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Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 16 de abril de 2.018. 

É o presente para enviannos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 34/18, que define o perímetro 
urbano do Município de Bauru. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 



P. 25.882118 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 34118 
Define o perímelro urbano do 
Município de Bauru. 

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

Art. 1° Fica definido o perímetro urbano do Município de Bauru, dividido em 10 (dez) áreas a seguir descrilas: 

1- Perímetro 1 (Pl): 
Inicia-se no ponto PO, intersecção do alinhamenlo da faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-
300), lado direito no sentido nordeste, com viaduto de acesso da Estrada Municipal Eduardo de Oliveira 
Viana (BRU-004); daí segue contornando a rodovia, sentido sudeste até o encontrar com trevo da Rodovia 
Cesário José de Castilho (SP-321 ), definido como ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533426,6842; 
E=698560,255 1 ); daí segue contornando a rodovia, sentido nordeste, cm curva até encontrar o ponto 2 
(coordenada SIRGAS 2000 N=75337 I 7,6942; E=698705,8989); daí segue contornando a rodovia, no sentido 
nordeste até interseccionar com o limite de municípios entre Bauru e Pederneiras definido pelo ponto 3 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7538987,8103; E=700587,0929); dai segue contornando o limite do 
município, no sentido nordeste até inlerscccionar novamente a rodovia Cesário José de Castilho (SP-321 ), 
definido pelo ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7544442,596 I; E=702319,4177); dai segue 
contornando o limite do município, no sentido noroeste até intcrscccionar com área do Aeroporto Estadual 
Moussa Nakhl Tobias, definido pelo ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=754942 l ,9533; 
E=6988 l 7,8855); daí segue sentido noroeste, distante 1.272,06 metros até encontrar ponto 6 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.550.57 l ,2228; E=698272, 1 174 ); daí segue sentido sudoeste, distante 1.200,00 metros até 
encontrar ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.550.066,5072; E=697.183,4199); daí segue sentido 
sudesle, distante 2.057,70 metros até encontrar ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.548.210,9760; 
E=698.072,8907); daí segue sentido sudoeste, distante 1.100,25 metros até encontrar ponto 9 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.547.301,0877; E=697.454,2930); daí segue sentido sudeste, distante 3.217,49 metros até 
encontrar ponto 1 O (coordenada SIRGAS 2000 N=7.545.861 ,5271; E=700.33 1, 7800); daí segue sentido 
sudeste, distante 2.672,53 metros até encontrar ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7543543,8099; 
E=701 .662,4270); daí segue paralelamente a faixa de domínio da Rodovia Cesário José de Castilho (SP-32 t ), 
por uma distância de 500,00 m, no sentido sudoeste (lacanga-Bauru) até encontrar Loteamento Nova Bauru, 
definido pelo ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.536.408, 1265; E=699.220,3 145); daí segue no 
alinhamento da Rua Joaquim Augusto da Costa até encontrar esquina com Rua José dos Santos Garcia, 
definido pelo ponto 13; (coordenada SIRGAS 2000, N=7.536.573,3627; E=698.909,6139); daí segue 
percorrendo o perímetro do Loteamento Residencial Vitória Régia; Parque Res. Pousada da Esperança até 
encontrar esquina da Rua Ernesto Caserio com Rua Pedro Castro Pereira, definido pelo ponto 14 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.536.514,3497; E=698.346, 1870); daí segue sentido sudoeste, distante 1.762,20 metros 
até encontrar ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7535898,3546; E=696695, 1578); daí segue sentido 
noroeste, percorrendo paralelamente 500,00m da faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) 
distante em linha reta 5.490,45 metros até encontrar ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539555,0699; 
E=692599,6063); dai segue sentido sudoeste, uma distancia de 500,00m até o ponto PO, inicial desta 
descrição. 

li - Perímetro 2 (P2): 
Inicia-se no ponto definido como PO na confluência do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), sentido Bauru-Jaú, lado esquerdo, com alinhamento da rua 
Miguel Tamachunas, quarteirão 4, (coordenada SIRGAS 2000 N=7526009,2 l 49; E=701907, 7690); dai segue 
acompanhando o alinhamento da faixa de domínio da Rodovia (SP-225) até encontrar o trevo do acesso SPA 
225 - Horâcio Pyles, definido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N= 7.530.787, 1704, E= 
706.290,7772); daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio deste acesso até a 
Rotatória localizada no final da Avenida Rodrigues Alves, definido pelo ponto 2 (coordenada SlRGAS 2000 
N=753 l l 24,9018; E=702486,3230); dai contorna esta rotatória e segue pelo outro alinhamento da faixa de 
domínio da SPA 225 até o trevo com esta rodovia, continuando deflete à esquerda e segue pelo alinhamento 
da faixa de domínio da (SP-225) até o limite de município entre Bauru e Pederneiras definido pelo ponto 3 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7530264,4077; E=7088 I 8,4466); daí deflete à esquerda e segue 
acompanhando a divisa do limite de município até o ponto de 04 (Coordenada SIRGAS 2000 
N=753 l 876,3606; E=707744,9062); daí no rumo Sudoeste e segue uma distância de 589,43m até o ponto 05 
(coordenada SIRGAS 2000 N=753 l 558, t 824; E=707248, 7324 ); daí no rumo noroeste e segue uma distância 
de 304,25m, contornando divisa do Bairro Jardim São Judas até o ponto 06 (coordenada SIRGAS 2000 
N=753 1786,0477; E=707047, 1289); dai no rumo noroeste e segue uma distância de 508,00m, percorrendo 
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pelo córrego Água do Arroz até o ponto 07 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532225,2007; E=7068 12,8565); 
daí no rumo sudoeste e segue uma distância de 363,63m até o ponto 08 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7532013,0012; E=706517,6080); da[ no rumo noroeste e segue uma distância de 1.423,91 m até o ponto 
09 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532725,2896; E=705284,6554); daí no rumo sudeste e segue uma 
distância de 269,78m até o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532455,6944; E=705294,5459); daí no 
rumo sudoeste e segue uma distância de 7 13,34m até o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7532291,7986; E=704600,2883); daí no rumo noroeste e segue uma distância de 375,96m até o ponto 12 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7532647,4089; E=704475,8371); daí no rumo sudoeste e segue uma distância 
de 466,81m, em linha reta, percorrendo pelo Rio Bauru até o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7532546,6488; E=704020,0279); daí no rumo noroeste e segue uma distância de 1.070,4 1 m até o ponto 
14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533508,6943; E=703550,7176); daí no rumo noroeste e segue uma 
distância de 232,28m até o ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533584,6402; E=703318,4393); daí no 
rumo noroeste, percorrendo pela divisa dos bairros: Parque Giansant, Conjunto Habitacional Isaura Pitta 
Garms, até o ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7535453,2942; E=702265,6138); daí no rumo 
nordeste e segue uma distância de 146, 1 1 m até chegar à divisa de município de Bauru-Pederneiras definido 
pelo ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.535.564,9583; E=702.359,8108); daí no rumo noroeste, 
percorrendo na divisa de município de Bauru-Pederneiras até intersecção com faixa de domínio da rodovia 
Cesârio José de Castilho (SP-321 ), definido pelo ponto 18 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.972,2694, 
E=700.634,9244); daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia até 
encontrar o alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225) até 
intersecção com alinhamento da rua Miguel Tamachunas, quarteirão 4, definido pelo ponto PO, inicial desta 
descrição. 

Ili - Perímetro 3 (P3): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do ribeirllo do Campo Novo (IBGE), limite de 
município entre Bauru e Agudos e a faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.522.535,3658, E=703.704,2673; daí segue por esta faixa de domínio até o trevo da 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), definido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 
N=?.522.535,3658, E=701.928,077 I ); dai deflete à direita e segue rumo nordeste pela faixa de domínio desta 
Rodovia até o limite do município entre Bauru e Pederneiras; definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.530.233,4151, E= 708.805,7921); daí segue no rumo sudoeste percorrendo pela divisa de 
município entre Bauru e Pederneiras até o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.782,1645, 
E=708.5 l 2,457 I ); daí segue no rumo noroeste, paralelamente distante 500m da faixa de domínio da Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), distante em linha reta 1.364,0lm até o ponto 4 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.530.062,4025, E=707.160, 1501); daí deflete à esquerda, acompanhando o limite do 
loteamento Parque Industrial Manchester, por onde segue até encontrar o limite do Parque Ecológico, 
definido pelo ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.752,8730, E=706.025,7938); daí segue 
contornando o limite do Parque Ecológico e a área da Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP) até encontrar o limite do Jardim Alto Bauru, definido pelo ponto 6 (coordenada SlRGAS 2000 
N=7.526.500,3608, E=705.149,4978); dai deflete à esquerda e segue até encontrar o limite do loteamento 
Parque Santa Rita e Chácaras Terra Branca, definido pelo ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.525.952,7218, E=706.324,3361); daí segue contornando o limite do loteamemo Chácaras Terra Branca, 
até encontrar novamente o Parque Santa Rita definido pelo ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.525.687,1915, E= 706.516,0001); daí segue contornando o limite dos loteamentos Parque Santa Rita e 
Jardim Alto Bauru até chegar na intersecção do limite Jardim Alto Bauru com Quadra 3305 do Setor 3, 
definido pelo ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.565,9559, E=705.292,6119); daí segue rumo 
sudoeste uma distância de 431 ,01 m, até encontrar o ponto 1 O (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.488,9985, 
E=704.868,5318); daí segue rumo sudeste uma distância de 37,89m até encontrar o ponto 11 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.525.456,4948, E=704.878,2124); daí segue rumo sudoeste, uma distância de 432,60m 
percorrendo pela divida do loteamento Jardim Marabá até encontroar o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.525.343,2206, E=704.460,7066 ); da! segue rumo sudeste, uma distância de 875,92m até encontrar o 
ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.549,9681, E=704.832, 1766); daí segue rumo noroeste, uma 
distância de 561 ,68m até encontrar Córrego dos Pinheiros, definido pelo ponto 14 (coordenada SlRGAS 
2000 N=7.524.625,6159, E=704.275,61 16); daí segue no rumo sudoeste percorrendo pelo eixo do córrego 
dos Pinheiros até interseccionar com rua "H" do Loteamento Chácaras Bauruense, definido pelo ponto 15 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.599,9752, E=704.2 l 3,6770); daí segue rumo nordeste no alinhamento 
da rua ''H" do Loteamento Chácaras Bauruense até a divisa deste loteamento, definido pelo ponto 16 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.810,5374, E=704.628,9283); daí segue rumo sudeste percorrendo a 
divisa do loteamento Chácaras Baurucnsc até interseccionar com limite de municipio ente Bauru e Agudos e 
Ribeirão Campo Novo, definido pelo ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.320,1471 , 
E=704.878,25 l I ); daí segue rumo sudoeste percorrendo pelo limite de município ente Bauru e Agudos, até 
encontrar o ponto O, inicial desta descrição. 
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IV - Perímetro 4 (P4): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do Córrego Capim Fino (IBGE), limite de município 
entre Bauru e Agudos e faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), sentido noroeste, lado 
esquerdo (coordenada SLRGAS 2000 N=75225 15,5800; E=703671 ,8762); Daí segue no sentido noroeste 
pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), até o trevo da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó (SP-225), 
definido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=752S558,0046; E=701S38,2150); daí segue rumo 
sudoeste pela faixa de domínio da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó (SP-225) até o Km 240+ 256m, 
definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7522479,S379; E=697695,9541); daí segue no rumo 
sudeste contornando a divisa do Loteamento Residencial Estoril Premium até o ponto 3 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7S21733,277S; E=698076,7844); daí segue rumo sudoeste contornando área verde do 
Loteamento Residencial Estori l Premium até o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521463,72S8; 
E=697482,5365); daí segue rumo nordeste continua contornando área verde do Loteamento Residencial 
Estoril Premi um até o ponto S (coordenada SIRGAS 2000 N=7.S2 l.746,8707; E=698. I 04,2368); daí segue 
rumo nordeste com uma distância 208,41m até o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521771 ,4249; 
E=6983 l 1,2003); dai segue rumo sudeste com uma distância 256,20m até o ponto 7 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7S2 l 740,946S; E=69856S,S84S); daí segue rumo nordeste com uma distância 231,98m até o ponto 8 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7521749,8384; E=698797,3897); daí segue rumo sudeste com uma distância 
158,92m até o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=752 1712,8505; E=698951 ,9448); daí segue rumo 
sudeste com uma distância 24 l ,60m até interseccionar com divida de Município de Bauru-Agudos definido 
pelo ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521546,0968; E=699126,7753); daí segue rumo sudeste pelo 
limite de município entre Bauru e Agudos, uma distância cm linha reta de 584,51 m até o ponto 11 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.S21.460, 1473; E=699.704,9285); daí segue rumo nordeste uma d istância de 
51S,84m até o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521795,9696; E=700096,4764); daí segue rumo 
nordeste, uma distância de 333,87m até o alinhamento da Estrada Municipal BRU-024 definido pelo ponto 
13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7522127,5713; E=700135,2989); daí segue rumo nordeste uma distância 
de 123,59m até o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=-7.522.236,9020, E= 700.192,9312; daí segue rumo 
nordeste, uma distância de 714,20m até a confluência do afluente do Córrego Capim-Fino definido pelo 
ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.3 12,0111 , E=700.903, 1739; daí segue rumo Leste 
percorrendo o afluente do Córrego Campim-fino uma distância em linha reta de 883,52m até confluência com 
limite de município entre Bauru e Agudos, delinido pelo ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.522.302,7261 , E=701.786,6500; daí segue no rumo nordeste, percorrendo pelo limite de municipio 
entre Bauru e Agudos até chegar ao ponto zero, inicial desta descrição. 

