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Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cârnar~ \~1' iir.ioal de B;;uru 
f'liretoria de \poio Leglsla.1vo 

1 3 A60. 2018 

ENTRAIJA 
HoraM (a)~~~-

Bauru, 1 O de agosto de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 78/18, que disciplina o uso, a 
construção e a manutenção dos passeios e logradouros públicos no 1 !pio de Bauru. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA ALEXSSANDROBUSSOLA 

PRESIDENTE 

ANEXOS: cópia das Leis Municipais nº 5.825/09, 7.028/17 e 7.066/18; Decreto Municipal nº 13.711118, Ata da 
reunião do Conselho do Município, Ata de Audiência Pública e Ato da Mesa nº 114/18. 
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P. 19.698/07 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAU-mr~- .. -

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 78/18 
Disciplina o uso. a construção e a 
manutenção dos passeios e 
logradouros públicos no 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. 1º 

Art. 2° 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6º 

Art. 7º 

Art. 8° 

CAPÍTULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Entende-se como passeio público a parte do sistema viário demarcada em nível diferente ou não, reservada à 
circulação de pedestres e, quando possível, a implantação de arborização urbana, mobiliários e afins descrito nesta 
Lei. 

CAPÍTULO li 
DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO 

Constitui-se dever de proprietários ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer título, para imóveis edificados ou 
não: 

1 - Construir o passeio público na extensão correspondente à(s) sua(s) testada(s); 

II • Reparar o passeio público sempre que constatados buracos, pedras faltantes ou outras incidências que possam 
oferecer risco ao pedestre; 

III • Manter o passeio público limpo, desobstruído, capinado e d.renado, respondendo por situações de abandono 
ou que ensejam sua utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza. 

Fica dispensado do dever de construção de passeio público os imóveis localizados em vias desprovidas de guias. 

Os passeios públicos localizados em esquinas ou aqueles que configurem ponto de travessia de pedestres deverão 
prever, durante a sua execução ou substituição do calçamento, a implantação de rampas para pessoas com mobilidade 
reduzida, a serem executadas de acordo com as especificações de acessibilidade e mobilidade urbana. 

A instalação de grelhas, caixas de inspeção e juntas de dilatação no passeio público deverão seguir as disposições 
contidas nas normas técnicas de acessibilidade e mobilidade urbana. 

Em calçadas integrantes de rotas acessíveis ou vias prioritárias ao fluxo de pedestres deverá ser priorizada a 
padronização de revestimentos e a instalação de piso tátil, conforme parâmetros a serem previstos no Plano de 
Mobilidade Urbana. 

A Prefeitura disponibilizará cartilha contendo informações técnicas para a execução de calçadas e rampas de 
acessibilidade. 

CAPÍTULO Ili 
DA COMPOSIÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO 

O passeio público será organizado em faixas, conforme a seguir: 

1 • Faixa de Servico: área localizada em posição adjacente à guia, destinada à instalação de equipamentos de 
concessão pública, posteamento, sinalização viária, arborização, rebaixamentos de guia, lixeiras e eventuais 
outros mobiliários urbanos; 

II - Faixa Livre: área localizada preferencialmente no centro do passeio público, destinada à circulação de 
pessoas; 

UI • Faixa de Acesso ao Lote: área localizada entre a faixa livre e o lote, destinada à acomodação das 
interferências resultantes das edificações e ocupações, podendo acomodar pequenas rampas de acesso ao lote, 
canteiros e mobiliários urbanos. 

Constitui características da Faixa de Serviço: 
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PROC. N°........,cs ......,-._ ---1+=1 
PREFEITURA MUNI CIP ~~:~-~-=:~j 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 78/18 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Art. 9° 

§ lº 

§ 2º 

§3º 

Art. 10 

I - Ser mantida como área penneável ou possuir revestimento antiderrapante, com superficie regular, firme e 
estável, livre de buracos, pedras faltantes, ou outras incidências que possam oferecer risco ao pedestre; 

II - Em novos loteamentos, possuir largura de 0,75m (setenta e cinco centímetros), autorizando-se variações de 
sua dimensão em loteamentos existentes e em outras situações especificas de urbanização; 

III - Acomodar equipamentos de concessão pública e mobiliários urbanos que não prejudiquem a visibilidade da 
via. 

Em loteamentos não residenciais a serem implantados na Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS), a Faixa de 
Serviço poderá apresentar dimensões especiais, devendo a largura mfnima do passeio público atender às disposições 
da Lei Municipal nº 7.066, de 14 de maio de 2.018. 

As lixeiras quando instaladas na Faixa de Serviço devem possuir largura máxima de 0,70m (setenta centímetros) e 
seguir as demais disposições instituidas por norma específica, inclusive quanto ao seu cumprimento máximo e altura. 

Lixeiras com necessidade de acomodar grandes volumes de resíduos deverão ser instaladas no interior do lote. 

Os imóveis cujas lixeiras tenham sido implantadas fora dos padrões previstos terão prazo de 24 (vinte e quatro) meses 
para se adequar. 

A instalação de vasos ornamentais e outros itens de mobiliário urbano serão admitidos na Faixa de Serviço desde que 
possuam dimensões de até 0,60m (sessenta centfmetros) por 0,60m (sessenta centímetros) e estejam distantes entre si 
pelo menos 1,50m (um metro e cinquenta centímetros). 

A instalação de equipamentos destinados à segurança viária serão admitidos desde que autorizados pela Prefeitura 
Municipal. 

Constitui características da Faixa Livre: 

I • Servir à acessibilidade do pedestre; 

II . Possuir revestimento antiderrapante, com superficie regular, firme e estável, livre de buracos, pedras 
faltantes, ou outras incidências que possam oferecer risco ao pedestre; 

III. Interligar os lotes adjacentes de forma contínua e sem obstáculos; 

IV - Não possuir desníveis ou vãos que possam prejudicar sua acessibilidade; 

y. Possuir largura mínima de: 
a) l,50m (um metro e cinquenta centfmetros) em novos loteamentos; 
b) l,20m (um metro e vinte centímetros) em loteamentos existentes, aprovados antes da vigência desta lei. 

VI - Ter inclinação longitudinal que acompanhe o greide da rua; 

Vil - Ter inclinação transversal de 2% (dois por cento) a partir do nível da guia. 

Em loteamentos aprovados e implantados antes da vigência desta lei, cuja largura total do passeio público for igual ou 
inferior a 2,00m (dois metros) será admitido, em caráter excepcional e pontual, que a arborização, postes ou os 
equipamentos públicos estejam implantados parcialmente sobre a área livre, desde que resguardada wna passagem 
mínima de 0,90m (noventa centfmetros) de largura, em atendimento aos parâmetros antropométricos de locomoção, 
salvo situações onde a supressão de vegetação não for autorizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Em loteamentos aprovados e implantados antes da vigência desta lei, cuja largura total do passeio público for igual ou 
inferior a l,20m (um metro e vinte centímetros), serão admitidas soluções específicas para a faixa livre, as quais serão 
definidas pela Secretaria Municipal de Planejamento e documentada em respectivo processo administrativo. 

Loteamentos não residenciais a serem implantados na Zona de Indústria. Comércio e Serviços (ZICS) deverão atender 
ao disposto na Lei Municipal nº 7.066, de 14 de maio de 2.018 no tocante as dimensões mínimas de calçadas, 
devendo ser respeitada a faixa livre de, no mínimo, 1,20 metros. 

Constitui características da Faixa de Acesso ao Lote: 
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FOLHAS rui@ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n' 78118 

Parágrafo único. 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

§ I' 

§ 2' 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

1 - Ser mantida como área penneável ou possuir revestimento antiderrapante, com superficie regular, firme e 
estável, livre de buracos, pedras faltantes, ou outras incidências que possam oferecer risco ao pedestre; 

II - Em novos loteamentos, possuir largura de O, 75m (setenta e cinco centímetros), autorizando-se variações de 
sua dimensão em loteamentos existentes e em situações específicas de urbanização; 

III - Acomodar interferências resultantes das edificações e ocupações, visando o equacionamento de pequenos 
desníveis entre o acesso do lote e o passeio público; 

IV - Podem receber canteiros com até 0,40m (quarenta centímetros) de altura e mobiliários urbanos. 

