamente preenchido e assinado; 
Matrícula atualizada do imóvel; 
Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto de coordenadas geográfica~; 
Levantamento planialtimétrico georreforenciado, em arquivo digital, com curvas de nível no mínimo 
de 05 em 05 metros, identificação da vegetação existente, corpos d'água, identificação dos 
confrontantes e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; 
Inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 
Cópia de documentos de qualificação do proprietário do imóvel e/ou empreendedor; 
Procuração, caso o solicitante não seja o proprietário do imóvel; 
Viabilidade de fornecimento de água e coleta ou tratamento de esgoto; 
Laudo ambiental com a tipificação da vegetação existente. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.081118 

Art. 12 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 13 

Para a solicitação da aprovação prévia dos empreendimentos na zona rural deverão ser apresentados, no 
mínimo, os seguintes documentos: 

1 -
11 -
Ili -
IV -

V 
VI 
VII -
VII I -
IX -

Formulário específico de solicitação devidamente preenchido e assinado: 
Matrícula atualizada do imóvel; 
Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto de coordenadas geográficas; 
Levantamento planialtimétrico georreferenciado. com curvas de nível, no mínimo de 05 em 05 
metros, identificação da vegetação existente, corpos d'água, identificação dos confrontantes com a 
respectiva ART ou conforme especilicado na diretriz; 
Projeto urbanístico e arquitetônico; 
Projeto de terraplanagem; 
Respectivas ARTs e/ou RRTs de todos os projetos; 
Arquivos digitais de todos os projetos apresentados; 
Licenciamento ambiental ou cópia da solicitação exped idos pelos órgãos competentes. 

Após a aprovação prévia deverão ser solicitadas diretrizes especificas para os projetos complementares de 
in fraestrut ura quando exigidos pelas diretrizes urbanísticas. 

Através de decreto de regulamentação constará as situações cm que serão exigidos os procedimentos para 
solicitação de diretriz, aprovação prévia e aprovação final e demais documentos pertinentes para cada fase e 
si tuação. 

Para a solicitação da aprovação final dos empreendimentos na zona rural deverão ser apresentados, no 
mínimo, os seguintes documentos: 

1. 
11 -
Ili -

IV
V -
VI -
VI I -
VIII -
IX· 
X-

Formulãrio específico de solicitação devidamente preenchido e assinado; 
Matrícula atualizada do imóvel; 
Levantamento planialtimétrico gcorreferenciado, com curvas de nível, no mínimo de 05 em 05 
metros, identificação da vegetação existente, corpos d 'água, identificação dos confrontantes com a 
respectiva ART ou conforme espccilicado na diretriz; 
Projeto urbanístico, arquitetônico, memoriais descritivos e justificativos; 
Projeto de terraplanagem; 
Respectivas ARTs e/ou RRTs de todos os projetos; 
Arquivos digitais de todos os projetos apresentados; 
Licenciamento ambiental ou cópia da solicitação expedidos pelos órgãos competentes; 
Os projetos de infraestrutura porventura solicitados nas diretrizes e devidamente aprovados; 
Autorização do IV COMAR - Quarto Comando Aéreo Regional para os empreendimentos 
localizados próximos das zonas de proteção dos aeroportos. 

Art. 14 Fica criado o Grupo de Análise de Empreendimentos da Zona Rural - GAER, responsável pela expedição das 
diretrizes ambientais e urbanísticas e da aprovação prévia de projetos urbanísticos e polos geradores de 
impactos em geral na zona rural. 

§ 1° A composição e os procedimentos do GAER deverão ser regulamentados por decreto do Poder Executivo. 

§ 2° A análise edilícia do projeto de arquitetura será feita por divisão competente, em conformidade com as 
disposições da Lei Municipal nº 7.028, de 2 1 de dezembro de 2.017. 

Art. 15 O GAER deverá exigir a elaboração do Estudo do Impacto de Vizinhança - EJV, determinando medidas 
mitigadoras, compensatórias e preventivas para todos os impactos negativos gerados pela atividade, como 
condição para sua aprovação, sem prejuízo do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental 
- EINRIMA quando exigido por legislação especifica. 