V - Perímetro (PS): 
Inicia-se no ponto definido como PO, no alinhamento da faixa de domínio da SP 225 - Rodovia Engº João 
13aptista Cabral Rennó, sentido Bauru-lpauçu, no lado oposto ao loteamento Lago Sul, no vértice do 
loteamento Tamboré (coordenada SIRGAS 2000 N=7S22487,0806; E=697596,8663); Daí segue pelo 
alinhamento da faixa de domínio desta rodovia, sentido nordeste, até encontrar o ponto 1 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=752S648,3807; E=701548, 1083) no trevo da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon; Daí 
deflete à esquerda, rumo Noroeste, e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia, sentido 
Noroeste até o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7534581,4628; E=697262,9405) no trevo da SP 294 -
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Marília; Do ponto 2 deflete à esquerda, rumo Sudoeste, 
e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia, sentido Marília, até ao ponto 3 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7S3 I 038, 7262; E=69 l 939,38 I O) no trevo de acesso à Rodovia SP-294; Daí deflete à 
esquerda, rumo sudeste e segue pelo alinhamento da faixa de domínio do DER - acesso SPA 294 até 
encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7529646,9698; E=694820,9185) na rotatória da Avenida 
Elias Miguel Maluf (Ref. Lei Nº 6.065111 ); Do ponto 4 contorna a rotatória, no rumo noroeste, segue até 
encontrar o alinhamento da faixa de domínio do DER - acesso SPA 294, segue por este alinhamento até 
encontrar novamente o trevo da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ponto S (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7530884,6268; E=691928,7109); Daí deflete à esquerda, rumo sudoeste, e segue pelo 
alinhamento da faixa de domínio do DER desta rodovia até o limite do Município de Bauru com Piratíninga, 
no alinhamento do Rio Batalha no ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.529. l 86,8725; 
E=686.824,5350); Daí deflete à esquerda, rumo Sudeste, e segue acompanhando o rio Batalha por 500,00 
metros, perpendicularmente à faixa de domínio da rodovia até ao ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.528.739,8217; E=687.0S0,8362); Do ponto 7 deflete à esquerda, rumo Nordeste, acompanhando 
paralelamente o limite dessa faixa até encontrar o loteamento Leão XIII no ponto 8 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7530410,2943; E=6917 I 8,9 I 08); Daí deflete à direita, rumo sudeste e segue contornando 
consecutivamente os limites dos loteamentos Leão XIII , Parque Santa Cândida, Vila Industrial, Parque Real, 
novamente Vila Industrial e Chácaras Cornélio, até o limite deste com o Condomínio Bosque da Saúde no 
ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.548,7326; E=693.900,9833); Após deflete à direita, rumo 
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Sudeste, e segue até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7528368,7280; E=693946,2793); 
Daí deflete à esquerda, rumo Sudoeste, e segue até encontrar o vértice noroeste da Quadra 3054 do Setor 5, 
no loteamento Parque Viaduto; Daí deflete à direita e segue contornando a quadra até encontrar o 
Condomínio Residencial Parque das Andorinhas, onde deflete à direita e segue contornando 
consecutivamente os limites do Condominio Residencial Parque das Andorinhas, do Condomínio Residencial 
Parque dos Sabiás, loteamento Jardim Vitória até encontrar o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7526929,6936; E=694785,53 l 8); Daí deflete à direita rumo Sudoeste e segue por uma distância de 450,40 
m até encontrar o ponto 12 (coordenada S IRGAS 2000 N=7526500,4784; E=694648,1 676); daí deflete à 
esquerda rumo Sudeste e segue até encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7526473,5 122; 
E=694757,7709); Deste ponto deflete à esquerda rumo Nordeste até encontrar o ponto 14 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.526.610,061 l ; E=694.806,2 l 54); Daí deflete à direita rumo Sudeste e segue no 
alinhamento das quadras do Jardim Vi tória até encontrar o loteamento Jardim O uro Verde; Da í segue 
contornando consecutivamente, o loteamento Jardim Ouro Verde, Condomínio Residencial Monte Verde, 
loteamento Residencial Parque Granja Cecília, até encontrar a Quadra 987 do Setor 5; Daí dellete à direita 
rumo Sudeste e segue pelo limite do loteamento Jardim Shangri-lá até chegar ao ponto 15 (coordenada 
SI ROAS 2000 N=7524756,9428; E=696 l 74,2025); Daí deflete à direita rumo Sudeste e segue até chegar ao 
ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7524 l 20,64 l 8; E=696572,2648); Daí deflete à direita rumo Sudeste 
e segue até chegar ao ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7523779,0822; E=696743, 1621 ); Daí deflete à 
direita rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 18 (coordenada SIRGAS 2000 N=7523559,5082; 
E=696806,23 l 4); Daí deflete à esquerda rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 19 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7523493,5163; E=696861,8914); Daí deflete à esquerda rumo Sudeste e segue pelo limite do 
loteamento Tamboré até chegar ao PO, ponto inicial desta descrição. 

VI - Perímetro 6 (P6): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do Rio Batalha, com o alinhamento da faixa de domínio 
do DER da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Bauru-Maríl ia, (limite dos 
municípios de Bauru e Piratininga, coordenada SIRGAS 2000 N=7529218,6835; E=686774,0584); Daí 
segue por este alinhamento, sentido Bauru e rumo NE, até o ponto 1 (coordenada SJRGAS 2000 
N=7534600,51 l 9; E=696855,5530) trevo desta rodovia com a SP-300 - Rodovia Marechal Rondon; Segue a 
esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio do DER desta rodovia até chegar ao ponto 2 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7539069,4976; E=692299,373 l), trevo de acesso às peni tenciárias PI e P2; 
Segue a esquerda, rumo Sudoeste acompanhando a Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana - BRU 004 
por uma distância de 500,00 metros perpendicular ao alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 300 -
Rodovia Marechal Rondon, até chegar ao ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7538642,029 l ; 
E=692039,9047); daí segue paralelo ao alinhamento dessa faixa até encontrar a propriedade da CTEPP, 
antiga CESP até ao ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7535062,5554; E=696027,6082); daí segue a 
direita rumo Sudoeste contornando a divisa da propriedade da CTEPP até e ncontrar o ponto 5 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7534346,4800; E=695852,3654); daí detlete à direita rumo Sudoeste, até chegar ao ponto 6 
(coordenada SIRGAS 2000 7533475,691 1; E=694601,5281); dai segue a direita, rumo Noroeste até o ponto 
7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533535,l 165; E=694508,6612); daí Segue a esquerda, rumo Sudoeste e 
segue paralelamente distante 500 metros ao alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Comandante Joào 
Ribeiro de Barros (SP- 294), sentido Bauru-Marília, até chegar ao ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.533. 144, 1920; E=693.964,2142); daí deflete à direita, rumo Noroeste até encontrar o ponto 9 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.130,1483; E=693.306,7230); daí deflete à esquerda, rumo sudeste, até 
encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532710,7565; E=693361,2039), distante 
perpendicularmente 500,00 metros do alinhamento da faixa de domín io da Rodovia Comandante Joào 
Ribeiro de Barros(SP 294), sentido Bauru-Marília; daí deflete à direita, segue em paralelo e distante 500 
metros do alinhamento da faixa de domínio da rodovia Comandante Joào Ribeiro de Barros(SP 294), até 
encontrar o Rio Batalha, definido pelo ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.530,2229; 
E=686.238,7961); daí deflete à esquerda, rumo Sudeste acompanhando o Rio Batalha, divisa de município 
entre Bauru e Piratininga, até encontrar o PO, ponto inicial desta descriçào. 

Vil - Perímetro 7 (P7): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7521091,3350; E=695590,9662), na 
confluência do loteamento Águas Virtuosas e o Rio Batalha; daí segue contornando toda divisa do 
loteamento Águas Virtuosas até encontrar com o PO, ponto inicial desta descrição. 

VIII - Perímetro 8 (PS): 
Inicia a descriçào no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7537655,7647; 
E=690388,6604), na coníluência do Córrego Gabiroba; Segue a esquerda sentido SE por uma distância de 
727,75 m até encontrar o limite da penitenciãria no ponto 1 (coordenada SJRGAS 2000 N=7537100,5637; 
E=690859, l 695); daí segue a esquerda rumo NE contornando a área da penitenciária até o ponto 2 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7536707,4072; E=69 11 92,3563); segue sentido SE até o ponto 3 (coordenada 
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SJRGAS 2000 N=7.S36.324,4307; E=691.5 16,9151 ); dai segue a esquerda sentido NE por uma distância de 
1.339,03 m até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7537172,9674; E=692552,7670); segue 
rumo NW por uma distância de 548,06 m até o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7537575,4257; 
E=692180,7424); daí segue rumo a NW por uma distância de 1.107,07 m até o ponto 6 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7538388,3823; E=691429,26 1 I); daí deflete à esquerda rumo SW acompanhando o Córrego 
Gabiroba até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. 

IX - Perímetro 9 (P9): 
Inicia no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.537.656,9307; E=690.396,9151), no 
encontro da Estrada Municipal BRU 007 - Acesso ao Distrito de Tibiriçá e da Rua Joaquim Ferraz da 
Silveira; daí continua pelo alinhamento desta rua (lado direito) até encontrar a Estrada BRU 010, denominada 
Arthur Sartori; daí segue rumo a NE até a confluência desta estrada como o Loteamento Chácaras da Divisa 
de Tibiriçá; daí segue rumo a SW até encontrar a Estrada Municipal BRU 12 - estrada de acesso ao cemitério 
de Tibiriçá; daí segue rumo SW pelo acesso do cemitério até encontrar a Rua 5 de Novembro; daí segue nessa 
rua até encontra a faixa de domínio da ferrovia; daí segue rumo SE por esta faixa de domínio da ferrovia até 
encontrar o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.539.703,9094; E=683.713,0053); dai segue a esquerda 
rumo NW até encontrar o ponto 2 (coordenada SJRGAS 2000 N=75397 l 1,5126; E=683697,3782); daí segue 
a direita rumo NE até encontrar o ponto 3 (coordenada S IRGAS 2000 N=7539722,4169; E=683700, 1478); 
dai segue a esquerda rumo NW até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539726,9463; 
E=683677,2350); daí segue a esquerda rumo SW até encontrar o ponto 5 (coordenada SJRGAS 2000 
N=7539716,3776; E=683674,8849); daí segue a direita rumo NW até encontrar o ponto 6 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7539722,8536; E=683634,2443); daí segue a esquerda rumo a NE por uma distância, cm 
linha reta, de 418, 13 até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. 

X - Perímetro 10 (PIO): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.339,6131; E=71 l.350,7836), 
ponto inicial desta descrição, na confluência da quadra 1170 do setor 3 e o lago; dai segue rumo NW até 
encontrar o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.729,7583; E=71 l.084,7956); daí segue a direita 
rumo NE até chegar ao ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N"'7.527.756,1670; E=711.123,2318); segue a 
esquerda rumo NW ate encontrar o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.004,9434; 
E=7 I 0.273,2385), limite de municipio entre Bauru e Pederneiras; dai acompanha o limite de municipio até 
encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.752, 1881; E=709.l 10,9797); dai segue sentido SE 
até encontrar a Alameda Titi; daí segue na Alameda Titi rumo SW até encontrar o vértice da quadra 1484 do 
setor 3; daí vira a esquerda rumo SE, seguindo pelo alinhamento da quadra 1484 do setor 3, até encontrar o 
ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7526574, 7175; E=7082 l 3,0335); dai segue sentido NE até encontrar 
a Alameda do Futebol; daí vira a esquerda até rumo NE até encontrar o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7527592,5272; E=709375,3 l 85); dai deflete à direita e segue rumo SE acompanhando a linha de divisa do 
loteamento Vale do Igapó até chegar ao ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.504,82 I; 
E=709.780,9620), no limite entre os município de Bauru e Agudos; daí segue rumo NE no Limite de 
Município, acompanhando o Córrego Campo Novo até chegar ao ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7526888,5004; E=710923,381 l); daí segue rumo NW até encontrar a Alameda das Andorinhas; daí 
deflete à direita rumo NE e segue acompanhando esta via até encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7527468, 1988; E=71 I 058,5526); dai segue a direita rumo SE contornando o vértice da quadra 1170 do 
setor 3 até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. 

São parte integrante desta lei os seguintes anexos: 

1 - Anexo 1: Mapa contendo o perímetro urbano consolidado, o qual dispõe do perímetro urbano total, já 
incluída a proposta de expansão; 

li - Anexo 2: Estudo contendo a identificação das novas áreas a serem incluídas, com a especificação o 
traçado viário básico e das áreas de relevante interesse ambiental. 

A ocupação do solo deverá seguir as diretrizes de parcelamento a serem emitidas pelo Grupo de Análise de 
Empreendimentos - GAE, em conformidade ao Plano Diretor Participativo, Lei Municipal nº 5.631 , de 22 de 
agosto de 2.008, contemplando as diretrizes de expansão viária, abastecimento e infraestrutura e a proteção 
de áreas de interesse ambiental, histórico e cultural. 

Empreendimentos que possam causar impacto ambiental ou de vizinhança estão sujeitos à elaboração de EIA 
- Estudo de Impacto An1biental ou de EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança, nos termos da legislação 
vigente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 34/ 18 

§2º 

Art. 4° 

Art. 5° 

O sistema viário básico, a ser seguido na implantação de novos empreendimentos, consta definido no Plano 
Diretor Participativo e, complementarmente, no Anexo li desta lei , sendo autorizadas modificações que 
vierem a contribuir para a melhoria da qualidade viária, desde que essa condição seja comprovada e a 
modificação aprovada pelo GAE. 

As áreas de relevante interesse ambiental deverão ser prioritariamente destinadas como Área Verde, na 
composição de áreas públicas de novos empreendimentos, respeitados os percentuais previstos pela legislação 
de parcelamento do solo e outras normas de regulação ambiental e urbanística aplicáveis. 

As áreas reg istradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) como Reserva Legal 
poderão ser demarcadas como Área Verde, respeitadas as restrições especificas determinadas pela legislação 
ambiental. 

As novas áreas incluídas no perímetro urbano por meio desta Lei, demarcadas no Anexo 11, ficam 
classificadas como ZR4 - Zona Residencial 4, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.339, de 1 S de 
fevereiro de 1.982. 

Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal nº 6.065, de 28 de abril 
dc2.0ll. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres vereadores. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
16, abril, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o Projeto de Lei que cria nova 
delimitação ao perímetro urbano de Bauru. 

O Projeto visa a atender uma reivindicação feita por diversos segmentos da sociedade bauruense, que 
solicitam a revisão dos limites territoriais urbanos, de modo a ampliar a disponibilidade de áreas para a promoção de novos 
parcelamentos e empreendimentos em nossa cidade. 

É sabido que há pelo menos 1 O anos Bauru não promove uma ação planejada de revisão de seu perímetro 
urbano. E quando isso foi feito, na revisão do Plano Diretor (Lei Municipal nº 5.631, de 22 de agosto de 2.008), decidiu-se, 
naquela época, por evitar a expansão territorial e voltar-se a ocupação de vazios urbanos. De lá para cá a maioria das glebas 
vazias foram ocupadas. Hoje, os levantamentos e mesmo o acompanhamento de empreendimentos que é feitos pelo Grupo de 
Análise de Empreendimentos (GAE), apontam restar poucas glebas disponíveis. A maioria delas possui restrições topográlicas ou 
incidência significativa de córregos ou nascentes que prejudicam o seu aproveitamento para o parcelamento de solo para fins 
urbanos. 