Em loteamentos não residenciais a serem implantados na Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS), a Faixa de 
Acesso ao Lote poderá apresentar dimensões especiais, devendo a largura mínima do passeio público atender às 
disposições da Lei Municipal nº 7.066, de 14 de maio de 2.018 . 

Em locais resultantes de processos específicos de urbanização, a Secretaria Municipal de Planejamento proporá 
soluções ao passeio público que poderão resultar em projetos com parâmetros construtivos e dimensões especiais, 
devendo ser devidamente documentado em respectivo processo admirústrativo. 

Em locais onde existam pontos públicos de embarque e desembarque de passageiros o passeio público deverá ter 
calçamento contínuo, desde a guia até a divisa do imóvel. 

CAPITULO IV 
DA ARBORIZAÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO 

Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis urbanos plantar e fazer a manutenção das espécies 
arbóreas e demais vegetações existentes na extensão do passeio público correspondente ã(s) sua(s) testada(s}, em 
conformidade à legislação pertinente. 

Os imóveis urbanos deverão dispor de árvores a serem plantadas no passeio público, em localização, quantidade e 
características estabelecidas nas Diretrizes de Arborização Urbana, emitidas pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente. 

A supressão de espécies arbóreas dependerá de autorização especifica a ser concedida pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente . 

CAPITULO V 
DAS ÁREAS PERMEÁVEIS 

Será admitida a implantação de áreas penneáveis na Faixa de Serviço e na Faixa de Acesso ao Lote, exceto nas 
situações previstas no art. 12 ou outras situações especificas de ocupação. 

As áreas penneáveis deverão receber vegetação ou elementos físicos drenantes, sendo proibidas soluções construtivas 
que criem desníveis que possam oferecer risco ao pedestre. 

As áreas permeáveis deverão receber manutenção constante a fim de evitar a falta ou falha de vegetação, erosão e 
desnivelamento dos elementos fisicos drenantes. 

CAPÍTULO VI 
DO USO E OCUPAÇÃO DO PASSEIO E LOGRADOURO PÚBLICO 

Nos estabelecimentos que comercializam alimentos ou bebidas para consumo no local, a colocação de mesas e 
cadeiras no passeio só será pennitida com a autorização da Prefeitura e desde que atendidas as seguintes 
especificações: 

I - Os estabelecimentos comerciais que se utilizarem de mesas ao longo do passeio público deverão deixar um 
espaço livre no passeio para a passagem de pedestres que corresponda, no mínimo, a 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) de largura; 

II - Nos pontos do passeio onde existam postes, árvores e outros equipamentos públicos fixos, deverá ser 
resguardada uma passagem mínima de l,OOm (um metro) de largura na Faixa Livre, onde não poderão ser 
colocadas mesas e cadeiras. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU V 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n' 78/18 

§ l' 

§ 2· 

§ 3' 

Art. 18 

Art. 19 

Parágrafo único. 

Art. 20 

Art. 21 

Parágrafo único. 

Art. 22 

Art. 23 

Parágrafo único. 

Art. 24 

Para obter autorização prevista no caput, o interessado deverá instruir pedido com os seguintes documentos: 

1 - Requerimento; 

II - Alvará de funcionamento da atividade principal; 

III - Croqui contendo: 

a) As dimensões do passeio público; 

b) A identificação de postes, árvores e outros elementos que possam restringir a passagem de pedestres, 
especificando as dimensões disponíveis para circulação; 

e) A indicação das mesas e cadeiras, com as respectivas dimensões e disposição de implantação, para qual 
se requer autorização. 

A Seção de Licença remeterá à fiscalização para vistoria e orientação ao interessado e será promovida a pintura de 
faixa. na cor amarela, com 6cm (seis centímetros) de largura, delimitando a área autorizada para a instalação das 
mesas e cadeiras. 

A autorização e prazo do alvará de uso do passeio acompanhará a data de vencimento do Certificado de Licença 
Integrado. 

A autorização para colocação de mesas e cadeiras vinculadas à atividade de permissionários será regulada por 
legislação específica. 

A instalação de toldos fixos ou móveis que se projetem sobre o passeio público só será permitida quando feitos de 
estruturas fixadas na parede do prédio, obedecendo a altura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) 
em relação a qualquer ponto do passeio, sendo observado um recuo mínimo de 0,60m (sessenta centímetros) do 
alinhamento das guias. 

Os toldos deverão ser instalados inteiramente em balanço. não sendo permitido apoio no passeio público. 

É permitida a instalação de cortinas para a proteção do sol ou da chuva desde que não obstrua a acessibilidade da 
Faixa Livre . 

Para a instalação de totens, placas ou similares, em balanço sobre o passeio público, deverá ser observado o recuo 
mínimo de l,OOm (um metro) do alinhamento das guias, e altura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta 
centímetros) em relação a qualquer ponto do passeio. 

A base e a coluna de sustentação de equipamentos descritos no caput deverão ser instalados inteiramente dentro do 
lote do imóvel, sendo vedada a fixação da base no passeio ou a projeção da coluna sobre o mesmo. 

É proibido, exceto nos locais devidamente autorizados, pintar, pendurar, amarrar, colar ou de qualquer outro modo 
fixar cartazes. faixas, placas, propagandas ou mercadorias, nos seguintes locais: 

l - Gradis, parapeitos de viadutos e pontes, canais e túneis; 

U - Postes de iluminação, árvores, placas de trânsito, semáforos, hidrantes, caixas de concreto, telefones públicos, 
alannes de incêndio e suportes para coleta de lixo, guias de calçamento e revestimentos de passeios públicos; 

III - Equipamentos, monumentos, terrenos e edificios públicos. 

É proibido obstruir o passeio público por meio do depósito de mercadorias, propagandas, resfduos, materiais de 
construção, exceto situações previamente autorizadas pela Prefeitura Municipal. 

A obstrução parcial do passeio público que venha a ser necessária para a execução de construção edilícia poderá ser 
autorizada desde que em conformidade ao disposto no Código de Obras, Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro 
de 2.017, e em seu Decreto de Regulamentação. 

É proibido utilizar o espaço público para atividade particular de comércio habitual ou exposição de mercadorias, sem 
autorização da Prefeitura Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n• 78/18 

Art. 25 

Art. 26 

§ 1• 

§ 2• 

§ 3• 

§ 4• 

§ s· 

§ 6º 

§ 7• 

Art. 27 

Art. 28 

Parágrafo único. 

Art. 29 

Parágrafo único. 

Art. 30 

Art. 31 

Os demais casos de uso e ocupação serão regulamentados no instrumento jurídico específico celebrado entre o 
Município de Bauru e o interessado. 

CAPÍTULO VII 
DO REBAIXAMENTO DE GUIAS 

O rebaixamento de guia destinado ao acesso de veículos não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da extensão 
da testada do imóvel. aplicável aos lotes com testada igual ou superior a 10,00m (dez metros). 

Os lotes cuja testada for inferior a 10,00m (dez metros) poderão rebaixar até 5,00m (cinco metros). desde que 
mantidos sem rebaixamento pelo menos 0,80m (oitenta centímetros) para plantio de árvore e instalação de 
equipamentos públicos. 

O rebaixamento poderá ser fracionado desde que respeite um vão entre os rebaixos de no mínimo 5,00m (cinco 
metros), para que possa ser utilizado para estacionamento de veículos na via pública . 

Será pennitido o rebaixamento de guias somente nos locais onde a disposição das vagas de estacionamento possibilite 
que o veículo fique estacionado integralmente dentro do lote, devendo, para isso, dispor de espaço mínimo de 4,50m 
(quatro metros e cinquenta centímetros) de comprimento por 2,50 (dois metros e cinquenta centúnetros) de largura. 