Parágrafo único. Será determinado por decreto de regulamentação a aplicabilidade do EIV para área rural. 

Art. 16 O licenciamento das atividades na zona rural não isenta o proprietário ou o responsável do cumprimento das 
leis, decretos e normas federais, estaduais e municipais referentes a: 

3 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf Lei nº 7.081118 

Art. 17 

§ Iº 

§ 2º 

§ 4º 

Art. 18 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 19 

§ Iº 

1 - Proteção ambiental, caso esteja a propriedade situada cm faixas não edificáveis junto às áreas de 
preservação permanentes, 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 cm processo de desapropriação, linhas de transmissão de energ ia de alta 
tensão ou cm áreas atingidas por melhoramentos viários previstos em lei; 

li - Acessibilidade: 
Ili - Segurança; 
IV - Vigilància sanitária; 
V - Licenciamento de obras e edificações. 

Os proprietários que já exerçam atividades na área rural comprovadamente até dezembro de 2.017 e que não 
se enquadrarem no art. 4° desta Lei, terão o prazo de até 12 meses para se regularizarem. 

Os licenciamentos de empreendimentos pré-existentes, nos termos do caput deste artigo, estão sujeitos ao 
procedimento simplificado de regularização. 

Aos estabelecimentos pré-existentes, nos termos do caput desde artigo, e inseridos em Áreas de Proteção 
Ambiental, cujo Plano de Manejo ainda esteja cm desenvolvimento, será autorizada a emissão de licença de 
funcionamento provisória, para exclusiva finalidade de regularização temporária de atividade em exercício. 

A licença de funcionamento provisória terá val idade de O 1 ano, sendo possível sua prorrogação até que haj a a 
promulgação do respectivo Plano de Manejo. 

A obtenção da licença de funcionamento provisória não assegura direitos a licenciar atividades que, após a 
promulgação do Plano de Manejo, apresentem-se cm desconformidade às suas disposições. 

Caso tenha sido constatado o início das atividades na zona rural sem o devido licenciamento municipal o 
proprietário do imóvel ou responsável deverá ser notificado, para que no prazo estabelecido pela lei de 
licenciamento de obras e edificações, contados do recebimento da notificação, apresente a solicitação de 
regularização. 

/\ notificação deverá conter: 

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 podcrá(ão) ser o(s) proprietário(s) e/ou 

possuidor(es), a qualquer título, qualificação pessoal e registro do imóvel no rNCRA; 
IV - Menção do fato de que, caso não regularize ou cesse a atividade no prazo legal concedido, será 

autuado e scr-lhe-á imposta a multa; 
V- Identificação do servidor que constatou a infração. 

A notificação será feita por um dos seguintes procedimentos: 

1 - Pessoalmente ao responsável ou quem o represente legalmente; 
l i - Por correspondência registrada caso o infrator resida fora do Município de Bauru; 
!li - Por publicação no Diário Oficial do Município - DOM, somente quando resultarem infrutíferas as 

tentativas descritas nos incisos 1 e li. 

Findo o prazo estipulado no art. 16 será lavrado o auto de infração e imposição de multa, aplicando-se a 
multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser iniciado um procedimento para a interdição 
administrativa e demais providências judiciais cabíveis. 

O auto de infração deverá conter: 

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) nomc(s) do(s) autuado(s), que poderá(ão) ser o(s) proprictário(s) e/ou possuídor(cs) 

a qualquer título, qualificação pessoal e registro do imóvel no rNCRA; 
IV - O valor da multa imposta; 

4 



ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.081118 

§ 2º 

Art. 20 

Art. 21 

Art. 22 

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 - ldcntilicaçào do servidor que constatou o não atendimento da notificação expedida. 

O valor da multa será reajustado anualmente pelo índice oficial utilizado pela Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças para o cálculo de atualização da Dívida Ativa. 

Caberá ao órgão competente a vistoria, a notificação, a interdição, a imposição das penalidades 
administrativas e a análise dos recursos. 

O Poder Executivo regulamentará a presente Lei PJ de eto. 

Esta Lei entra cm vigor na dat e-smf1Jt1b ·ca 'º· re ogada a Lei Municipal nº 6.656, de 30 de março de 
2.015. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
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