O fato é que essa escassez de glebas parceláveis tem impactado no mercado imobiliário, criando um 
desequilíbrio que corroborou para transformar Bauru numa das cidades com maior valor de metro quadrado do interior de São 
Paulo. Ainda q ue outras politicas de regulação urbana devam ser implementadas, tais como IPTU Progressivo no Tempo e a 
Outorga Onerosa, elas sozinhas não são suficientes para solucionar esse desequilíbrio imobiliário, que vem prejudicando 
principalmente a oferta de moradias destinadas à população de baixa renda. 

Reconhece-se que é chegada a hora de se promover uma expansão territorial urbana. Diferente do que vinha 
sendo praticado em Bauru nos últimos anos, a presente proposta não privilegia ou nomina glebas, mas baseia-se cm uma ação 
planejada, com amplo estudo do território sob uma mesma ótica, a partir de diretrizes para a expansilo sustentável. 

Para a elaboração da presente proposta de ampliação, a equipe da Secretaria de Planejamento efetuou 
pesquisa de informações e consulta de documentos, visando compreender as características territoriais e pré-disposições das áreas 
rurais, lindeiras ao território urbano, que poderiam ser incluídas no perímetro urbano. Para isso foram consultados: 

• Peças cartográficas do IGC/IBGE, as quais serviram para identificar áreas com condições topográlicas 
favoráveis à ocupação urbana, além de hidrografia e outras constatações territoriais; 

• Imagens de satélite do Google, que serviram para verificar o uso do solo e identificar incidências 
urbanísticas e ambientais relevantes à ocupação urbana, tais como linhõcs, áreas de mata, brejosas, etc; 

• Mapa contendo a delimitação das Áreas de Proteção Ambiental (APAs}; 
• Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR}, o qual foi consultado para identificar Reserva 

Legal, mata nativa e outras restrições registradas no georreferenciamento, além da constatação das linhas 
de divisa de propriedades; 

• Processos existentes na secretaria, referente à pedidos de inclusão de área ao perímetro urbano, para 
identificar ãreas em que já havia sido apontado interesse pela utilização para fins urbanos. 

Após o estudo preliminar, o Departamento de Água e Esgoto de 13auru - DAE e a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente também foram consultados. 

Na consulta feita ao DAE buscou-se averiguar se as passiveis regiões apontadas para a inclusão no perímetro 
urbano poderiam, futuramente, ser atendidas pelas redes de abastecimento de água e afastamento de esgoto, ainda que, para isso, 
fossem necessárias complementações das redes e invest imentos que poderiam ser viabilizados como contrapartida de futuros 
empreendimentos. 

Nas tratativas com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi debatido o andamento dos Planos de 
Manejes das APAs. Considerando já estar em andamento os três Planos de Manejo (Água Parada, Campo Novo e Batalha), 
concluiu-se que o processo de expansão do perímetro urbano sobre essas áreas deveria aguardar o ténnino dos respectivos 
planos, de modo que fossem promovidos com base na análise e no diagnóstico produzidos especificamente para essas áreas, 
assegurando propostas devidamente embasadas e alinhadas com o planejamento sustentável desses locais. Assim, propõe-se que 
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a expansão do perimetro urbano sobre as unidades de conservação sejam promovida somente após a conclusão dos respectivos 
Planos de Manejos. 

Após esse conjunto de estudos, chegou-se a uma proposta de expansão do perímetro urbano, estruturada em 
diretrizes gerais que priorizaram áreas: 

• Contíguas à malha urbana existente; 
• Situada fora das Áreas de Proteção Ambiental; 
• Com viabilidade de interligação viária; 
• Com predominância topográfica passível de se compatibilizar aos fins urbanos; 
• Com condições, ainda que em macro escala, de atendimento futuro por serviços públicos de 

infraestrutura. 

Para a definição da proposta também foram observadas as disposições previstas pelo artigo 42-B do Estatuto 
da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2.001 , que institui parâmetros de regulação urbana que devem ser 
considerados nos projetos de ampliação de perímetro urbano. 

Parte desses parâmetros já constam previstos expressamente no Plano Diretor Municipal, estando, nesse caso, 
dispensada da necessidade de elaboração de estudos específicos, conforme previsão de dispensa contida no parágrafo 2º do 
citado artigo. 

Ainda assim, decidiu-se por realizar análises complementares, elaboradas para os trechos a serem incluídos 
no perímetro urbano, a fim de identificar restrições de ocupação e apontar diretrizes, principalmente em relação ao traçado viário 
básico e a especificação de áreas de relevante interesse ambiental, que devem ser priorizadas para compor o percentual de áreas 
verdes cm futuros empreendimentos nesses locais. 

Para a promoção da diversidade de uso que é recomendada pelo Estatuto da Cidade, propõe-se que as novas 
áreas a serem incluídas no perímetro urbano por este Projeto de Lei sejam classificadas como ZR4 - Zona Residencial 4, cm 
conformidade com a Lei Municipal nº 2.339, de 15 de fevereiro de 1.982. Esta Zona prevê a predominância residencial mas 
permite atividades comerciais e de serviços compatíveis à convivência residencial. 

Em relação à demarcação de novas áreas de interesse social (ZElS), entendeu-se que essa questão deve ser 
tratada na revisão do Plano Diretor, onde já se encontra prevista. Isso porque o objetivo dessa demarcação é justamente assegurar 
moradias populares em áreas consolidadas e bem servidas de infraestrutura e equipamentos, o que não é o caso das áreas que se 
pretende incluir no perímetro, que se configuram como regiões periféricas e ainda sem infraestrutura. Também se reconheceu 
como indevido promover o estudo parcial da cidade para a demarcação dessas áreas, ou seja, contemplando a demarcação de 
ZElS somente nas franjas urbanas. Assim, decidiu-se por manter esse tema para ser tratado no Plano Diretor, devendo ser 
apreciado considerando a totalidade da área urbana e não apenas os trechos a serem incluídos no perímetro urbano neste 
momento. 

Por fim, observa-se que além dos dispositivos que constam no Plano Diretor, há outras regulamentações 
previstas em legislações municipais específicas que se aplicam às áreas a serem incluídas no perímetro urbano, atendendo, em 
conjunto com o Plano Diretor e aos estudos por ora elaborados, a todas as exigências impostas aos projetos de expansão de 
perímetro urbano pelo Estatuto da Cidade. Constam dessas leis a regulamentação ao parcelamento, uso e ocupação do solo, a 
definição de indices urbanísticos e parâmetros para o licenciamento de empreendimentos, as diretrizes e instrumentos para 
assegurar a preservação ambiental e do patrimônio histórico cultural, e as medidas para a mitigação de impactos e a adoção de 
contrapartidas para ajusta distribuição de ônus e beneficios decorrentes do processo de urbanização, entre outras questões. Nesse 
contexto podemos citar as leis: 

• Lei Municipal nº 5.63 I, de 22 de agosto de 2.008 - Institui o Plano Diretor Participativo; 
• Lei Municipal nº 2.339, de 15 de fevereiro de 1.982 - Disciplina do parcelamento, uso e ocupação do 

solo; 
• Lei Municipal nº 5.766, de 30 de julho de 2.009 - Regulamenta as ZEIS e estabelece normas para 

implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EH IS). 
• Lei Municipal nº 6.626, de 18 de fevereiro de 2.015 - Dispõe sobre a elaboração de Estudo de Impacto 

de Vizinhança e dá outras providências relacionadas a contrapartidas e mitigações; 
• Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017 - Dispõe sobre o licenciamento de obras e 

edificações 

Assim, entende-se haver o pleno atendimento às disposições previstas pelo artigo 42-B do Estatuto da 
Cidade. Os aspectos urbanísticos especificos, não previstos no Plano Diretor ou nas legislações complementares, foram incluídos 
no presente Projeto de Lei. 
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Após a construção da proposta preliminar de expansão do perímetro urbano, definiu-se pela realização de 5 
audiências públicas, que foram promovidas nas quatro regiões da cidade (norte sul, leste e oeste) e mais uma na região central. O 
objetivo das audiências foi expor a proposta preliminar elaborada pelo Executivo, debatê-la e aperfeiçoar seu conteúdo, 
adaptando-o às necessidades e sugestões apresentadas durante o processo de consulta popular. Também foi aberto um canal de 
comunicação na Secretaria de Planejamento para receber pedidos de inclusão de área e sugestões à proposta. 

As audiências foram divulgadas na mídia e no Diário Oficial do Município. Um grande número de pessoas se 
fez presente nos eventos, desde empresários, vereadores, lideres comunitários, representantes de conselhos municipais e cidadãos 
comuns. Atendimentos presenciais também foram realizadas pela Secretaria de Planejamento, voltado a repassar informações e 
receber sugestões de pessoas interessadas cm contribuir com o projeto. 

Ao longo desse processo, foram realizados aperfeiçoamentos na proposta e, ao final, foi encaminhada à 
apreciação do Conselho do Municipio de Bauru {CMB), que se manifüstou favorável ao projeto. 

Casa de Leis. 
Por todo o exposto, entende-se que a presente 71cncontra-se madura e apta a ser apreciada por essa 

Dcstartc pela relevância da matéria, contamos com a ap vaçào do projeto em questão. 

Atenciosas saudações, 

SERV190 DE PROCED!MeJTOSlEG!SlATIVOS 
Encammhar às Corr,Is..~~s ~e: 

UtM.~U"Wtt.f.:~!llll,'\to1~~-

~ A!.EXSSAN RO BUSSOL.A 
(l?,1! . ,Jfll 

. '"' 
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6 7.533.475,6911 694.601,5281 
7 7.533.535,1165 694.508,6612 
8 7.533.144,1920 693.964,2142 

r;~cê. j\i~ ·~i Ui ·- --~--~: 9 7.533.130,1483 693.306, 7230 1 . 

7.532. 710,7565 693.361,2039 -10 J.:,~;t!~~~ .. .J.~. . ... -~ -~ 11 7.529.530,2229 686.238, 7961 
~ 

Perímetro 07 

IPonto oi 
7 .5~1. 091,33501 69~.590,96621 

Perímetro 08 

Ponto N E 
o 7.537.655,7647 690.388,6604 
1 7.537.100,5637 690.859, 1695 
2 7.536. 707,4072 691.192,3563 
3 7.536.324,4307 691.516,9151 
4 7.537.172,9674 692.552, 7670 
5 7.537.575,4257 692.180, 7424 1 

6 7.538.388,3823 691.429,2611 

Perímetro 09 

Ponto N E 
1 o 7.537.656,9307 690.396,9151 

1 7.539. 703,9094 683. 713, 0053 1 

2 7 .539. 711,5126 683.697,3782 1 
3 7.539. 722,4169 683. 700, 1478 
4 7.539. 726,9463 683.6n,2350 
5 7 .539. 716,3776 683.674,8849 
6 7 .539. 722,8536 683.634,2443 