Os postos de combustíveis deverão seguir as regras para rebaixamento de guias definidos em legislação específica. 

Nas vias públicas onde haja proibição ao estacionamento de veículos será pennitida a expansão da guia rebaixada, 
desde que assegurado o disposto no §3º e preservados os locais para plantio de árvore e instalação de equipamentos 
públicos, quando necessários, sendo a autorização de rebaixamento classificada como provisória, passível de reversão 
a qualquer tempo, conforme alteração viária, sem direito à indenização. 

Fica proibido o rebaixamento de guias em raios de curva de intersecção de vias públicas. 

O rebaixamento de guia não invalida legislações pertinentes à arborização urbana, acessibilidade ou a obrigatoriedade 
de instalação de outros equipamentos públicos urbanos previstos para passeios públicos. 

Para o rebaixamento de guia o interessado deve requerer autorização na Prefeitura Municipal. 

Nos locais cujas guias rebaixadas não atendam as condições estabelecidas por esta lei, deverá ser promovido o seu 
reerguimento . 

Será admitida a permanência da guia rebaixada, conforme implantado, para situações em que seja comprovado haver 
prévia autorização municipal, concedida mediante aprovação de projeto. 

Cabe à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB a demarcação das guias 
através de pintura para reserva de vagas e proibição de estacionamento nas vias e logradouros públicos, ficando 
terminantemente proibida ao particular a pintura das guias sob qualquer circunstância. 

O munícipe que tiver interesse na demarcação da guia deverá encaminhar requerimento à Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB e submeter-se às exigências daquela empresa para o 
atendimento, se for o caso. 

CAPÍTULO VIII 
DAS COMUNICAÇÕES 

Constatado que o proprietário ou possuidor do imóvel urbuno n<'lo executou, manteve ou conservou o passeio público 
na extensão correspondente à sua respectiva testada, ou o fez de modo diverso do que deveria ter feito, estará 
caracterizado o descumprimento do dever legal. 

O departamento competente notificará os infratores das disposições da presente lei, na pessoa do proprietário do 
imóvel ou do possuidor a qualquer título, ou ainda, quando necessário, por Edital, para a execução da regularização, 
observando os prazos de: 

1 - 60 (sessenta) dias úteis para construir o passeio; 

II - 30 (trinta) dias úteis para reformar ou corrigir irregularidades do passeio existente ou para adequar elementos 
fixos que incidam sobre o passeio público; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 78/18 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 32 

§ lº 

§ 2' 

Art. 33 

Art. 34 

Parágrafo único. 

Art. 35 

§ l' 

§ 2' 

Art. 36 

§ lº 

§ 2' 

§ 3º 

Art. 37 

§ lº 

§ 2' 

III - Cumprimento imediato da ordem do servidor público municipal para desobstrução do passeio público ou para 
retirada de obstáculos ou objetos irregulares como placas, faixas, varais de exposição, bancas, carriolas etc. 
que estejam ocupando irregularmente o espaço público ou instalados em local proibido. 

O servidor da Prefeitura Municipal realizará diligências para identificar o possuidor direto do imóvel a qualquer 
título, expedindo a notificação para pessoa maior e capaz que estiver na posse do imóvel e entregará em mãos a 
notificação. 

Não localizado o proprietário ou possuidor para realizar a notificação pessoalmente, será feita a notificação por Edital 
publicado uma vez no Diário Oficial de Bauru, com prazo de 90 (noventa) dias úteis, ao final do qual terá início o 
prazo previsto nos incisos 1 ou ll do caput deste artigo. 

Tratando-se da situação prevista no inciso m, do caput deste artigo, será notificada a pessoa que se intitula 
responsável pela obstrução ou irregularidade, se estiver presente. Não havendo pessoa responsável presente, o 
servidor municipal providenciará a remoção dos obstáculos, apreendendo os objetos, se preciso for. 

No prazo fixado na notificação prevista nos incisos I e II do art. 31, o proprietário ou possuidor deverá protocolizar 
comunicado informando que cumpriu a notificação, instruído com fotografias. 

Demonstrado o cumprimento da notificação, será arquivado o respectivo procedimento administrativo. 

A fiscalização poderá realizar diligência no local para confirmar a informação prestada pelo proprietário ou possuidor 
antes de arquivar o procedimento administrativo, sempre que entender conveniente. 

Não respondida a notificação no respectivo prazo, será convertida em multa. 

A cada ciclo de vencimento de prazo previsto nos incisos 1 e II do art. 31, serão reaplicadas multas, até o máximo de 
03 (três} multas, enquanto o infrator não protocolizar o comunicado de que cumpriu a notificação. 

Assim que for comunicado o cumprimento da notificação, a última multa emitida será cancelada. 

Aplicada a terceira multa, a fiscalização aguardará por mais 60 (sessenta) dias úteis e retomará ao local para vistoriar 
novamente. 

Constatado que a situação foi regularizada, o procedimento administrativo será remetido à Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças para o procedimento de cobrança das multas aplicadas ou inscrição em dívida ativa . 

Constatado que a situação não foi regularizada, o procedimento será remetido à Secretaria Municipal dos Negócios 
Jurídicos para adoção das providências administrativas e judiciais cabíveis. 

Antes de vencido o prazo da notificação, poderá o proprietário ou possuidor solicitar sua prorrogação. 

O prazo vencido não poderá ser prorrogado. 

A prorrogação poderá ser concedida por no máximo, o prazo constante da notificação, pelo Diretor da Divisão de 
Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento. 

A segunda prorrogação em diante somente será deferida pelo Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo da 
Secretaria Municipal de Planejamento. 

CAPITULO IX 
DA DEFESA 

Recebida a notificação, o proprietário ou possuidor poderá apresentar sua defesa no prazo da notificação. 

A defesa apresentada terá efeito suspensivo da notificação. 

A defesa deverá ser instruída com cópias dos seguintes documentos: 

1 - Matrícula do imóvel objeto da notificação; 

II - Documento de identidade do recorrente; 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

·-· 

Ref. Proj. de Lei n' 78/18 

Art. 38 

Art. 39 

Art. 40 

Art. 41 

§ !' 

§ 2' 

Art. 42 

Art. 43 

Art. 44 

Art. 45 

Art.46 

Parágrafo único. 

Art. 47 

Parágrafo único. 

Art. 48 

III - Outros docwnentos que o recorrente entender necessários. 

O Diretor da Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento instaurará processo administrativo, 
instruindo com todo expediente já existente, obrigatoriamente com a notificação da qual foi apresentada defesa, 
abrindo vista para o Fiscal de Postura que emitiu a notificação manifestar-se em 15 (quinze) dias úteis. 

O Diretor da Divisão de Fiscalização poderá instruir o processo com os documentos e diligências que entender 
necessárias, até que forme seu convencimento sobre os fatos. 

O Diretor da Divisão de Fiscalização proferirá decisão fundamentada sobre a defesa apresentada, podendo sua 
fundamentação se referir à defesa repetitiva. mencionando o número dos respectivos processos administrativos. 

Julgada procedente a defesa apresentada, será cancelada a notificação expedida. 

Se a defesa for procedente por vício de fonna da notificação, poderá ser expedida nova notificação corrigindo-se o 
vício que determinou o cancelamento da anterior. 

Se a defesa for procedente por vício material, não poderá mais ser expedida nova notificação pelo mesmo motivo pelo 
prazo de OI (um) ano, a contar da data da decisão de procedência da defesa. 

Julgada improcedente a defesa apresentada, voltará a correr o prazo de notificação pelo tempo que faltava na data do 
protocolo da defesa. 

CAPITULO X 
DAS PENALIDADES 

Para cada infração aos dispositivos desta legislação caberá: 

1 - Notificação Conversível em Multa; 

II - Auto de Infração e Multa; 

III - Apreensão do material; 

IV - Cassação do alvará de uso do passeio; 

V- Interdição; 

VI - Cassação do alvará principal. 

A Notificação conversível em multa será expedida quando constatada pela primeira vez a infração que exija reforma 
ou construção do passeio público e, não sendo atendida no prazo, se converterá em Auto de Infração e Multa. 

No caso de wna ordem de servidor público que deva ser cumprida imediatamente, o não cumprimento implicará em 
aplicação de multa. 

A apreensão de material ocorrerá quando o infrator se recusar a atender a orientação da Fiscalização de desobstruir o 
passeio público. 

Quando não encontrado o responsável no local, o servidor público poderá apreender o material e emitir o Auto de 
Infração e Multo, 

O material apreendido ficará à disposição para retirada do interessado por 1 O (dez) dias úteis, findos os quais poderá 
ser utilizado pelo Municfpio de Bauru, alienado a qualquer titulo ou descartado de forma adequada. 

Para retirada do material apreendido o interessado deverá comprovar que pagou as multas impostas e as despesas 
decorrentes da apreensão. 

A Cassação do alvará de uso do passeio será aplicada quando se constatar que nos últimos 12 (doze) meses o infrator 
já íoi multado pelo uso indevido do passeio público. 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 78/18 

Art. 49 

Art. 50 

Art. 51 

Art. 52 

Art. 53 

§ 1• 

§ 2• 

Art. 54 

A Interdição será aplicada quando o infrator ao qual se aplicou a Cassação do alvará de uso do passeio insistir em 
praticar a infração. 

A Cassação do alvará principal será aplicada quando, depois de aplicada a Interdição, o infrator insistir em praticar a 
infração. 

As multas previstas nesta lei terão os seguintes valores: 

I - Não construir o passeio público quando notificado a fazê-lo: 
a) Pena - multa de 4 (quatro) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo por metro de testada do 

lote que faça divisa com a calçada a ser construída. 

II - Não reformar ou corrigir irregularidades do passeio público existente: 
a) Pena - multa de 30 (trinta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo . 

III - Opor-se à execução de ato legal de fiscalização, mediante violência ou ameaça ao servidor da Prefeitura 
Municipal ou ao Policial no exercício da Atividade Delegada, ou a quem lhe esteja prestando auxílio: 
a) Pena - multa de 30 (trinta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

IV - Se o ato, em razão da resistência prevista no inciso anterior, não se executa: 
a) Pena - multa de 30 (trinta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

V - Desobedecer ordem legal de servidor público municipal, ou de Policial no exercício de Atividade Delegada, 
ou se recusar a se identificar. 
a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

VI - Descumprir ordem de desobstrução do passeio público: 
a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, independente da apreensão 

do material. 

VII - lnfonnar falsamente o cumprimento da notificação. 
a) Pena· multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, sem prejuízo das demais 

sanções. 

As penas deste Capítulo são aplicáveis sem prejuízo da responsabilidade civil e penal. 

CAPÍTULO XI 
DOS RECURSOS 

Estando em desacordo com alguma pena que lhe tenha sido aplicada, poderá o interessado apresentar recurso dirigido 
ao Diretor do Departamento de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria Municipal de Planejamento. 

Este recurso deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que o recorrente tiver 
ciência do ato do qual pretenda recorrer. 

O recurso terá efeito suspensivo até seu efetivo julgamento, que ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, 
contados de sua interposição. 

Recebido o recurso, o Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo deverá remetê-lo para o Diretor da 
Divisão de Fiscalização que o receberá e autuará em processo administrativo, constando: 

I - Notificação expedida; 

II - Pena aplicada; 

III - Manifestação do Fiscal de Postura que lavrou a notificação ou aplicou a pena; 

IV - Manifestação do Diretor da Divisão de Fiscalização; 

V - Demais documentos ou diligências realizadas. 
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FOLHAS ll 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n' 78/18 

Parágrafo único. 

Art. 55 

Parágrafo único. 

Art. 56 

Art. 57 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 58 

Art. 59 

Art.60 

Art. 61 

Parágrafo único. 

Art.62 

Parágrafo único. 

Art. 63 

Art. 64 

Art. 65 

Art. 66 

O Diretor da Divisão de Fiscalização terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para realizar estas diligências e remeter o 
processo administrativo para julgamento do Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo. 

O Diretor do Uso e Ocupação do Solo conhecerá do recurso e decidirá de fonna conclusiva se o defere ou indefere, 
fundamentando sua decisão. 

Caso o fundamento da decisão seja o mesmo apresentado pelo Fiscal de Postura ou pelo Diretor da Divisão de 
Fiscalização, poderá o Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo apenas fazer remissão às folhas em que 
se encontram estas manifestações, não precisando repeti-las. 

O recorrente será comwiicado pelo correio da decisão de seu recurso, sendo válida a comwiicação com o aviso da 
Empresa de Correio e Telégrafos de que a correspondência foi entregue no endereço constante da petição de recurso. 

Não se confonnando com a Decisão do Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo, poderá o interessado 
recorrer no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do aviso de recebimento mencionado no artigo anterior. 

Este recurso será recebido no efeito suspensivo e julgado pelo Secretário Municipal de Planejamento, no prazo de 60 
(sessenta) dias úteis de seu recebimento. 

O Secretário Mwiicipal de Planejamento poderá remeter o processo ao Diretor do Departamento do Uso do Solo para 
manifestação e instrução. 

Adotando as mesmas razões de decidir do Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo, poderá o Secretário 
Mwiicipal de Planejamento fazer remissão às folhas dos autos. 

Tratando-se de recurso repetitivo, poderá ser decidido apontando a repetição por meio do número dos processos 
administrativos anteriores. 

CAPÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os valores oriundos das multas aplicadas por esta lei serão depositados em um fundo específico, destinado à 
construção e manutenção de passeios públicos e implantação de rampas de acessibilidade. 

Fica criado o Fundo Para Melhoria e Execução de Passeios Públicos, presidido pelo Secretário Municipal de 
Planejamento em conjunto com o Secretário Municipal de Obras, que será regulamentado por lei posterior, para 
receber as verbas prevista no artigo anterior. 

O Município de Bauru poderá executar as obras e serviços que são deveres do particular fazê-lo, podendo cobrar 
pelas despesas realizadas, conforme valores previstos em Ata de Registro de Preços, ou contrato administrativo 
celebrado para aquele fim. 

Não havendo Ata de Registro de Preços ou contrato administrativo, o Município de Bauru poderá cobrar a média 
aritmética de três orçamentos obtidos de pessoas privadas que realizariam a obra ou serviço, acrescido de 10% (dez 
por cento). 

Os prazos constantes desta Lei Municipal contar-se-ão excluindo o dia do início e incluindo o dia do fim. 

Os prazos constantes desta Lei Municipal não terão início e nem terminarão em dia que não tiver expediente na 
Prefeitura Municipal de Bauru, prorrogando-se para o primeiro dia no qual houver expediente. 

Os deveres legais e penalidades desta lei municipal se aplicam independentemente das demais nonnas legais em vigor, 
como, por exemplo, a lei que regulamenta a capinação de terrenos. 

As multas aplicadas, depois de consolidadas, se constituem em título hábil a ser protestado extrajudicialmente, antes 
ou depois de inscritos em dívida ativa. 

No cumprimento de suas atividades, os servidores da Prefeitura Municipal poderão utilizar os serviços da Atividade 
Delegada, conforme convênio celebrado entre o Município de Bauru e a Secretaria Estadual de Segurança Pública. 

No cumprimento de suas atividades, o servidor público municipal poderá realizar fotografias ou filmagens para 
instruir o procedimento ad1ninistrativo, que servirão para registrar estado de locais e comportamento de pessoas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 78/18 

Art. 67 

Art. 68 

Art. 69 

Quando a providência de construção ou adequação do passeio público depender de autorização de supressão de 
espécie arbórea a ser concedida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o prazo previsto nesta lei ficará 
suspenso. 