Perímetro 10 

Ponto N E 
o 7.527.339,6131 711.350, 7836 
1 7 .527. 729, 7583 711.084, 7956 
2 7.527. 756,1670 711.123,2318 
3 7.529.004,9434 710.273,2385 
4 7.528. 752,1881 709.110, 9797 
5 7.526.574,7175 708.213,0335 
6 7 .527.592,5272 709.375,3185 
7 7.526.504,8210 709. 780, 9620 
8 7.526.888,5004 710.923, 3811 
9 7.527.468,1988 711.058, 5526 
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Trata-se de Processo formulado· pela· Secretaria· M~-picipaf do 'Planejamento, tehdo sido · 
. realizà,do's estudo~ t'écnicqs e audiência's púQlicas com'·ª fina)idade de d_isçutir a expansã'o do 
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ATA DA 30ª REUNIÃO EXORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO -------------
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezenove horas e quinze 
minutos, no Auditório do Gabinete, foi realizada a 30ª Reunião Extraordinária do 
Conselho do Município de Bauru , CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de 
presença os seguintes membros por segmento da sociedade: A) 
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Letícia Rocco Kirchner (Titular PMB, 
Seplan), Natasha Lamônica (Suplente, PMB - SEPLAN); Danielle Poglitsch Reza 
Amaro (Titular, PMB - SEPLAN); Gabriel Guimarães Motta (Suplente, PMB -
SAGRA); Chahida Jaqueline Obeid (Titular, PMB - SEBES), Rafael Nunes Rosalin 
(Suplente, PMB - SMDE); Osvaldo José Pedro (Titular, PMB - DAE); Maria José 
Majô Jandreice (Titular, PMB - GABINETE) . B) REPRESENTANTES DAS 
UNVERSIDADES, ENTIDADES DE CLASSE E ONG's: Edmilson Queiroz Dias 
(Titular, UNESP FAAC), Maria lzabel Merino de Medeiros (2° Suplente - IES -
APTA); Giovanna Gândara Gai (2° Suplente - AOS); Alfredo Neme Neto (Titular -
ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular - SINDUSCON); .C) REPRESENTANTES 
DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Emilio Alfredo Moreira Viegas (1° 
Suplente, Setor 1 ); José de Souza Lopes Junior (2° Suplente, Setor 1 ); Osvaldy 
Martins (Titular, Setor 4 ); José Fernando Redondo Mendes (2° Suplente, Setor 5); 
Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi (Titular, Setor 6); Rosangela Felix Silva (1° Suplente, 
Setor 7); Evaldo Pereira da Silva (2° Suplente, Setor 7); Waldir Caso (Titular, Setor 
8). SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (1 ° Titular - BACIA HID. DO 
CÓRREGO ÁGUA PARADA); Francisco Octaviano Cardoso Neto (2° Suplente -
BACIA HID. DO RIBEIRÃO CAMPO NOVO). D) CONVIDADOS: E) JUSTIFICARAM 
AUSÊNCIA: Perola Motta Zanotto (Titular, PMB - OBRAS); Alexandre Antônio F. 
de Arruda (Titular, PMB - OBRAS); Raquel Biem Mori (Suplente, PMB - SEMMA), 
Otaviano Alves Pereira (Titular, PMB - SAGRA); Mareio Antônio Tonim Colim (Titular 
- IAS); Erik Luciano Mulato (1° Suplente FRUTO URBANO SOS CERRADO 
FÓRUM PRÓ BATALHA); Gerson Luiz Alves Pinheiro Fernando (2° Suplente , 
FRUTO URBANO SOS CERRADO FÓRUM PRÓ BATALHA) César Pegorin (Titular, 
SINDUSCON), Alfredo Cirne Moreira (Titular, Setor 1), Celso Adriano Chermont 
(Titular, Setor 3); Isabel Aiko Takamatsu (Titular, Setor 7). 1) PALAVRA DO 
PRESIDENTE - Informes: a) Raeder iniciou a reunião solicitando e lembrando aos 
Conselheiros que as justificativas devem ser encaminhadas via e-mail à Secretaria 
Executiva (Danielle Amaro); vem sendo recorrente o encaminhamento via whatsapp 
e ao Presidente, o regimento estabelece o encaminhamento via e-mail pois assim 
não ocorre desencontro de informações. b) Raeder informou o encaminhamento de 
documento da Secretaria de Agricultura ao CMB, solicitando a substituição do 
representante João Carlos Benicio, conselheiro suplente, pelo representante Gabriel 
Guimarães Motta. 2) Apreciação do Processo n.0 25.882/2018, de 03/04/2018, da 
Secretaria Municipal de Planejamento, que trata do Projeto de Lei da Expansão 
do Perímetro Urbano no Município de Bauru - O Presidente iniciou a pauta e 
passou a palavra à Secretária e conselheira Letícia Kirchnner que iniciou falando 
sobre o histórico do processo de expansão do perímetro e a principal motivação da 
alteração que se deu pela escassez de áreas, o que acarretou o aumento do preço 
das áreas e lotes disponíveis, tornando-os menos acessíveis à população de baixa 
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renda. Ainda, após ocupação dos vazios urbanos, as glebas que restaram para 
parcelamento possuem diversas restrições ambientais como fundos de vale, 
nascentes e matas, o que inviabilizam novos projetos. Após falou sobre a realização 
do estudo de viabilidade, as Secretarias envolvidas no processo (Sedecon, Obras, 
DAE, SEMMA, Seplan e Gabinete) e falou sobre as ferramentas e critérios utilizados 
para realização do estudo, como o SICAR (Sistema de Cadastro Ambiental Rural), 
carta do IGC, imagens de satélites, consulta ao DAE para análise de viabilidade de 
abastecimento, áreas com aptidão urbana, o fato das áreas não estarem em APAs e 
não terem impedimentos legais ou ambientais, dentre outros fatores. Em seguida, 
Letícia mostrou os mapas atualizados com as alterações recorrentes do processo de 
Audiência Pública, tendo em vista as propostas, sugestões e contribuições 
encaminhadas à Seplan e que passaram por estudo técnico de viabilidade onde __,. 
foram incluídas as propostas viáveis. Em seguida, Letícia apresentou os mapas em 
satélite com a demarcação das 5 regiões de expansão do perímetro, a metragem 
prevista de expansão, mais de 12 milhões de metros quadrados e leu na íntegra o 
texto explicativo que encaminhou o projeto de expansão do Perímetro Urbano ao 
CMB, ao final se colocou a disposição dos conselheiros para eventuais dúvidas. Os 
conselheiros tiraram dúvidas quanto à cobrança do IPTU nas áreas que possuem 
atividade rural e passarão à urbana, dos quais, conforme esclarecido pela 
Secretária, comprovada atividade rural pelo proprietário por meio de termo 
específico não incidirá cobrança de IPTU, dúvidas quanto aos nomes dos 
proprietários que possuem áreas inclusas na área de expansão, foi esclarecido pela 
Secretária que, ainda que existam solicitações que foram encaminhadas à Seplan, 
não foi o foco do estudo qualificar proprietários, uma vez que o estudo foi técnico; 
Natasha esclareceu ainda que, inclusive as matrículas apresentadas, são títulos 
precários e que não é possível sem retificação comprovar de fato as propriedades, 
portanto não existe este levantamento. Houve ainda, dúvidas quanto ao percentual 
de áreas edificadas e áreas somente parceladas, onde, após discussões, o 
conselheiro Ângelo sugeriu o levantamento do número de áreas edificadas e 
loteadas, porém não ocupadas. Em seguida, o convidado Nelson Fio falou sobre sua 
participação nas Audiências Públicas, onde propôs a demarcação como Habitação 
de Interesse Social de 20% a 30% do total das áreas inclusas no Perímetro . Letícia 
esclareceu que a sugestão foi pertinente e encaminhada ao grupo de estudo que 
concluiu pela não viabilidade da proposta, uma vez que o entendimento é que as 
ZEIS devem ser áreas muito bem servidas de infraestrutura o que não seria o caso 
dessas áreas na "franja" da cidade. Seria o caso de incluí-los no miolo urba no onde 
se tem acesso as áreas bem servidas e consolidadas, o que não é o caso da 
"franja"; a conselheira Majô esclareceu ainda que demandas por áreas de HIS 
podem ser encaminhadas ao Conselho Municipal de Habitação como EIS 
(Empreendimento de Interesse Social) para promover esse tipo de Habitação com 
incentivos fiscais , como vem acontecendo. O conselheiro Fernando Redondo 
questionou quanto à mitigação dos futuros empreendimentos que se instalarão 
nessas áreas, ressaltando a importância de existir padronização neste processo. 
Letícia esclareceu que a Lei que trata do assunto está sendo objeto de análise e em 
breve será alterada. Raeder retomou a palavra e colocou em votação a proposta 
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encaminhada pelo convidado Nelson Fio de reservar 20% das áreas inclusas no 
perímetro urbano para Habitação de Interesse Social; colocado em votação a 
proposta foi reprovada pela maioria com 14 (quatorze) votos contra, 5 (cinco) 
favoráveis e uma abstenção da Conselheira e Secretária Letícia Rocco Kirchnner. 
Após, Raeder colocou em votação a Expansão do Perímetro Urbano, a proposta foi 
aprovada pela maioria, com 19 (dezenove) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 
nenhuma abstenção. Findos os trabalhos às 20h20 a reunião foi encerrada pelo 
Presidente que agradeceu a presença de todos. Eu, Oanielle Poglitsch Roza Amaro, 
lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais representantes da 
Diretoria Executiva do CMB. 

Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi 
Presidente 

Luiz Eduardo Penteado Borgo 
Vice Presidente 

Alfredo Cirne Moreira 
1° Secretário 

Afonso Celso Pereira Fábio 
2º Secretário 

Danielle Poglitsch Roza Amaro 
Secretaria Executiva 
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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 

24 de abril de 
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Praça D. Pedro li, 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. 

RO~R i>.RUDE Rt/1 

Sala de Reuniões, em 

24 de abril de 2018. 

( 
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Presidente 
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Senhor Presidente: 

Vimos pelo presente informar Vossa Excelência que a Audiência 

Pública agendada para o dia 1 O de maio, para discussão sobre o Projeto de Lei nº 

34/18, processado sob nº 78/18, que define o perímetro urbano do Município de 

Bauru, foi cancelada, e nos termos do Artigo 58-1 e 58-J da Resolução nº 263/90 -

Regimento Interno, solicitamos dessa Egrégia Casa nova autorização para 

realização de Audiência Pública para discussão sobre o referido projeto de lei no dia 

16 de maio, com início às 18 horas. 

Solicitamos a convocação da Senhora Secretária Municipal de 

Planejamento, Letícia Rocco Kirchner, e do Conselho do Município de Bauru . 

Solicitamos ainda que sejam convidados todos os Vereadores. 

Pela relevância do tema, solicitamos que estejam disponíveis os 

microfones, iluminação, gravação e transmissão da atividade em questão. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos com 

protestos de consideração e apreço. 

MARCOS A 

Excelentíssimo Senhor 

ALEXSSANDRO BUSSOLA 

Presidente da Câmara Municipal de Bauru 

NESTA 

RI 
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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 

Senhor Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento 

Solicitamos seja encaminhado ofício ao Senhor Prefeito Municipal para que 
preste as seguintes informações referentes ao Projeto de Lei nº 34/18, que 
define o perímetro urbano do Municfpio de Bauru: 
1) Quem são os proprietários das áreas inclufdas no perímetro urbano? 
2) Quais serão os empreendimentos construidos nestas áreas? 
3) Quais as contrapartidas que serão dadas ao Municfpio? 
4) De quem é a responsabilidade da construção de ruas e avenidas que 
ligarão a esses empreendimentos? 
5) Quais serão os investimentos que a Prefeitura terá que fazer nestas 
novas áreas que serão inclufdas no perímetro urbano. 
Bauru de maio de ~ 

RICA~DO PELISSARO L QUETE 
Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestaçao do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, 1).de; maio de 2018. 

LU~LO~RBOSA 
Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ot1Ío ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação. 
Bauru,f .1de maio..Ge-2crnr.---

;1~ BUSSOLA 

1:t::J 
Atendido o despacho supra. Segue cópia do oficio. 
Ba .1de maio de 2018. 
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Of.DAL.SPL.PM. 84/18 

Bauru, 21 de maio de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Economia, Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 34/18, processado 

sob nº 078/18, que define o perímetro urbano 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 O BUSSOLA 
Presi nte · 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

l
~ L/ 11 8 ·Prot;~;=~-rr~r 
pag_ 4 g no dia 2,:{_,/ 0 5 1!_§_ : 

Lsµ_. . i~ 
RONALDO JOS~ S 1 IAVON E ~ 

Chefe do Serv1ço de Pmcet!i. er.tos leglslath·os p 
..,...aa&l'S:I......,~._. nt.:r~.u,,1 



• 
1 PROC. N9 __ ~ :e:TI h:i. -l 

. Jfi°' :,;:i...o. ~ .S ..... .bAU R U 
~âmant~yiactt~i/='" ..... 

Praça O. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO 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 fina l 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
13 de junho de 2018. 

RICARDO PELISSARO LOQUETE 

Relator 
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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. 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
13 de junho de 2018. 

LU1L~s BARBOSA 

Presidente 

ERTO MEIRA 

JJój Uvv;, C. YV W ~ 
~C IARA RANIERI BASSETTO 
Membro Membro 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

eia Relat r do presente processo o Vereador 

Em --=-1) ........ ~"'-------'""'--- de 2018. 



C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

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

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de Relatora da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
13 de junho de 2018. 

YÀ~~\NETO 
~~:latora 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

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

hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, que opinou pela 

normal tramitação. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

Sala das Reuniões, em 
13 de junho de 2018. 

/, 

LUIZCA 

Membro 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

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

Cl\1M-A ~·e,z1' Óks~ 
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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 

13 de junho de 2018. 

r;y 
Cj)W, '15; YIÍ (/>, ~~ 

CHIARA ~NIERI BASSETO 

Relatora 
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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. 

Membro 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
< 

Em J.!:L de -pl/\/tlo /1 de 2018. 

i;>residente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

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 
14 de junho de 2018. 

LUIZ CA 

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 extraord inariamente, 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 
14 de junho de 2018. 

FÁBIO SARTORI MANFR ATO 

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. 

ALEXSSAND 
Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 19 de junho de 2018. 

S~A 
Diretora de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7196 
De 14 de junho de 2018 

Define o perímetro urbano do Município de Bauru. 

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

Art. 1° Fica definido o perímetro urbano do Município de Bauru, dividido em 10 (dez) áreas a 
seguir descritas: 

1 - Perímetro 1 (P1 ): 
Inicia-se no ponto PO, intersecção do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), lado direito no sentido nordeste, com viaduto de acesso 
da Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana (BRU-004) ; daí segue contornando a 
rodovia, sentido sudeste até o encontrar com trevo da Rodovia Cesário José de 
Castilho (SP-321), definido como ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7533426,6842; E=698560,2551); daí segue contornando a rodovia, sentido 
nordeste, em curva até encontrar o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7533717,6942; E=698705,8989); dai segue contornando a rodovia, no sentido 
nordeste até interseccionar com o limite de municípios entre Bauru e Pederneiras 
definido pelo ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7538987,8103; E=700587,0929); 
daí segue contornando o limite do município, no sentido nordeste até interseccionar 
novamente a rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), definido pelo ponto 4 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7544442,5961; E=702319,4177); dai segue 
contornando o limite do município, no sentido noroeste até interseccionar com área do 
Aeroporto Estadual Moussa Nakhl Tobias, definido pelo ponto 5 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7549421 ,9533; E=698817,8855); dai segue sentido noroeste, distante 
1.272,06 metros até encontrar ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.550.571,2228; 
E=698272, 1174); dai segue sentido sudoeste, distante 1.200,00 metros até encontrar 
ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.550.066,5072; E=697.183,4199); dai segue 
sentido sudeste, distante 2.057,70 metros até encontrar ponto 8 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.548.210,9760; E=698.072,8907); daí segue sentido sudoeste, 
distante 1.100,25 metros até encontrar ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.547.301,0877; E=697.454,2930); daí segue sentido sudeste, distante 3.217,49 
metros até encontrar ponto 1 O (coordenada SIRGAS 2000 N=7.545.861 ,5271; 
E=700.331,7800); daí segue sentido sudeste, distante 2.672,53 metros até encontrar 
ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7543543,8099; E=701.662,4270); dai segue 
paralelamente a faixa de domínio da Rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), por 
uma distância de 500,00 m, no sentido sudoeste (lacanga-Bauru) até encontrar 
Loteamento Nova Bauru, definido pelo ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.536.408, 1265; E=699.220,3145); daí segue no alinhamento da Rua Joaquim 
Augusto da Costa até encontrar esquina com Rua José dos Santos Garcia, definido 
pelo ponto 13; (coordenada SIRGAS 2000, N=7.536.573,3627; E=698.909,6139); daí 
segue percorrendo o perímetro do Loteamento Residencial Vitória Régia; Parque Res. 
Pousada da Esperança até encontrar esquina da Rua Ernesto Caserio com Rua 
Pedro Castro Pereira, definido pelo ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.536.514,3497; E=698.346, 1870); daí segue sentido sudoeste, distante 1.762,20 
metros até encontrar ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7535898,3546; 
E=696695, 1578); daí segue sentido noroeste, percorrendo paralelamente 500,00m da 
faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) distante em linha reta 
5.490,45 metros até encontrar ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539555,0699; 
E=692599,6063); dai segue sentido sudoeste, uma distancia de 500,00m até o ponto 
PO, inicial desta descrição. 