Os espaços públicos sujeitos à regulação do uso e ocupação do solo por legislação específica deverão cumprir o 
disposto na respectiva lei especifica. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 5.825, 10 de dezembro de 2.009. 

Bauru •... 

SERVIÇO DE PROCED!:i.!i:t;'TOS LEGISLATIVOS 
Encami ar à3 ComisEôsõ de: ·---...-

____ ._ ... 

--
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC .... '" 1 - -4\.B FClHAS~J1i ~-
PREFEITURA MUNICIPAL .DE. BÀlTRU::::::.....-· 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
1 O, agosto, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, projeto de Lei que disciplina o uso, a 
construção e a manutenção dos passeios e logradouros públicos no Municfpio de Bauru. 

Tínhamos no Município de Bauru a Lei Municipal nº 5.825, de 10 de dezembro de 2.009 que foi declarada 
inconstitucional por meio de ação direita de inconstitucionalidade ajuizada pelo Excelentrssimo Procurador Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, processo 2117358-59.2017.8.26.0000, e que perdeu sua eficácia através do Ato da Mesa da Câmara Municipal de Bauru nº 
114/2.018 . 

A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento, 
realizou estudos técnicos e elaborou uma minuta moderna, que contemplou conceitos urbanísticos atuais e aderiu a casos de sucessos em 
mobilidade de outros Municípios analisados. 

A calçada foi dividida em três faixas: faixa de serviço, faixa livre e faixa de acesso ao lote. Desta forma se tem uma 
visão mais clara da calçada e de suas diversas possibilidades de utilização, garantindo a acessibilidade e mobilidade urbanas para o 
pedestre, sendo este considerado o principal destinatário da calçada, mas sem descuidar de garantir e regulamentar os demais usos que são 
uma realidade inafastável. 

Elaborada a minuta, o processo foi submetido à apreciação do Departamento do Uso e Ocupação do Solo, primeiro à 
Divisão de Fiscalização e, após, à Divisão de Aprovação de Projetos. 

Na Divisão de Fiscalização foram inseridas as colaborações dos Fiscais de Posturas, que são aqueles que fiscalizam 
as calçadas da cidade, que detêm um conhecimento prático e que terão o contato direto com a população. 

Além de enriquecer o projeto de lei com a experiência de quem conhece a realidade da cidade de Bawu, também já 
foi uma capacitação da fiscalização que aderiu ao projeto. 

Em seguida o processo passou pela Divisão de Aprovação de Projetos, onde estão lotados os servidores que analisam 
os projetos de construção, do qual faz parte a calçada . 

Novas ideias e colaborações foram inseridas na minuta, agora sob a ótica de quem detém a expertise de anos 
analisando projetos de construções. 

Esse trabalho técnico consumiu o investimento de alguns meses, mas resultou em uma minuta ampla e moderna. 

Dando continuidade, foi garantida a participação popular com a realização de audiência pública no Auditório da 
Câmara Municipal de Bauru, com a presença de todos os interessados da população, que puderam conhecer, discutir e contribuir para a 
redação da minuta. 

Ato contínuo o processo foi remetido ao Conselho do Municfpio de Bauru, composto por técnicos (Arquitetos, 
Engenheiros, etc) indicados pelos segmentos da sociedade organizada e por Conselheiros eleitos pelo voto direto da população bauruense, 
nos diversos setores de organização municipal, tanto urbanos como rurais, além de Conselheiros representantes da Administração Pública. 

De todo esse trabalho resultou o projeto de lei que agora su etem s à apreciação do Poder Legislativo Municipal, 
para analisá-lo, discuti-lo e, certamente, melhorá-lo com a valorosa conlribuiç das div rsas Comissão Temáticas e dos Excelentfssimos 
Vereadores. 

Destarte pela relevância da 

Atenciosas saudaçõe , 

ODOALDO 
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PROC. N" 1 ~e, 1 ··-• j 
FOLHAS 14 - .,~_;:;; _J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Declarada oelo Tribunal de Justiça a inconstitucionalidade da Lei Municipal n' 5.825109, através da ADIN n' 
2117358-59.2017.8.26.0000, com modulação dos efeitos da norma para que as autorizações concedidas sob o 
oálio da norma inconstitucional ou aquelas que encontram-se em processamento até a data do julgamento, 
sejam válidas. (Ato da Mesa n' 1141181 

P. 19.698/07 -Ap. 36.471/07 
LEI Nº 5.825, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.009 
Disciplina o uso do passeio e logradouros públicos 
e dá outras disposições. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do artigo 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° 

CAPÍTULOI 
DA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO 

Constitui -se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, 
desde que situados em vias providas de guia e sarjetas: 

I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 

II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma 
Brasileira Regulamentadora) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade 
contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

§ l º Na construção do passeio público ou na troca do revestimento do piso, o material 
utilizado deverá ser antiderrapante. 

§ 2º Nas vias públicas a serem abertas nos loteamentos que vierem a ser aprovados a partir da 
entrada em vigor desta lei, ou nas vias públicas a serem abertas em locais onde vias 
públicas ainda não há, os passeios públicos deverão obedecer as seguintes metragens de 
largura: 

I - se a via pública for uma rua, travessa, alameda ou assemelhados, 3,00m (três 
metros) no mínimo, sendo que poderá conter uma faixa central calçada, com no 
mínimo l,50m (um metro e cinquenta centímetros) de largura, e duas faixas 
laterais gramadas com larguras idênticas entre si. 

li - Se a via pública for uma avenida ou assemelhada, ou se for um logradouro, 
4,00m (quatro metros) no mínimo, podendo conter uma faixa central calçada 
com largura mínima de 2,00m (dois metros), e duas faixas laterais gramadas 
com larguras idênticas entre si. 

§ 3º Nas vias públicas já existentes ou em execução na data da entrada em vigor desta lei, 
será permitido a construção de passeios públicos com a parte central calçada e lateral 
(ais) gramada (s), desde que a faixa calçada tenha largura mínima de l,50m (um metro e 
cinquenta centímetros). 

§ 4º Nos locais onde existem pontos de embarque e desembarque de passageiros o passeio 
deverá ter calçamento continuo desde a guia até a divisa com o imóvel fronteiriço. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.825/09 

§ 5º Na aprovação de projetos será obrigatória a representação do passeio demonstrando em 
corte a sua declividade, especialmente nos locais onde haverá rebaixamento de guias, 
observando ainda o seguinte: 

I - A cota do nível do passeio em relação ao nível de acesso ao imóvel, deverá 
obedecer às normas dispostas na Lei Municipal nº 23 71/82 e suas alterações, e 
isto deverá estar representado no projeto encaminhado para aprovação; 

li - Do projeto deverá ainda, obrigatoriamente, constar a localização e a dimensão 
da base de postes, árvores, telefones públicos, caixas de postagem de 
correspondência, bem como tampas de galerias de águas pluviais e caixas de 
inspeção de esgoto. 

§ 6° Todos os passeios cujos lotes sejam em esquinas deverão prever durante a sua execução 
a implantação de rampa para deficientes, devendo para tanto requerer o material 
apropriado e especificações junto a Secretaria Municipal de Obras. 

§ 7° O prazo para execução completa do serviço, após notificação ou após aprovação, será de: 
a) 90 (noventa) dias para construção; 
b) 30 (trinta) dias para reparos e conservação. 

§ 8° A reconstrução e reparos de calçadas danificadas por obras promovidas por autarquias, 
empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, serão por estas realizadas e 
custeadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do término do respectivo trabalho. 

Art. 2° 

§ lo 

§ 2º 

[. se dentro do prazo estipulado neste parágrafo, o serviço de reconstrução ou 
reparo não for executado, ou se for executado fora dos padrões estabelecidos 
nesta lei, a Administração Municipal executará as obras direta ou 
indiretamente, e cobrará seu custo, acrescido de multa de 20%, de quem era 
responsável por executar o serviço. 

CAPÍTULO II 
USO DO PASSEIO E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

Nos estabelecimentos que comercializam alimentos ou bebidas para consumo no local, a 
colocação de mesas e cadeiras no passeio só será permitida com autorização da 
Secretaria de Planejamento, que somente será concedido se atender as seguintes 
especificações: 

Os estabelecimentos comerciais que se utilizarem de mesas ao longo do passeio público 
deverão deixar um espaço livre para passagem de pedestres que corresponda a 50% 
(cinquenta por cento) da largura do mesmo, devendo obrigatoriamente esse espaço ter, 
no mínimo, 1,00 (um) metro de largura. (*) 

Nos passeios onde existam obstáculos, tais como: postes de iluminação pública, postes 
de sinalização de trânsito, cabines telefônicas, canteiros de arborização, bem como outros 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.825/09 

Art 3° 

§ 1 o 

§ 2º 

Art 4º 

Art. 5º 

equipamentos de utilidade e uso público, não poderão ser colocadas mesas e cadeiras, 
entre os obstáculos e a divisa fronteiriça do imóvel. 

A instalação de toldos fixos ou móveis, que se projetem sobre o passeio, só será 
permitida quando feitos de estruturas metálicas, fixados em qualquer caso na parede do 
prédio, obedecendo à altura mínima do ponto mais baixo, de 2,50m (dois metros e 
cinqüenta centímetros), sendo observado, em relação à sua largura, um recuo mínimo de 
1,00 m (um metro) do alinhamento das guias. 

Os toldos deverão ser instalados inteiramente em balanço, não sendo permitido, em 
nenhuma hipótese, apoio no passeio público . 

É proibida a utilização de cortinas para proteção do sol ou chuva, como extensão dos 
toldos, na área reservada a circulação de pedestres. 

É proibido, nas vias, passeios e logradouros públicos, bem como nos imóveis construídos 
no alinhamento com o passeio público, colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação 
e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e 
comprometer a segurança do trânsito. 

É proibido nos passeios, canteiros, jardins, vias, áreas e logradouros públicos, exceto nos 
casos em que exista uma legislação especifica autorizando, ou um alvará expresso e 
circunstanciado, de uso temporário, a obstrução através da exposição ou depósito de 
animais, mercadorias, objetos, mostruários, materiais de construção, entulhos, terra e 
resíduos de qualquer natureza, a colocação de cartazes, faixas, placas e assemelhados, 
pouco importando as dimensões do mesmo, bem como executar atividades que possam 
derramar óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de tinturarias, nata de cal ou de cimento, 
preparar concreto ou argamassa, lavar ou reparar veículos ou qualquer tipo de 
equipamento, bem como outras situações assemelhadas às descritas acima . 

§ 1 º O disposto neste artigo aplicar-se-á também a veículos sucateados, abandonados em vias 
públicas, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, devidamente constatados pela 
fiscalização. 

§ 2° Constitui-se como obstrução do passeio ou logradouro público, a colocação de materiais, 
objetos fixos ou móveis, de qualquer tamanho, tipo ou espécie, que impeça total ou 
parcialmente, ainda que por um curto período de tempo, o trânsito de pedestres, de 
carrinhos de bebê ou assemelhados, e de pessoas portadoras de deficiência tisica. 

Art. 6° É proibida a construção, de qualquer espécie ou natureza, de edificação que venha a 
invadir, de modo permanente, mesmo que parcialmente, o piso do passeio público. 

Parágrafo Único. Depois de vencido o prazo para a remoção ou demolição a Administração, através da 
Secretaria de Obras, executará o serviço, sendo cobrado um percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento) sobre o valor do Auto de Infração, a título de custos. 

Art. 7º Em caso de necessidade, em razão do tipo de obra de construção ou reforma, mediante a 
concessão de alvará específico poderá ser autorizada a construção de tapume que invada 
o passeio público. 
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§ 1° O tapume não poderá ser construído se não for possível deixar um espaço mínimo de 
l,50m (um metro e cinquenta centímetros) a contar da guia, para circulação de pedestres. 

§ 2º No caso de obra de construção ou reforma, ou ainda de demolição, no alinhamento 
predial, além do tapume deverá ser executado proteção coberta para a área de circulação 
de pedestres, mencionada no parágrafo anterior, com pelo menos 2,20m (dois metros e 
vinte centímetros) de altura livre. 

§ 3º Os tapumes deverão ser mantidos pintados e em bom estado de conservação e segurança, 
sendo vedado o seu uso para publicidade, permitindo-se apenas a identificação da 
empresa responsável pela obra . 

§ 4° A faixa de passeio não ocupada pelo tapume deverá estar inteiramente calçada, nas 
condições previstas nesta lei, nela não sendo permitido colocar nada que dificulte o livre 
trânsito de pedestres. 

§ 5° Em caso de extrema necessidade, devidamente demonstrado pelo interessado, a 
Secretaria de Obras do Município poderá conceder alvará para obstrução total do passeio 
público, por prazo determinado, desde que garantida a construção de passagem 
alternativa e protegida para a circulação de pedestres, ainda que com prejuízo parcial da 
circulação de veículos, devendo o responsável requerer à EMDURB permissão do uso 
das vagas de estacionamento para o trânsito de pedestres durante as obras, bem como 
providenciar placas de sinalização para evitar o estacionamento de veículos. 

§ 6° Os tapumes não poderão permanecer na obra por tempo superior ao autorizado pela 
Secretaria Municipal de Planejamento, ressalvada a hipótese de prorrogação por motivo 
plenamente justificável. 

Art. 8° 

Art. 9º 

É proibido, exceto se expressamente autorizado pelo chefe do Executivo, por motivo 
plenamente justificável, pintar, pendurar, amarrar, colar ou de qualquer outro modo fixar 
cartazes, faixas ou placas, nos seguintes locais: 

I - Vias e logradouros públicos; qualquer que seja o suporte utilizado 

II - Gradis, parapeitos de viadutos e pontes, canais e túneis; 

III - Postes de iluminação, placas de trânsito, semáforos, hidrantes, caixas de 
concreto, telefones públicos, alarmes de incêndio e suporte para coleta de lixo, 
além de guias de calçamento e revestimentos de passeios públicos. 

IV - Estátuas, monumentos, colunas, paredes, muros, tapumes e escadaria de 
edificios públicos ou particulares; 

V - Qualquer outro equipamento urbano de qualquer natureza. 

Para instalação de totens, placas, painéis ou similares, sejam eles elétricos, eletrônicos ou 
mecânicos, em balanço sobre o passeio público, deverá ser observado um recuo mínimo 
de l,OOm (um metro) do alinhamento das guias sendo a altura mínima, em relação ao 
ponto mais baixo, de 3,00m (três metros). 
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Parãgrafo Único. A base e a coluna de sustentação dos totens deverão estar instalados inteiramente dentro 
do lote do imóvel, sendo vedada a fixação da base no passeio ou projeção da coluna 
sobre o mesmo. 

Art. 10 Para instalação de toldos, totens, placas, painéis e similares, os interessados deverão 
requerer sua aprovação instruindo o pedido com os seguintes documentos: 
a) Inscrição Municipal; 
b) Duas vias de planta em escala, mostrando as dimensões do passeio no local, 

existência de postes e equipamentos públicos de qualquer natureza, o local da 
porta de acesso ao público, bem como as dimensões completas do que pretende 
instalar; 

c) Alvará de funcionamento da atividade principal; 
d) Guia de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de profissional habilitado, 

responsável pelo projeto e instalação; 
e) Autorização do 4° COMAR (Quarto Comando Aéreo Regional), quando forem 

instalados dentro da área de proteção de Aeroporto ou Aeroclube. 

Parâgrafo Único. Para colocação de mesas e cadeiras no passeio público será exigido apenas os itens "a'', 
"b" e "e". 