li - Perímetro 2 (P2): 
Inicia-se no ponto definido como PO na confluência do alinhamento da faixa de 
domínio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), sentido Bauru
Jaú, lado esquerdo, com alinhamento da rua Miguel Tamachunas, quarteirão 4, 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7526009,2149; E=701907,7690); daí segue 
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acompanhando o alinhamento da faixa de domínio da Rodovia (SP-225) até encontrar 
o trevo do acesso SPA 225 - Horácio Pyles, definido pelo ponto 1 (coordenada 
SIRGAS 2000 N= 7.530.787, 1704, E= 706.290,7772); daí deflete â esquerda e segue 
pelo alinhamento da faixa de domínio deste acesso até a Rotatória localizada no final 
da Avenida Rodrigues Alves, definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7531124,9018; E=702486,3230); daí contorna esta rotatória e segue pelo outro 
alinhamento da faixa de domínio da SPA 225 até o trevo com esta rodovia, 
continuando deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio da (SP-
225) até o limite de município entre Bauru e Pederneiras definido pelo ponto 3 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7530264,4077; E=708818,4466); daí deflete à 
esquerda e segue acompanhando a divisa do limite de município até o ponto de 04 
(Coordenada SIRGAS 2000 N=7531876,3606; E=707744,9062): daí no rumo 
Sudoeste e segue uma distância de 589,43m até o ponto 05 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7531 558,1824; E=707248,7324); daí no rumo noroeste e segue uma 
distância de 304,25m, contornando divisa do Bairro Jardim São Judas até o ponto 06 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7531786,0477; E=707047,1289); daí no rumo noroeste 
e segue uma distância de 508,00m, percorrendo pelo córrego Agua do Arroz até o 
ponto 07 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532225,2007; E=706812,8565); daí no rumo 
sudoeste e segue uma distância de 363,63m até o ponto 08 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7532013,0012; E=706517,6080); daí no rumo noroeste e segue uma 
distância de 1.423,91 m até o ponto 09 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532725,2896; 
E=705284,6554); daí no rumo sudeste e segue uma distância de 269,78m até o ponto 
10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532455,6944; E=705294,5459); daí no rumo 
sudoeste e segue uma distância de 713,34m até o ponto 11 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7532291, 7986; E=704600,2883): daí no rumo noroeste e segue uma 
distância de 375,96m até o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532647,4089; 
E=704475,8371 ); dai no rumo sudoeste e segue uma distância de 466,81 m, em linha 
reta, percorrendo pelo Rio Bauru até o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7532546,6488; E=704020,0279); daí no rumo noroeste e segue uma distância de 
1.070,41 m até o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533508,6943; 
E=703550,7176); daí no rumo noroeste e segue uma distância de 232,28m até o 
ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533584,6402; E=703318,4393); daí no rumo 
noroeste, percorrendo pela divisa dos bairros: Parque Giansant, Conjunto Habitacional 
Isaura Pitta Garms, até o ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7535453,2942; 
E=702265,6138); dai no rumo nordeste e segue uma distância de 146,11m até chegar 
â divisa de município de Bauru-Pederneiras definido pelo ponto 17 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.535.564,9583; E=702.359,8108); daí no rumo noroeste, 
percorrendo na divisa de município de Bauru-Pederneiras até intersecção com faixa 
de domínio da rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), definido pelo ponto 18 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.972,2694, E=700.634,9244); daí deflete à 
esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia até encontrar o 
alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros 
(SP-225) até intersecção com alinhamento da rua Miguel Tamachunas, quarteirão 4, 
definido pelo ponto PO, inicial desta descrição. 

Ili - Perímetro 3 (P3): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do ribeirão do Campo Novo 
(IBGE), limite de município entre Bauru e Agudos e a faixa de domínio da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.535,3658, 
E=703. 704,2673; daí segue por esta faixa de domínio até o trevo da Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), definido pelo ponto 1 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.522.535,3658, E=701 .928,0771); daí deflete à direita e segue 
rumo nordeste pela faixa de domínio desta Rodovia até o limite do município entre 
Bauru e Pederneiras; definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.530.233,4151 , E= 708.805, 7921 ); daí segue no rumo sudoeste percorrendo pela 
divisa de município entre Bauru e Pederneiras até o ponto 3 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.529.782, 1645, E=708.512,4571 ); daí segue no rumo noroeste, 
paralelamente distante 500m da faixa de domínio da Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros (SP-225), distante em linha reta 1.364,01 m até o ponto 4 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.530.062,4025, E=707.160, 1501 }; daí deflete à 
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esquerda, acompanhando o limite do loteamento Parque Industrial Manchester, por 
onde segue até encontrar o limite do Parque Ecológico, definido pelo ponto 5 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.752,8730, E=706.025,7938); dai segue 
contornando o limite do Parque Ecológico e a área da Universidade Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP) até encontrar o limite do Jardim Alto Bauru, definido pelo 
ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.500,3608, E=705.149,4978); dai deflete 
à esquerda e segue até encontrar o limite do loteamento Parque Santa Rita e 
Chácaras Terra Branca, definido pelo ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.525.952,7218, E=706.324,3361); dai segue contornando o limite do loteamento 
Chácaras Terra Branca, até encontrar novamente o Parque Santa Rita definido pelo 
ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.687,1915, E= 706.516,0001); dai segue 
contornando o limite dos loteamentos Parque Santa Rita e Jardim Alto Bauru até 
chegar na intersecção do limite Jardim Alto Bauru com Quadra 3305 do Setor 3, 
definido pelo ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.565,9559, 
E=705.292,6119); dai segue rumo sudoeste uma distância de 431 ,01 m, até encontrar 
o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.488,9985, E=704.868,5318); daí 
segue rumo sudeste uma distancia de 37,89m até encontrar o ponto 11 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.525.456,4948, E=704.878,2124); daí segue rumo sudoeste, uma 
distância de 432,60m percorrendo pela divida do loteamento Jardim Marabá até 
encontroar o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.343,2206, 
E=704.460,7066 ); dai segue rumo sudeste, uma distância de 875,92m até encontrar 
o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.549,9681 , E=704.832, 1766); dai 
segue rumo noroeste, uma distância de 561 ,68m até encontrar Córrego dos 
Pinheiros, definido pelo ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.625,6159, 
E=704.275,6116); daí segue no rumo sudoeste percorrendo pelo eixo do córrego dos 
Pinheiros até interseccionar com rua "H" do Loteamento Chácaras Bauruense, 
definido pelo ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.599,9752, 
E=704.213,6770); dai segue rumo nordeste no alinhamento da rua "H" do Loteamento 
Chácaras Bauruense até a divisa deste loteamento, definido pelo ponto 16 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.810,5374, E=704.628,9283); daí segue rumo 
sudeste percorrendo a divisa do loteamento Chácaras Bauruense até interseccionar 
com limite de município ente Bauru e Agudos e Ribeirão Campo Novo, definido pelo 
ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.320,1471, E=704.878,2511 ); dai segue 
rumo sudoeste percorrendo pelo limite de município ente Bauru e Agudos, até 
encontrar o ponto O, inicial desta descrição. 

IV - Perímetro 4 (P4): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do Córrego Capim Fino (IBGE), 
limite de município entre Bauru e Agudos e faixa de domínio da Rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), sentido noroeste, lado esquerdo (coordenada SIRGAS 2000 
N=7522515,5800; E=703671 ,8762); Daí segue no sentido noroeste pela Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), até o trevo da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó 
(SP-225), definido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7525558,0046; 
E=701538,2150); daí segue rumo sudoeste pela faixa de domínio da Rodovia Engº 
João Baptista Cabral Rennó (SP-225) até o Km 240+ 256m, definido pelo ponto 2 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7522479,5379; E=697695,9541); daí segue no rumo 
sudeste contornando a divisa do Loteamento Residencial Estoril Premium até o ponto 
3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521 733,2775; E=698076,7844); dai segue rumo 
sudoeste contornando área verde do Loteamento Residencial Estoril Premium até o 
ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521463,7258; E=697482,5365) ; dai segue 
rumo nordeste continua contornando área verde do Loteamento Residencial Estoril 
Premium até o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.521 .746,8707; 
E=698.104,2368); daí segue rumo nordeste com uma distância 208,41 m até o ponto 6 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7521771 ,4249; E=698311 ,2003); daí segue rumo 
sudeste com uma distância 256,20m até o ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7521740,9465; E=698565,5845); dai segue rumo nordeste com uma distância 
231 ,98m até o ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521749,8384; 
E=698797,3897); daí segue rumo sudeste com uma distância 158,92m até o ponto 9 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7521712,8505; E=698951 ,9448); daí segue rumo 
sudeste com uma distância 241,60m até interseccionar com divida de Município de 
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Bauru-Agudos definido pelo ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521546,0968; 
E=699126,7753); daí segue rumo sudeste pelo limite de município entre Bauru e 
Agudos, uma distância em linha reta de 584,51 m até o ponto 11 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.521.460, 1473; E=699.704,9285); daí segue rumo nordeste uma distância 
de 515,84m até o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521795,9696; 
E=700096,4764); daí segue rumo nordeste, uma distância de 333,87m até o 
alinhamento da Estrada Municipal BRU-024 definido pelo ponto 13 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7522127,5713; E=700135,2989); daí segue rumo nordeste uma 
distância de 123,59m até o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.236,9020, 
E= 700.192,9312; daí segue rumo nordeste. uma distância de 714,20m até a 
confluência do afluente do Córrego Capim-Fino definido pelo ponto 15 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.522.312,0111, E=700.903,1739; daí segue rumo Leste 
percorrendo o afluente do Córrego Campim-fino uma distância em linha reta de 
883,52m até confluência com limite de município entre Bauru e Agudos, definido pelo 
ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.302,7261 , E=701.786,6500; daí segue 
no rumo nordeste, percorrendo pelo limite de município entre Bauru e Agudos até 
chegar ao ponto zero, inicial desta descrição. 

V - Perímetro (PS): 
Inicia-se no ponto definido como PO, no alinhamento da faixa de domínio da SP 225 -
Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó, sentido Bauru-lpauçu, no lado oposto ao 
loteamento Lago Sul, no vértice do loteamento Tamboré (coordenada SIRGAS 2000 
N=7522487,0806; E=697596,8663); Dai segue pelo alinhamento da faixa de domínio 
desta rodovia, sentido nordeste, até encontrar o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7525648,3807; E=701548, 1083) no trevo da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon; 
Daí deflete à esquerda, rumo Noroeste, e segue pelo alinhamento da faixa de domínio 
desta rodovia, sentido Noroeste até o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7534581 ,4628; E=697262,9405) no trevo da SP 294 - Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros, sentido Marília; Do ponto 2 deflete à esquerda, rumo Sudoeste, e 
segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia, sentido Marília, até ao 
ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7531038,7262; E=691939,3810) no trevo de 
acesso à Rodovia SP-294; Daí deflete à esquerda, rumo sudeste e segue pelo 
alinhamento da faixa de domínio do DER - acesso SPA 294 até encontrar o ponto 4 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7529646,9698; E=694820,9185) na rotatória da 
Avenida Elias Miguel Maluf (Ref. Lei Nº 6.065/11 ); Do ponto 4 contorna a rotatória, no 
rumo noroeste, segue até encontrar o alinhamento da faixa de domínio do DER -
acesso SPA 294, segue por este alinhamento até encontrar novamente o trevo da SP 
294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ponto 5 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7530884,6268; E=691928,7109); Daí deflete à esquerda, rumo sudoeste, e 
segue pelo alinhamento da faixa de domínio do DER desta rodovia até o limite do 
Município de Bauru com Piratininga, no alinhamento do Rio Batalha no ponto 6 
(coordenada SIRGAS 2000 N=?.529.186,8725; E=686.824,5350); Daí deflete à 
esquerda, rumo Sudeste, e segue acompanhando o rio Batalha por 500,00 metros, 
perpendicularmente à faixa de domínio da rodovia até ao ponto 7 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.528.739,8217; E=687.050,8362); Do ponto 7 deflete à esquerda, 
rumo Nordeste, acompanhando paralelamente o limite dessa faixa até encontrar o 
loteamento Leão XIII no ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7530410,2943; 
E=691718,9108); Daí deflete à direita, rumo sudeste e segue contornando 
consecutivamente os limites dos loteamentos Leão XIII, Parque Santa Cândida, Vila 
Industrial, Parque Real, novamente Vila Industrial e Chácaras Cornélia, até o limite 
deste com o Condomínio Bosque da Saúde no ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.528.548,7326; E=693.900,9833); Após deflete à direita, rumo Sudeste, e segue 
até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7528368,7280; 
E=693946,2793); Daí deflete à esquerda, rumo Sudoeste, e segue até encontrar o 
vértice noroeste da Quadra 3054 do Setor 5, no loteamento Parque Viaduto; Dai 
deflete à direita e segue contornando a quadra até encontrar o Condomínio 
Residencial Parque das Andorinhas, onde deflete à direita e segue contornando 
consecutivamente os limites do Condomínio Residencial Parque das Andorinhas, do 
Condomínio Residencial Parque dos Sabiás, loteamento Jardim Vitória até encontrar 
o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7526929,6936; E=694785,5318); Dai 
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deflete à direita rumo Sudoeste e segue por uma distância de 450,40 m até encontrar 
o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7526500,4784; E=694648, 1676); daí deflete 
à esquerda rumo Sudeste e segue até encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7526473,5122; E=694757,7709); Deste ponto deflete à esquerda rumo 
Nordeste até encontrar o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.610,0611 ; 
E=694.806,2154 ); Daí deflete à direita rumo Sudeste e segue no alinhamento das 
quadras do Jardim Vitória até encontrar o loteamento Jardim Ouro Verde; Daí segue 
contornando consecutivamente, o loteamento Jardim Ouro Verde, Condomínio 
Residencial Monte Verde, loteamento Residencial Parque Granja Cecília, até 
encontrar a Quadra 987 do Setor 5; Daí deflete à direita rumo Sudeste e segue pelo 
limite do loteamento Jardim Shangri-lá até chegar ao ponto 15 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7524756,9428; E=696174,2025); Daí deflete à direita rumo Sudeste e segue 
até chegar ao ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7524120,6418; 
E=696572,2648); Daí deflete à direita rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 17 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7523779,0822; E=696743,1621); Daí deflete à direita 
rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 18 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7523559,5082; E=696806,2314); Daí deflete à esquerda rumo Sudeste e segue até 
chegar ao ponto 19 (coordenada SIRGAS 2000 N=7523493,5163; E=696861,8914); 
Daí deflete à esquerda rumo Sudeste e segue pelo limite do loteamento Tamboré até 
chegar ao PO, ponto inicial desta descrição. 

VI - Perímetro 6 (PG): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do Rio Batalha, com o 
alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 294 - Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros, sentido Bauru-Marília, (limite dos municípios de Bauru e Piratininga, 
coordenada SIRGAS 2000 N=7529218,6835; E=686774,0584); Daí segue por este 
alinhamento, sentido Bauru e rumo NE, até o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7534600,5119; E=696855,5530) trevo desta rodovia com a SP-300 - Rodovia 
Marechal Rondon; Segue a esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio 
do DER desta rodovia até chegar ao ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7539069,4976; E=692299,3731), trevo de acesso às penitenciárias P1 e P2; Segue 
a esquerda, rumo Sudoeste acompanhando a Estrada Municipal Eduardo de Oliveira 
Viana - BRU 004 por uma distância de 500,00 metros perpendicular ao alinhamento 
da faixa de domínio do DER da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon, até chegar ao 
ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7538642,0291; E=692039,9047); daí segue 
paralelo ao alinhamento dessa faixa até encontrar a propriedade da CTEPP, antiga 
CESP até ao ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7535062,5554; E=696027,6082); 
daí segue a direita rumo Sudoeste contornando a divisa da propriedade da CTEPP até 
encontrar o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7534346,4800; E=695852,3654); 
daí deflete à direita rumo Sudoeste, até chegar ao ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 
7533475,6911; E=694601,5281); daí segue a direita, rumo Noroeste até o ponto 7 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7533535, 1165; E=694508,6612); daí Segue a 
esquerda, rumo Sudoeste e segue paralelamente distante 500 metros ao alinhamento 
da faixa de domínio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP- 294), 
sentido Bauru-Marília, até chegar ao ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.533.144, 1920; E=693.964,2142); daí deflete à direita, rumo Noroeste até 
encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.130,1483; E=693.306,7230); 
daí deflete à esquerda, rumo sudeste, até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7532710,7565; E=693361 ,2039), distante perpendicularmente 500,00 metros 
do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Comandante João Ribeiro de 
Barros(SP 294), sentido Bauru-Marilia; daí deflete à direita, segue em paralelo e 
distante 500 metros do alinhamento da faixa de domínio da rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros(SP 294), até encontrar o Rio Batalha, definido pelo ponto 11 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.530,2229; E=686.238,7961 ); daí deflete à 
esquerda, rumo Sudeste acompanhando o Rio Batalha, divisa de município entre 
Bauru e Piratininga, até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. 

VII - Perímetro 7 (P7): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7521091 ,3350; 
E=695590,9662}, na confluência do loteamento Águas Virtuosas e o Rio Batalha; daí 
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segue contornando toda divisa do loteamento Aguas Virtuosas até encontrar com o 
PO, ponto inicial desta descrição. 

VIII - Perímetro 8 (P8): 
Inicia a descrição no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 
N=7537655,7647; E=690388,6604), na confluência do Córrego Gabiroba; Segue a 
esquerda sentido SE por uma distância de 727,75 m até encontrar o limite da 
penitenciária no ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7537100,5637; 
E=690859, 1695); daí segue a esquerda rumo NE contornando a área da penitenciária 
até o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7536707,4072; E=691192,3563); segue 
sentido SE até o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.536.324,4307; 
E=691.516,9151); daí segue a esquerda sentido NE por uma distância de 1.339,03 m 
até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7537172,9674; 
E=692552,7670); segue rumo NW por uma distância de 548,06 m até o ponto 5 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7537575,4257; E=692180,7424); dai segue rumo a NW 
por uma distância de 1.107,07 m até o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7538388,3823; E=691429,2611 }; daí deflete à esquerda rumo SW acompanhando 
o Córrego Gabiroba até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. 

IX - Perímetro 9 (P9): 
Inicia no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.537.656,9307; 
E=690.396,9151 }, no encontro da Estrada Municipal BRU 007 - Acesso ao Distrito de 
Tibiriçá e da Rua Joaquim Ferraz da Silveira; daí continua pelo alinhamento desta rua 
(lado direito) até encontrar a Estrada BRU 010, denominada Arthur Sartori; daí segue 
rumo a NE até a confluência desta estrada como o Loteamento Chácaras da Divisa 
de Tibiriçá; daí segue rumo a SW até encontrar a Estrada Municipal BRU 12 - estrada 
de acesso ao cemitério de Tibiriçá; daí segue rumo SW pelo acesso do cemitério até 
encontrar a Rua 5 de Novembro; daí segue nessa rua até encontra a faixa de domínio 
da ferrovia; dai segue rumo SE por esta faixa de domínio da ferrovia até encontrar o 
ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.539.703,9094; E=683.713,0053); daí segue a 
esquerda rumo NW até encontrar o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7539711 ,5126; E=683697,3782}; daí segue a direita rumo NE até encontrar o ponto 
3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539722,4169; E=683700,1478); daí segue a 
esquerda rumo NW até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7539726,9463; E=683677,2350); dai segue a esquerda rumo SW até encontrar o 
ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539716,3776; E=683674,8849}; dai segue a 
direita rumo NW até encontrar o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7539722,8536; E=683634,2443); daí segue a esquerda rumo a NE por uma 
distância, em linha reta, de 418, 13 até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. 

X - Perímetro 10 (P10): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.339,6131; 
E=711 .350, 7836}, ponto inicial desta descrição, na confluência da quadra 1170 do 
setor 3 e o lago; daí segue rumo NW até encontrar o ponto 1 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.527.729,7583; E=711.084,7956); dai segue a direita rumo NE até chegar ao 
ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.756,1670; E=711.123,2318}; segue a 
esquerda rumo NW ate encontrar o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.529.004,9434; E=710.273,2385}, limite de município entre Bauru e Pederneiras; 
dai acompanha o limite de município até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.528.752,1881; E=709.110,9797); dai segue sentido SE até encontrar a 
Alameda Titi; daí segue na Alameda Titi rumo SW até encontrar o vértice da quadra 
1484 do setor 3; dai vira a esquerda rumo SE, seguindo pelo alinhamento da quadra 
1484 do setor 3, até encontrar o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7526574,7175; E=708213,0335}; daí segue sentido NE até encontrar a Alameda do 
Futebol; daí vira a esquerda até rumo NE até encontrar o ponto 6 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7527592,5272; E=709375,3185); daí deflete à direita e segue rumo 
SE acompanhando a linha de divisa do loteamento Vale do Igapó até chegar ao ponto 
7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.504,821 ; E=709.780,9620), no limite entre os 
município de Bauru e Agudos; daí segue rumo NE no Limite de Município, 
acompanhando o Córrego Campo Novo até chegar ao ponto 8 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7526888,5004; E=710923,3811); daí segue rumo NWw r a 
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Art. 2° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 5° 

Alameda das Andorinhas; daí deflete à direita rumo NE e segue acompanhando esta 
via até encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7527468, 1988; 
E=711058,5526); daí segue a direita rumo SE contornando o vértice da quadra 1170 
do setor 3 até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. 

São parte integrante desta lei os seguintes anexos: 
1 - Anexo 1: Mapa contendo o perímetro urbano consolidado, o qual dispõe do 

perímetro urbano total, já incluída a proposta de expansão; 
li - Anexo 2: Estudo contendo a identificação das novas áreas a serem incluídas, 

com a especificação o traçado viário básico e das áreas de relevante interesse 
ambiental. 

A ocupação do solo deverá seguir as diretrizes de parcelamento a serem emitidas 
pelo Grupo de Análise de Empreendimentos - GAE, em conformidade ao Plano 
Diretor Participativo, Lei Municipal nº 5.631, de 22 de agosto de 2.008, contemplando 
as diretrizes de expansão viária, abastecimento e infraestrutura e a proteção de áreas 
de interesse ambiental, histórico e cultural. 

Empreendimentos que possam causar impacto ambiental ou de vizinhança estão 
sujeitos à elaboração de EIA - Estudo de Impacto Ambiental ou de EIV - Estudo de 
Impacto de Vizinhança, nos termos da legislação vigente. 

O sistema viário básico, a ser seguido na implantação de novos empreendimentos, 
consta definido no Plano Diretor Participativo e. complementarmente, no Anexo li 
desta lei, sendo autorizadas modificações que vierem a contribuir para a melhoria da 
qualidade viária, desde que essa condição seja comprovada e a modificação 
aprovada pelo GAE. 

As áreas de relevante interesse ambiental deverão ser prioritariamente destinadas 
como Área Verde, na composição de áreas públicas de novos empreendimentos, 
respeitados os percentuais previstos pela legislação de parcelamento do solo e outras 
normas de regulação ambiental e urbanística aplicáveis. 

As áreas registradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) 
como Reserva Legal poderão ser demarcadas como Área Verde, respeitadas as 
restrições especificas determinadas pela legislação ambiental. 

As novas áreas incluídas no perímetro urbano por meio desta Lei, demarcadas no 
Anexo 11 , ficam classificadas como ZR4 - Zona Residencial 4, em conformidade com 
a Lei Municipal nº 2.339, de 15 de fevereiro de 1.982. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal 
nº 6.065, de 28 de abril de 2.011. 

Bauru, 19 de junho de 2018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

J~~~EIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO 

- " 
í 

'""' / \ 
\._ 

ÁREA S 

ÁREA 1 

ÁREA 2 

ÁREA3 

ÁREA 4 
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ÁREA 3 - 1.304,623 m2 

ÁREA 4 - 5.775.218,20 m2 

LEGENDA ~ 

ÁREA 5 - 2.716.559,00 m2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CORACÃO DE 
SÃO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 103/18 

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. 

ALEXSSAND~ -BUSSOLA 

Presidy nte 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

~-~--~!! 

Ofk.io~Protocolo .P M fu 1. 
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·~ ~w._,. l RONALDO JOS HIA\lOrlE ' 

Chefe do Serviço de Procedimentos Legls!atlvos · 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 1797/18 

Excelentíssimo Senhor 
Alexssandro Bussola 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 13 de junho de 2018 

Câmara Mu 1icioal de Bauru 
Diretoria df l.ooic Legislativo 

2 1 JUN. Z01B 

El\J1 RADA 
Hora~!..S....(a) \z>.,,_,..~ __:. 

u 

Em atenção ao ofício DAL. SPL. PM nº 84/18, protocolado como processo 

25882/ 18, no qual a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento solicita informações sobre o 

Projeto de Lei nº 34/ l 8, segue anexa manifestação da s/cr taria Municipal de Planejamento. 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Vila Noemy - CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000 -
www.bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ao Gabinete do Prefeito 

Seguem as repostas dos questionamentos da Câmara Municipal: 

1) Quem são os proprietários das áreas incluídas no perímetro urbano? 

Bauru,29/05/2018 
Processo 25.882/2018 

Em pesquisa realizada para identificação dos proprietários das áreas que compõem os polígonos 
onde se requer a expansão do perímetro urbano, foram identificados os seguintes titulares de 
domínio: 

• Bauruense Empreendimentos imobiliários Ltda 
• Camolesi Administração e Incorporação 
• Carandá loteadora 
• Décio Figueiredo Júnior 
• Gerval Indústria e Comércio Ltda 
• Jair Ferreira Rosa 
• Thiago de Mello Azevedo Guilherme 
• Valdir Caracho 
• Vera Helena Telles Nunes Tavares 

Aguarda-se ainda retorno do Cartório de Registro de Imóveis para a identificação dos demais 
proprietários, conforme pedido de busca realizado ao 1º CRI. 

2) Quem serão os empreendimentos construídos nestas áreas? 

A expectativa é de que essas áreas recebam empreendimentos predominantemente residenciais, 
na forma de loteamento horizontal. Constam protocolados na Secretaria de Planejamento 10 
solicitações para a implantação de empreendimentos nessas áreas, os quais constam relacionados 
a seguir: 

• Processo 1.361/2013 - Carandá loteadora e Incorporadora 
• Processo 70.179/2013 - H. Aidar 
• Processo 43.104/2015 - Estância Angaturama 
• Processo 26.409/2016 - Thiago de Mello Azevedo 
• Processo 33.556/2017 - Belvedere loteamentos Eireli 
• Processo 56.697/2017- Grupo Pacaembu 
• Processo 56.701/2017 - Grupo Pacaembu 
• Processo 69.765/2017- Felipe Eder Magni 
• Processo 40.621/2018 - Caetano Urbanismo 
• Processo 13.156/2018 - Décio Figueiredo Júnior 

' ., , 
~ --



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

3) Quais as contrapartidas que serão dadas ao Município? 

O Plano Diretor Municipal, Lei nº 5.631/2008, estabelece que todos os impactos decorrentes de 
emprendimentos devem ser mitigados. As providênciais relacionadas à essa mitigação e à 
promoção de contrapartidas de empreendimentos constam reguladas pela Lei nº 6.626/2015 e por 
seu Decreto de Regulamentação, nº 13.269/2016, que estabelece que para cada empreendimento 
deve ser elaborado estudo específico e apresentado um Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), 
onde constarão os impactos e alternativas para mitigação e contrapartida, prevendo-se melhorias 
na área da saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura urbana e outras urbanísticas e 
ambientais. 

4) De quem é a responsabilidade da construção de ruas e avenidas que ligarão esses 
empreendimentos? 

A construção de interligações viárias essenciais para acesso de emprendimentos são de 
responsabilidade dos respectivos empreendedores, ainda que exija intervenção em terrenos de 
terceiros. Os emprendimento só poderão ser autorizados se atendidas às diretrizes de urbanização 
e apresentadas soluções para atendimento à demanda viária projetada para o local. 

5) Quais serão os investimentos que a Prefeitura terá que fazer nestas novas áreas que serão 
incluídas no perímetro urbano? 

Os investimentos iniciais para a viabilização de empreendimentos são custeados pelos 
empreendedores, como a abertura de vias, implantação de infraestrututura, interligação às redes 
de abastecimento de água e esgoto, entre outras. Na medida que as áreas forem ocupadas, o 
Município disponibilizará linhas de transporte público e equipamentos institucionais, implantados 
conforme demanda. 