Art. 11 

Art. 12 

Depois da apresentação dos documentos solicitados no artigo 1 O, será expedida uma 
autorização, com prazo de validade de 02 (dois) anos, sendo que este documento conterá, 
além dos dados da empresa, as restrições e condições com que a aprovação esta sendo 
concedida. 

CAPÍTULO III 
DA PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

O plantio de espécies arbóreas no passeio público deverá obrigatoriamente atender a 
determinação emanada da Secretaria do Meio Ambiente do município, sendo vedado o 
plantio em local onde a futura copa da árvore possa toldar a iluminação pública. 

Art. 13 Todos os projetos de construção ou reforma deverão ser executados de forma a preservar 
as espécies arbóreas existentes no passeio público, sendo que a aprovação não implica na 
autorização da supressão ou poda radical dos espécimes existentes. 

Parágrafo Único. As normas que regem esse capítulo são as mesmas previstas no caso de autorização de 
instalação de placas, painéis e toldos. 

Art. 14 

§ lº 

CAPÍTULO IV 
DO REBAIXAMENTO DE GUIAS 

O rebaixamento de guias será autorizado única e exclusivamente pela Secretaria 
Municipal de Planejamento. 

No pedido de autorização deverá ser juntado a planta do imóvel, especificando as 
dimensões do passeio e a extensão em que as guias serão rebaixadas, bem como 
autorização do proprietário e o comprovante do pagamento do IPTU, devendo ainda, ser 
observado o disposto no art. 1 º, § 5º, incisos 1 e II desta lei. 
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§ 2º O rebaixamento de guias será permitido nos locais onde existam garagens ou áreas para 
estacionamento sendo que, nos casos onde se trata de área para estacionamento, a 
distância do recuo, da testada do imóvel à parede da edificação, deverá ser, no mínimo, 
de 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros), não se autorizando, em nenhuma 
hipótese, distância de recuo menor que esta. 

§ 3º Só será autorizado o rebaixamento de 50% (cinqüenta por cento) da testada do imóvel, 
quando a mesma tiver dimensão igual ou superior a 1 O (dez) metros, bem como nas 
curvaturas das esquinas. 

§ 4º 

Art. 15 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 16 

§ lº 

Nos locais que não atendam as condições deste artigo, as guias que estiverem rebaixadas 
deverão ser reerguidas. 

CAPÍTULO V 
DAS PENALIDADES 

Para cada infração aos dispositivos desta Legislação caberá: 
a) Notificação; 
b) Auto de Infração e multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 
c) Apreensão do material; 
d) Cassação do alvará de uso do passeio; 
e) Interdição; · 
f) Cassação do alvará principal. 

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

Na reincidência caberá nova autuação, sendo aplicado o dobro do valor da primeira 
autuação, bem como a cassação do alvará que autorizou o uso do passeio . 

Havendo nova reincidência, além da apreensão deverá ser interditado o estabelecimento 
e proposto pelo Secretário Municipal do Planejamento a cassação do alvará principal, 
com o fechamento em definitivo, sendo o fato da desobediência comunicado ao 
Ministério Público. 

Ao ser notificado, o proprietário e/ou possuidor terá um prazo de 30 (trinta) dias para a 
regularização, sob pena da aplicação das penalidades previstas no presente artigo. 

CAPÍTULO VI 
DAS NOTIFICAÇÕES 

Na hipótese da constatação de violação de disposição contida nesta lei, o Agente de 
Fiscalização certificará o ocorrido, registrando-o e encaminhando-o ao expediente para 
elaboração da Notificação para a imediata correção do problema constatado, podendo, 
eventualmente, ser concedido prazo para tanto. 

As Notificações deverão ser efetivadas na pessoa do proprietário e/ou possuidor a 
qualquer título, ou a Procurador que formalmente os represente. 
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§ 2º Na Notificação deverá constar: 

Art.17 

Art. 18 

Art. 19 

I - Local, dia e hora da constatação; 

II - Descrição sumária do fato, com indicação dos dispositivos legais infringidos; 

III - Indicação do(s) nome(s) do(s) notificado(s) que poderá(ão) ser o(s) 
proprietário(s) e/ou possuidor(es), a qualquer titulo, número do RG, CPF ou 
CNPJ; 

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

V - Identificação do fiscal que constatou a infração. 

CAPÍTULO VII 
DAS AUTUAÇÕES 

Decorrido o prazo concedido na Notificação, sem que o responsável tenha procedido a 
regularização do objeto da notificação, o Agente de Fiscalização certificará o ocorrido, 
registrando-o e encaminhando-o ao expediente para elaboração do competente Auto de 
Infração, que será entregue mediante recibo ou enviado por correspondência registrada 
(AR/Correios) se necessário. 

No Auto de Infração deverá constar: 

I - Local, dia e hora da constatação da permanência da irregularidade; 

li - Número de ordem da notificação expedida e não atendida; 

UI - Indicação do(s) nome(s) do(s) autuado (s), que poderá(ão) ser o(s) 
proprietário(s) e/ou possuidor(es), a qualquer título, número do RG, CPF ou 
CNPJ; 

IV - O valor da multa imposta; 

V - Menção do fato de que o autuado poderá recorrer no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da autuação e imposição de multa; 

VI - Identificação do fiscal que constatou o não atendimento à notificação expedida. 

Os imóveis cujos dados cadastrais estejam incompletos ou incorretos, não permitindo a 
entrega, serão notificados por edital, mediante 03 (três) publicações no Diário Oficial do 
Município, sendo o prazo contado da data da última publicação. 



• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.825/09 

Art. 20 

Art. 21 

Se, apesar da autuação, o responsável não proceder a correção da(s) irregularidade(s) 
apontada(s), o Poder Público, através da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, 
poderá compeli-lo judicialmente a fazê-lo, sem prejuízo da multa imposta. 

CAPÍTULO VIII 
DAS APREENSÕES 

Os custos da apreensão e depósito, para mesas, cadeiras ou qualquer tipo de objeto ou 
estrutura referidos no Capitulo II, serão calculados da seguinte forma: 
Apreensão: 50% do valor da multa. 
Depósito: diária de 10% do valor da multa. 

Parâgrafo Único. Os bens apreendidos e não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias, serão objeto de 
publicação no Diário Oficial do Município por 03 (três) vezes, em dias alternados, e se 
após isto não forem procurados, serão dados por definitivamente abandonados e, a partir 
daí, poderão ser aproveitados pelas Secretarias Municipais, verificadas as necessidades 
do uso dos mesmos, mediante solicitação de doação, ouvida a Secretaria dos Negócios 
Jurídicos. 

Art. 22 Os materiais de construção, tais como, tijolos, pedras, areia, ferro, madeira ou qualquer 
outro utilizados em obras de construção civil, após apreendidos serão armazenados em 
local determinado pela Secretaria de Obras, e após o transcurso dos prazos mencionados 
no parágrafo único do artigo anterior, poderão ser doados à instituições assistenciais, 
mediante indicação da Secretaria do Bem Estar Social, ouvida a Secretaria de Negócios 
Jurídicos. 

Parâgrafo Único. Se no ato da notificação o proprietário resolver doar espontaneamente os materiais 
citados no "caput" deste artigo, o fiscal fará menção expressa do fato no corpo da 
notificação, sendo que a Divisão de Fiscalização formalizará um processo, com cópia da 
notificação e a declaração do proprietário formalizando a doação. 

CAPÍTULO IX 
DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO 

Art. 23 Eventual recurso a qualquer das providências determinadas no corpo desta lei, deverá ser 
feito por escrito, devendo o requerimento conter, obrigatoriamente, o número do 
Cadastro da Pessoa Física (CPF) do proprietário do imóvel (ou do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ), caso o imóvel seja de propriedade de uma empresa), bem como 
a Certidão de Matrícula atualizada do imóvel. 