Atenciosamente 

. etlcia Rocco Kirctlner 
Secretària Municipal 

Seaetaria de Ptaneiame!'lto 

-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 201 / 18 
P. 25.882/ 18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 20 de junho de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelênc· a Lei Municipal nº 7.080/ 18, que define o 
perímetro urbano do Município de Bauru. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANORO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NE ST A 
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PREFEITURA MUNICIPAL DY -WÃrnu-·=-=-J 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N° 7.080, DE 20 DE JUNHO DE 2.01 8 
Define o perímetro urbano 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: 

Art. 1° Fica definido o perímetro urbano do Município de Bauru, d ividido em 10 (dez) áreas a seguir descritas: 

1 - Perlmctro 1 (Pl): 
Inicia-se no ponto PO, intersecção do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-
300), lado direito no sentido nordeste, com viaduto de acesso da Estrada Municipal Eduardo de Oliveira 
Viana (ORU-004); daí segue contornando a rodovia, sentido sudeste até o encontrar com trevo da Rodovia 
Cesário José de Castilho (SP-321 ). definido como ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533426,6842; 
E=698560,2551 ); dai segue contornando a rodovia, sentido nordeste, em curva até encontrar o ponto 2 
(coordenada SIRGAS 2000 N=75337 l 7,6942; E=698705,8989); dai segue contornando a rodovia, no sentido 
nordeste até interseecionar com o limite de municípios entre Bauru e Pederneiras definido pelo ponto 3 
(coordenada S!RGAS 2000 N=7538987,8103; E=700587,0929); daí segue contornando o limite do 
município, no sentido nordeste até intcrseccionar novamente a rodovia Cesário José de Castilho (SP-321}, 
definido pelo ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7544442,596 I; E=7023 l 9,4177); daí segue 
contornando o limite do município, no sentido noroeste até interseccionar com área do Aeroporto Estadual 
Moussa Nakhl Tobias, definido pelo ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=754942 l,9533; 
E=6988 17,8855); daí segue sentido noroeste, distante 1.272,06 metros até encontrar ponto 6 (coordenada 
SIRGAS 2000N=7.550.57 1,2228; E=698272, 1174); dai segue sentido sudoeste, distante 1.200,00 metros até 
encontrar ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.550.066,5072; E=697. l 83,4 l 99); daí segue sentido 
sudeste, distante 2.057, 70 metros até encontrar ponto 8 (coordenada SlRGAS 2000 N=7.548.2 I 0.9760; 
8 =698.072,8907); daí segue sentido sudoeste, distante 1.100,25 metros até encontrar ponto 9 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.547.301 ,0877; E=697.454,2930); dai segue sentido sudeste, distante 3.217,49 metros até 
encontrar ponto 1 O (coordenada SIRGAS 2000 N=7.545.861 ,527 I ; E=700.33 I, 7800); daí segue sentido 
sudeste, distante 2.672,53 metros até encontrar ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7543543,8099; 
E=701.662,4270); daí segue paralelamente a faixa de domínio da Rodovia Cesário José de Castilho (SP-32 1), 
por uma distância de 500,00 m, no sentido sudoeste (laeanga-Bauru) até encontrar Loteamento Nova Bauru, 
dclinido pelo ponto 12 (coordenada S IRGAS 2000 N=7.536.408,1265; E=699.220,3145); daí segue no 
alinhamento da Rua Joaquim Augusto da Costa até encontrar esquina com Rua José dos Santos Garcia, 
definido pelo ponto 13; (coordenada SIRGAS 2000, N=7.536.573,3627; E=698.909,6139); daí segue 
percorrendo o perímetro do Loteamento Residencial Vitória Régia; Parque Rcs. Pousada da Esperança até 
encontrar esquina da Rua Ernesto Caserio com Rua Pedro Castro Pereira, definido pelo ponto 14 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7 .536.514,3497: E=698.346, 1870); dai segue sentido sudoeste, distante 1. 762,20 metros 
até encontra r ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7535898,3546; E=696695, 1578); dai segue sentido 
noroeste, percorrendo paralelamente 500,00m da faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) 
distante cm linha reta 5.490,45 metros até encontrar ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539555,0699; 
E=692599,6063); daí segue sentido sudoeste, uma distancia de 500,00m até o ponto PO, inicial desta 
descrição. 

li - Perímetro 2 (P2): 
Inicia-se no ponto definido como PO na coníluência do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), sentido Bauru-Jaú, lado esquerdo, com alinhamento da rua 
Miguel Tamachunas, quarteirão 4, (coordenada SIRGAS 2000 N=7526009,2149; E=70 1907,7690); dai segue 
acompanhando o alinhamento da faixa de domínio da Rodovia (SP-225) até encontrar o trevo do acesso SPA 
225 - Horácio Pyles, definido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N= 7.530.787, 1704, E= 
706.290,7772); daí deílete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio deste acesso até a 
Rotatória localizada no final da Avenida Rodrigues Alves, definido pelo ponto 2 (coordenada S IRGAS 2000 
N=753ll24,9018; E=702486,3230); daí contorna esta rotatória e segue pelo outro alinhamento da faixa de 
domínio da SPA 225 até o trevo com esta rodovia, continuando deílete à esquerda e segue pelo alinhamento 
da faixa de domínio da (SP-225) até o limite de município entre Bauru e Pederneiras definido pelo ponto 3 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7530264,4077; E=7088 l 8,4466); daí deílctc à esquerda e segue 
acompanhando a divisa do limite de município até o ponto de 04 (Coordenada SIRGAS 2000 
N=753 l 876,3606; E=707744,9062); dai no rumo Sudoeste e segue uma distância de 589,43m até o ponto 05 
(coordenada SIRGAS 2000 N=753l558, 1824; E=707248, 7324 ); daí no rumo noroeste e segue uma distância 
de 304,25m, contornando divisa do Bairro Jardim São Judas até o ponto 06 (coordenada SIRGAS 2000 
N=753 1786,0477: E=707047, 1289); daí no rumo noroeste e segue uma distância de 508,00m, percorrendo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei nº 7.080/ 18 . 
pelo córrego Agua do Arroz até o ponto 07 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532225,2007; E=7068 l 2,8565); 
daí no rumo sudoeste e segue uma distância de 363,63m até o ponto 08 (coordenada SIRGAS 2000 
N~75320 1 3,0012 ; E=7065 17,6080); daí no rumo noroeste e segue uma distância de 1.423,91 m até o ponto 
09 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532725,2896; E=705284,6554); daí no rumo sudeste e segue uma 
d istância de 269,78m até o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532455,6944; E=705294,5459): daí no 
rumo sudoeste e segue uma distância de 7 13,34m até o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7532291 ,7986; E=704600,2883); dai no rumo noroeste e segue uma d istância de 375,96m até o ponto 12 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7532647,4089; E=704475,8371); dai no rumo sudoeste e segue uma distância 
de 466,8 1m, cm linha reta, percorrendo pelo Rio Bauru até o ponto 13 (coordenada S IRGAS 2000 
N=7532546,6488; E=704020,0279); da í no rumo noroeste e segue uma d istância de 1.070,4 1 m até o ponto 
14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533508,6943; E=703550,7 176); daí no rumo noroeste e segue uma 
distância de 232,28m até o ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533584,6402; E=7033 l 8,4393); daí no 
rumo noroeste, percorrendo pela divisa dos bai rros: Parque Giansant, Conjunto Habitacional Isaura P itta 
Garms, até o ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=753 5453,2942; E=702265,6138); daí no rumo 
nordeste e segue uma d istância de 146, l lm até chegar à divisa de município de Bauru-Pederneiras definido 
pelo ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.535.564,9583; E=702.359,8 108); daí no rumo noroeste, 
percorrendo na divisa de município de Bauru-Pederneiras até intersecção com fa ixa de domínio da rodovia 
Cesário José de Castilho (SP-321), definido pelo ponto 18 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.972,2694, 
E=700.634,9244); dai deflete à esquerda c segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia até 
encontrar o alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225) até 
intersecção com a linhamento da rua Miguel Tamachunas, quarteirão 4, definido pelo ponto PO, inicial desta 
descrição. 

Ili - Perímetro 3 (P3): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do ribeirão do Campo Novo (IBGE), limite de 
município entre Bauru e Ag udos e a fai xa de domínio da Rodovia Marecha l Rondon (SP-300), coordenada 
S IRGAS 2000 N=7.522.535,3658, E=703.704,2673; daí segue por esta faixa de domínio até o trevo da 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), defi nido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.522.535,3658, E=?O 1.928,077 1 ); daí deflete à di reita e segue rumo nordeste pela fa ixa de domínio desta 
Rodovia até o limite do município entre Bauru e Pederneiras; de fi nido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.530.233,4 l 5 l, E= 708.805,7921 ); dai segue no rumo sudoeste percorrendo pela divisa de 
município entre Bauru e Pederneiras até o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.529.782, 1645, 
E=708.5 12,4571 ); daí segue no rumo noroeste, paralelamente distante 500m da faixa de domínio da Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), distante em linha reta 1.364,01 m até o ponto 4 (coordenada 
S IRGAS 2000 N=7.530.062,4025, E=707. 160, 1501); dai deflete à esquerda, acompanhando o limite do 
loteamento Parque Industrial Manchester, por onde segue até encontrar o limite do Parque Ecológico, 
defi nido pe lo ponto 5 (coordenada S IRGAS 2000 N=7.528.752,8730, E=706.025,7938); daí segue 
contornando o limite do Parq ue Ecológico e a área da Universidade Paulista Júlio de Mesqui ta Filho 
(UNESP) até encontrar o limite do Jardim Al to Bauru, defi nido pelo ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.526.500,3608, E=705.149,4978); dai deflete à esquerda e segue até encontrar o limite do loteamento 
Parque Santa Rita e Chácaras Terra Branca, definido pelo ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.525.952,7218, E=706.324,336 I ); da i segue contornando o limite do loteamento Chácaras Terra Branca, 
até encontrar novamente o Parque Santa Rita definido pelo ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.525.687, 19 15, E= 706.51 6,000 1); daí segue contornando o limi te dos loteamentos Parque Santa Rita e 
Jardim Alto Bauru até chegar na intersecção do limite Jardim Alto Bauru com Quadra 3305 do Setor 3, 
definido pelo ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.565,9559, E=705.292,6 119); daí segue rumo 
sudoeste uma d istância de 431 ,01 m, até encontrar o ponto 1 O (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.488,9985, 
E=704.868,53 18); dai segue rumo sudeste uma distância de 37,89m até encontrar o ponto 11 (coordenada 
S IRGAS 2000 N=7.525.456,4948, E=704.878,2 124); daí segue rumo sudoeste, uma distânc ia de 432,60m 
percorrendo pela divida do loteamento Jardim Marabá até encontroar o ponto 12 (coordenada S IRGAS 2000 
N=7.525.343,2206, E=704.460,7066 ); daí segue rumo sudeste, uma distância de 875,92m até encontrar o 
ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.549,968 l , E=704.832, 1766); daí segue rumo noroeste, uma 
distância de 561,68m até encontrar Córrego dos Pinheiros, definido pelo ponto 14 (coordenada SlRGAS 
2000 N=7.524.625,61 59, E=704.275,6 l l 6); dai segue no rumo sudoeste percorrendo pelo eixo do córrego 
dos Pinheiros até interseccionar com rua " H" do Loteamento Chácaras C3auruense, definido pelo ponto 15 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.599,9752, E=704.213,6770); daí segue rumo nordeste no alinhamento 
da rua ' ' 1-1" do Loteamento Chácaras Bauruense até a divisa deste loteamento, definido pelo ponto 16 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.810,5374, E=704.628,9283); daí segue rumo sudeste percorrendo a 
d ivisa do loteamento Chácaras Bauruensc até interseccionar com limite de município ente Bauru e Agudos e 
Ribeirão Campo Novo, defi nido pelo ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.320, 147 1, 
E~704.878 ,25 l l ); daí segue rumo sudoeste percorrendo pelo limite de município e nte C3auru e Agudos, até 
encontrar o ponto O, inicial desta descrição. 

2 



.:~;;~;~--~--~~ ~l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref Lei nº 7.080118 

IV - Perímetro 4 (P4): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na coníluência do Córrego Capim Fino (IBGE), limite de município 
entre Bauru e Agudos e faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), sentido noroeste, lado 
esquerdo (coordenada SIRGA$ 2000 N=75225 l 5,5800; E=70367 l ,8762); Daí segue no sentido noroeste 
pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), até o trevo da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó (SP-225), 
definido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7525558,0046; E=701538,2150); daí segue rumo 
sudoeste pela faixa de domínio da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rcnnó (SP-225) até o Km 240+ 256m, 
definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7522479,5379; E=697695,954 I ); dai segue no rumo 
sudeste contornando a d ivisa do Loteamento Residencial Estoril Premium até o ponto 3 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=752 l 733,2775; E=698076, 7844 ); daí segue rumo sudoeste contornando área verde do 
Loteamento Residencial Estoril Premíum até o ponto 4 (coordenada SI ROAS 2000 N=752 I 463, 7258; 
E=697482,5365); daí segue rumo nordeste continua contornando área verde do Loteamento Residencial 
Estoril Premi um até o ponto 5 (coordenada SI ROAS 2000 N=7.52 I. 746,8707; E=698. l 04,2368); daí segue 
rumo nordeste com uma disti1ncia 208,41 m até o ponto 6 (coordenada SI ROAS 2000 N=752 I 77 l ,4249; 
E=6983 l l ,2003); daí segue rumo sudeste com uma distância 256,20m até o ponto 7 (coordenada SIRGAS 
2000 N=752 l 740,9465; E=698565,5845); daí segue rumo nordeste com uma distância 23 l,98m até o ponto 8 
(coordenada SIRGAS 2000 N=752 l 749,8384; E=698797,3897); daí segue rumo sudeste com uma distância 
158,92m até o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7521712,8505; E=69895 1,9448); daí segue rumo 
sudeste com uma distância 24 l ,60m até interseccionar com divida de Município de Bauru-Agudos definido 
pelo ponto 10 (coordenada SlRGAS 2000 N=752 1546,0968; E=699126,7753); daí segue rumo sudeste pelo 
limite de município entre Bauru e Agudos, uma distância em linha reta de 584,5 1 m até o ponto 11 
(coordenada S!RGAS 2000 N=7.52 l.460, 1473; E=699.704,9285); daí segue rumo nordeste uma distância de 
5 l 5,84m até o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=752 l 795,9696; E=700096,4764); daí segue rumo 
nordeste, uma distância de 333,87m até o alinhamento da Estrada Municipal BRU-024 definido pelo ponto 
13 (coordenada SlRGAS 2000 N=7522127,5713; E=700135,2989); daí segue rumo nordeste uma distância 
de 123,59m até o ponto 14 (coordenada SIROAS 2000 N=7.522.236,9020, E= 700.192,93 12; dai segue rumo 
nordeste, uma distância de 7 l 4,20m até a confluência do afluente do Córrego Capim-Fino definido pelo 
ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.312,011 I, E=700.903, 1739; daí segue rumo Leste 
percorrendo o anuente do Córrego Campim-fino uma distância em linha reta de 883,52m até confluência com 
limite de município entre Bauru e Agudos, definido pelo ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.522.302,7261, E=701.786,6500; daí segue no rumo nordeste, percorrendo pelo limite de município 
entre Bauru e Agudos até chegar ao ponto zero, inicial desta descrição. 

V - Perímetro 5 (PS): 
Inicia-se no ponto definido como PO, no alinhamento da faixa de domínio da SP 225 - Rodovia Eng" João 
Baptista Cabral Rennó, sentido Bauru-lpauçu, no lado oposto ao loteamento Lago Sul, no vértice do 
loteamento Tamboré (coordenada SIRGAS 2000 N=7522487,0806; E=697596,8663); Dai segue pelo 
alinhamento da faixa de domínio desta rodovia, sentido nordeste, até encontrar o ponto 1 (coordenada 
S IRGAS 2000 N=7525648,3807; E=70 1548, 1083) no trevo da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon; Daí 
deflete à esquerda, rumo Noroeste, e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia, sentido 
Noroeste até o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=753458 l ,4628; E=697262,9405) no trevo da SP 294 -
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Marília; Do ponto 2 deílctc à esquerda, rumo Sudoeste, 
e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia, sentido Marília, até ao ponto 3 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7531038,7262; E=69 1939,3810) no trevo de acesso à Rodovia SP-294; Daí deflete à 
esquerda, rumo sudeste e segue pelo alinhamento da faixa de domínio do DER - acesso SPA 294 até 
encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7529646,9698; E=694820,9185) na rotatória da Avenida 
Elias Miguel Maluf (Ref. Lei Nº 6.065/11); Do ponto 4 contorna a rotatória, no rumo noroeste, segue até 
encontrar o alinhamento da faixa de domínio do DER - acesso SPA 294, segue por este alinhamento até 
encontrar novamente o trevo da SP 294 - Rodovia Comandante João Ríbeíro de Barros, ponto 5 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7530884,6268; E=691928,7 109); Daí dellete à esquerda, rumo sudoeste, e segue pelo 
alinhamento da faixa de domínio do DER desta rodovia até o limite do Município de Bauru com Piratininga, 
no alinhamento do Rio Batalha no ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.529. l 86,8725; 
E=686.824,5350); Daí deílete à esquerda, rumo Sudeste, e segue acompanhando o rio Batalha por 500,00 
metros, perpendicularmente à faixa de domínio da rodovia até ao ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.528. 739,82 17; E=687.050,8362); Do ponto 7 deflete à esquerda, rumo Nordeste, acompanhando 
paralelamente o limite dessa faixa até encontrar o loteamento Leão XIII no ponto 8 (coordenada SIRGAS 
2000 N=75304 I 0,2943; E- 691718,9108); Daí deflete à direita, rumo sudeste e segue contornando 
consecutivamente os limites dos loteamentos Leão Xl!I , Parque Santa Cândida, Vila Industrial, Parque Real, 
novamente Vila Industrial e Chácaras Cornélio, até o limite deste com o Condomínio Bosque da Saúde no 
ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.548,7326; E=693.900,9833); Após deflete à direita, rumo 
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Sudeste, e segue até encontrar o ponto 10 (coordenada SJRGAS 2000 N- 7528368,7280; E=693946,2793); 
Dai deflete à esquerda, rumo Sudoeste, e segue até encontrar o vértice noroeste da Quadra 3054 do Setor 5, 
no loteamento Parque Viaduto; Daí deflete à direita e segue contornando a quadra até encontrar o 
Condomínio Residencial Parque das Andorinhas, onde deflete à direita e segue contornando 
consecutivamente os limites do Condomínio Residencial Parque das Andorinhas, do Condomínio Residencial 
Parque dos Sabíás, loteamento Jardim Vitória até encontrar o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7526929,6936; E=694785,5318); Daí deflete à direita rumo Sudoeste e segue por uma distância de 450,40 
m até encontrar o ponto 12 (coordenada SlRGAS 2000 N=7526500,4784; E=694648, 1676); dai deflete à 
esquerda rumo Sudeste e segue até encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7526473,5122; 
E=694757,7709); Deste ponto deflete à esquerda rumo Nordeste até encontrar o ponto 14 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.526.6 I 0,061 1; E=694.806,2 l 54); Dai dellete à di reita rumo Sudeste e segue no 
a linhamento das quadras do Jardim Vitória até encontrar o loteamento Jardim Ouro Verde; Daí segue 
contornando consecutivamente, o loteamento Jardim Ouro Verde, Condomínio Residencial Monte Verde, 
loteamento Residencial Parque Granja Cecília, até encontrar a Quadra 987 do Setor 5; Daí delletc à direita 
rumo Sudeste e segue pelo limite do loteamento Jardim Shangri-lá até chegar ao ponto 15 (coordenada 
SlRGAS 2000 N=7524756,9428; E=696174,2025); Daí deflete à direita rumo Sudeste e segue até chegar ao 
ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7524120,6418; E=696572,2648); Daí deflete à direita rumo Sudeste 
e segue até chegar ao ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7523779,0822; E=696743, 1621); Daí deflete à 
direita rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 18 (coordenada S IRGAS 2000 N=7523559,5082; 
E=696806,23 l 4); Daí deílete à esquerda rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 19 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7523493,5163; E=69686 1,8914); Daí deflete à esquerda rumo Sudeste e segue pelo limite do 
loteamento Tamboré até chegar ao PO, ponto inicial desta descrição. 

VI - Perímetro 6 (P6): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do Rio Batalha, com o alinhamento da faixa de domínio 
do DER da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Bauru-Marília, (limite dos 
municípios de Bauru e Piratininga, coordenada SIRGAS 2000 N=75292 18,6835; E=686774,0584); Daí 
segue por este alinhamento, sentido Bauru e rumo NE, até o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7534600,51 19; E=696855,5530) trevo desta rodovia com a SP-300 - Rodovia Marechal Rondon; Segue a 
esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio do DER desta rodovia até chegar ao ponto 2 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7539069,4976; E=692299,3731), trevo de acesso às penitenciárias PI e P2; 
Segue a esquerda, rumo Sudoeste acompanhando a Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana - BRU 004 
por uma distância de 500,00 metros perpendicular ao alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 300 -
Rodovia Marechal Rondon, até chegar ao ponto 3 (coordenada S IRGAS 2000 N=7538642,029 1; 
E=692039,9047); daí segue paralelo ao alinhamento dessa faixa até encontrar a propriedade da CTEPP, 
antiga CESP até ao ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7535062,5554; E=696027,6082); dai segue a 
di reita rumo Sudoeste contornando a divisa da propriedade da CTEPP até encontrar o ponto 5 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7534346,4800; E=695852,3654); daí deflete à direita rumo Sudoeste, até chegar ao ponto 6 
(coordenada SIRGAS 2000 7533475,69 11; E=694601,5281); daí segue a direita, rumo Noroeste até o ponto 
7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7533535,l 165; E=694508,6612); daí Segue a esquerda, rumo Sudoeste e 
segue paralelamente distante 500 metros ao alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros (SP- 294), sentido Bauru-Marília, até chegar ao ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.S33.144, 1920; E=693.964,2142); daí deflete à direita, rumo Noroeste até encontrar o ponto 9 
(coordenada SIRGAS 2000N=7.533. 130, 1483; E=693.306,7230); daí deflete à esquerda, rumo sudeste, até 
encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7532710,7565; E=693361,2039), distante 
perpendicularmente 500,00 metros do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros(SP 294), sentido Bauru-Marília; daí defl ete à di reita, segue em paralelo e distante 500 
metros do al inhamento da faixa de domínio da rodovia Co mandante João Ribeiro de Barros(SP 294), até 
encontrar o Rio Batalha, definido pelo ponto 11 (coordenada SlRGAS 2000 N=7.529.530,2229; 
E=686.238, 7961 ); daí deflete à esquerda, rumo Sudeste acompanhando o Rio Batalha, divisa de município 
entre Bauru e Piratininga, até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. 

Vil - Perímet ro 7 (P7): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=752 1091,3350; E=695590,9662), na 
confluência do loteamento Águas Virtuosas e o Rio Batalha; daí segue contornando toda divisa do 
loteamento Águas Virtuosas até encontrar com o PO, ponto inicial desta descrição. 

Vlll - Perímetro 8 (PS): 
Inicia a descrição no ponto defi nido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7537655,7647; 
E=690388,6604), na confluência do Córrego Gabiroba; Segue a esquerda sentido SE por uma d istância de 
727,75 m até encontrar o limi te da pcnitcnciària no ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7537 100,5637; 
E=690859, 1695); daí segue a esquerda rumo NE contornando a área da penitenciária até o ponto 2 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7536707,4072; E=691l92,3563); segue sentido SE até o ponto 3 (coordenada 
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SIRGAS 2000 N=7.536.324,4307; E=691.516,91 51 ); daí segue a esquerda sentido NE por uma distância de 
1.339,03 m até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7537172,9674; E=692552,7670); segue 
rumo NW por uma distância ele 548,06 m até o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7537575,4257; 
E=692 180,7424): daí segue rumo a NW por uma distância de 1.1 07,07 m até o ponto 6 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7538388,3823; E=691429,261 I): daí deflete à esquerda rumo SW acompanhando o Córrego 
Gabiroba até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. 

IX - Perímetro 9 (P9): 
Inicia no ponto definido como PO (coordenada SI ROAS 2000 N=7.537.656,9307: E=690.396,9151), no 
encontro da Estrada Municipal 13RU 007 - Acesso ao Distrito de Tibiriçá e da Rua Joaquim Ferraz da 
Silveira; dai continua pelo alinhamento desta rua (lado direito) até encontrar a Estrada BRU O 1 O, denominada 
Arthur Sartori; daí segue rumo a NE até a confluência desta estrada como o Loteamento Chácaras da Divisa 
de T ibiriçá; daí segue rumo a S W até encontrar a Estrada Municipal BRU 12 - estrada de acesso ao cemitério 
de Tibiriçá; dai segue rumo SW pelo acesso do cemitério até encontrar a Rua 5 de Novembro; daí segue nessa 
rua até encontra a faixa de domínio da ferrovia; dai segue rumo SE por esta faixa de domínio da ferrovia até 
encontrar o ponto 1 (coordenada SI RGAS 2000 N=7.539. 703,9094; E=683. 713,0053); dai segue a esquerda 
rumo NW até encontrar o ponto 2 (coordenada SlRGAS 2000 N=75397 1 l,5126; E=683697,3782); dai segue 
a direita rumo NE até encontrar o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539722,4 169; E=683700,1478); 
daí segue a esquerda rumo NW até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7539726,9463; 
E=683677,2350); daí segue a esquerda rumo SW até encontrar o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7539716,3776; E=683674,8849); daí segue a direita rumo NW até encontrar o ponto 6 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7539722,8536; E=683634,2443); daí segue a esquerda rumo a NE por uma distância, cm 
linha reta, de 4 18, l 3 até encontrar o PO, ponto inicial desta desc rição. 

X - Perímetro 10 (P 10): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.339,6131; E=71 l.350,7836), 
ponto inicial desta descrição, na confluência da quadra 1170 do setor 3 e o lago; dai segue rumo NW até 
encontrar o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.729,7583 ; E=7 11.084,7956); daí segue a direita 
rumo NE até chegar ao ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.756,1670; E=711.123,23 18); segue a 
esquerda rumo NW ate encontrar o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.004,9434; 
E=7 I 0.273,2385), limite de município entre Bauru e Pederneiras; dai acompanha o limite de município até 
encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000N=7.528.752,1881 ; E=709. l 10,9797); daí segue sentido SE 
até encontrar a Alameda Titi ; daí segue na Alameda Ti ti rumo SW até encontrar o vértice da quadra 1484 do 
setor 3; dai vira a esquerda rumo SE, seguindo pelo alinhamento da quadra 1484 do setor 3, até encontrar o 
ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7526574,7175; E=708213,0335); daí segue sentido NE até encontrar 
a Alameda do Futebol; daí vira a esquerda até rumo NE até encontrar o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7527592,5272; E=709375,3 l 85); daí deflete à direita e segue rumo SE acompanhando a linha de divisa do 
loteamento Vale do Igapó até chegar ao ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.504,82 I ; 
E=709.780,9620), no limite entre os município de Bauru e Agudos; daí segue rumo NE no Limite de 
Município, acompanhando o Córrego Campo Novo até chegar ao ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7526888,5004; E=7 I 0923,3811 ); dai segue rumo NW até encontrar a Alameda das Andor inhas; daí 
deílcte à direita rumo NE e segue acompanhando esta via até encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7527468, 1988; E=71 I058,5526); daí segue a direita rumo SE contornando o vértice da quadra 1 1 70 do 
setor 3 até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. 

São parte integrante desta lei os seguin tes anexos: 

1 - Anexo 1: Mapa contendo o perímetro urbano consolidado, o qual dispõe do perímetro urbano total, já 
incluída a proposta de expansão; 

li - Anexo 2: Estudo contendo a identificação das novas ãreas a serem incluídas, com a especificação o 
traçado viãrio bãsico e das áreas de relevante interesse ambiental. 

A ocupação do solo deverá seguir as diretrizes de parce lamento a serem emitidas pelo Grupo de Análise de 
Empreendimentos - GAE, em conformidade ao Plano Diretor Participativo, Lei Municipal nº 5.631 , de 22 de 
agosto de 2.008, contemplando as diretrizes de expansão viária, abastecimento e infraestrutura e a proteção 
de ãreas de interesse ambiental , histórico e cultural. 

Empreendimentos que possam causar impacto ambiental ou de vizinhança estão sujeitos à elaboração de EIA 
- Estudo de Impacto Ambiental ou de EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança, nos termos da legislação 
vigente. 
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O sistema viário básico, a ser seguido na implantação de novos empreendimentos, consta definido no Plano 
Diretor Participativo e, complementarmente, no Anexo li desta lei, sendo autorizadas modificações que 
vierem a contribuir para a melhoria da qualidade viária, desde que essa condição seja comprovada e a 
modificação aprovada pelo GAE. 

As áreas de relevante interesse ambiental deverão ser prioritariamente destinadas como Área Verde, na 
composição de áreas públicas de novos empreendimentos, respeitados os percentuais previstos pela legislação 
de parcelamento do solo e outras normas de regulação ambiental e urbanística aplicáveis. 

As áreas registradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) como Reserva Legal 
poderão ser demarcadas como Área Verde, respeitadas as restrições específicas determinadas pela legislação 
ambiental. 

As novas áreas incluídas no perímetro urbano por meio desta Lei, demarcadas no Anexo 11, ficam 
classificadas como ZR4 - Zona Residencial 4, em confonnidade com a Lei Municipal nº 2.339, de 15 de 
fevereiro de 1.982. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, cando revogada a Lei Municipal nº 6.065, de 28 de abril 
de 2.011. 

Bauru, , de junho de 2.018. 

LET IA ROCCO KIRCHNER 
SEC T ÁRIA DE PLANEJAMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

, ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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