Parágrafo Único. Os recursos serão interpostos pelo proprietário e/ou possuidor a qualquer título ou por 
Procurador que formalmente os represente, sendo neste caso obrigatório a juntada de 
procuração ou declaração, acompanhada de fotocópia do Cadastro da Pessoa Física 
(CPF) e do Registro Geral (RG). 
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Art. 24 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 25 

Art. 26 

O prazo para interposição de recurso será de 30(trinta) dias, contados da notificação e/ou 
autuação. 

O recurso será analisado pelo Secretário Municipal do Planejamento e encaminhado, 
com parecer, no prazo de 10 (dez) dias, ao Prefeito Municipal, para despacho conclusivo. 

Se o recurso for julgado procedente, o auto de infração e imposição de multa será 
arquivado. 

Se o recurso for julgado improcedente, se sua interposição for extemporânea ou se o 
serviço não tiver sido executado, o auto deverá ser enviado a Divisão de Divida Ativa 
para cobrança da multa. 

O Requerente poderá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação do 
indeferimento de seu recurso, interpor novo recurso, sem efeito suspensivo, junto ao 
Prefeito Municipal. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis nº 4.148 de 09 de 
outubro de l.996 e nº 3.463 de 02 de junho de 1.992. 

Bauru, 12 de fevereiro de 2.010. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

LUIZ NUNES PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

RODRIGO RIAD SAID 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

(*) Parágrafo vetado. Promulgado pelo Presidente da Câmara Municipal e publicado no Diário Oficial 
do Município em 20 de fevereiro de 2.010. 

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

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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LEI Nº 7.028, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Dispõe sobre o licenciamento de obras e 
edificações no Município de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos lennos 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. !º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7º 

Art. 8° 

Art. 9° 

An.10 

Art. li 

An.12 

An.13 

§ ,. 

§ 2º 

CAPÍTULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta lei disciplina as regras gerais para o licenciamento de obras e edificações no Município de Bauru. 

Os procedimentos de aprovação e licenciamento estabelecidos por esta lei aplicam-se a todas as obras e edificações 
localizadas em área urbana e aquelas situadas em área rural não voltadas às atividades agrossilvopastoris. 

As denominações técnicas aplicáveis à regulação das obras e edificações serão conceituadas no decreto regulamentador. 

A observância das disposições desta lei não desobriga o profissional, responsável técnico pelo projeto e pela obra, do 
cumprimento das normas disciplinadoras de sua regular atuação, impostas pelo respectivo Conselho Profissional e 
daquelas decorrentes de outras normas e legislações pertinentes. 

CAPÍTULO li 
DAS RESPONSABILIDADES 

SEÇÁO 1 
DO MUNICIPIO 

Compete à Prefeitura Municipal de Bauru. por meio de órgllo técnico especifico, a emissão de número predial para o 
imóvel, a aprovação do projeto de edificação, a concessão de alvarás e a emissão de certificados de regularização, 
demolição e conclusão de obras. 

A Prefeitura Municipal terá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da vigência dessa lei, para informatizar 
todo o processo de licenciamento de obras e edificações, instituindo um portal eletrônico para o acompanhamento e o 
relacionamento com os proprietários e responsáveis técnicos, assegurando a transparência, celeridade e eficiência no 
licenciamento das obras e edificações. 

O conjunto de documentos necessários para requerer os procedimentos previstos pela presente lei devera.o constar 
devidamente relacionados no site da Prefeitura Municipal em até 10 (dez) dias após a regulamentação desta lei. 

É de responsabilidade da Prefeitura Municipal, por meio de órgão técnico específico, o cumprimento dos prazos para o 
licenciamento de obras e edificações assegurando a transparência aos processos de aprovação . 

A Prefeitura Municipal licenciará a execução de edificações somente no que se referir aos parâmetros urbanfsticos 
relevantes, conforme disposto no § 1 ºdo art. 29 desta lei, sem prejufzo dos demais parâmetros construtivos previstos por 
normas técnicas e legislação pertinente, cabendo ao(s) responsável(is) técnico(s) pelo projeto e pela obra seu pleno 
cumprimento. 

O licenciamento de obras e edificações implica apenas na sua aprovação em relação ao projeto apresentado, não 
implicando no reconhecimento, pela Prefeitura, do direito de propriedade ou posse sobre o imóvel. 

A Prefeitura se exime do reconhecimento dos direitos autorais ou pessoais referentes â autoria do projeto e â 
responsabilidade técnica. 

A Prefeitura não se responsabili:za pela estabilidade das edificações ou por qualquer sinistro ou acidente decorrente de 
deficiências do projeto, de sua execução ou instalação, bem como de sua utilização. 

SEÇÃO li 
DO RESPONSÁVEL TtCNICO 

O responsável técnico é o profissional habilitado junto ao órgão federal fiscalizador do exercício profissional, devendo 
estar devidamente registrado no respectivo Conselho Profissional e inscrito no Cadastro da Prefeitura Municipal. 

O profissional habilitado poderá atuar individual ou solidariamente, como pessoa fisica ou responsável por pessoajurldica, 
ficando facultado ao mesmo profissional a assunção das funções de responsável técnico pelo projeto e de responsável 
técnico pela obra. 

O responsável técnico deverá estar em dia com suas obrigações perante a Prefeitura Municipal. 

1 
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§ 3º 

Art. 14 

Art. 15 

• 
Parágrafo único. 

Art. 16 

Art. 17 

Parágrafo único. 

Art. 18 

• 
Art. 19 

Parágrafo único. 

Art. 20 

Parágrafo lmico. 
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Será dispensada a inscrição do profissional no Cadastro da Prefeitura Municipal de Bauru quando se tratar de trabalho 
esporádico, ou seja. a atividade exercida somente uma única vez no Município durante um período de 6 (seis) meses, 
situação em que será admitida a dispensa, desde que haja o recolhimento do respectivo imposto - ISSQN (Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza) e outros tributos municipais aplicáveis ao objeto da prestação de serviço. 

O profissional poderá assumir as funções de: 

1- Responsável técnico pelo projeto, sendo responsável pelo atendimento à legislação pertinente na elaboração do 
projeto, pelo conteúdo das peças gráficas e pelas especificações e exequibilidade de seu trabalho; 

11- Responsável técnico pela obra, sendo responsável pela correta execução da obra, de acordo com o projeto legal 
aprovado pelo Município e demais projetos existentes, tais como complementares e executivo, com a observação 
das normas aplicáveis. 

É de inteira responsabilidade do autor do projeto e do responsável pela obra o atendimento a toda e qualquer legislação 
vigente, inclusive as nonnas técnicas de acessibilidade e de desempenho instituldas pela ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas e as nonnas emitidas pelas Concessionárias de serviços públicos, tais como de água, esgoto e energia 
elétrica, além da segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco em conformidade com a legislação estadual e 
municipal pertinentes. 

O responsável técnico responderá pelo cumprimento da legislação edilicia aplicável, bem como pela veracidade das 
informações e documentos emitidos por sua autoria, sob pena de sofrer as sanções legais e administrativas. 

Caso haja mais de um responsável técnico pela execução da obra deverá ser especificada a área de atuação de cada um dos 
envolvidos. 

Sendo necessária a substituição do responsável técnico pela execução da obra o Municlpio deverá ser informado por 
documento formal protocolado e os responsáveis deverão promover a substituição dos termos e declarações de 
responsabilidade pertinentes, sob pena de embargo da obra. 

Caso a comunicação da baixa de responsabilidade seja requerida pelo responsável técnico o proprietário ou possuidor terão 
um prazo de 15 (quinze) dias para indicar o responsável técnico substituto, a partir do qual e não o fazendo, a obra será 
embargada. 

SEÇÃO III 
DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR 

Para efeitos desta lei considera-se: 

1- Proprietário: a pessoa fisica ou jurídica detentora de titulo de propriedade do imóvel registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis; 

rr - Possuidor: a pessoa física ou jurídica, bem como seu sucessor a qualquer titulo. que tenha de fato o exercício, 
pleno ou não, de usar o imóvel objeto da obra. 

Para a Prefeitura admitir que aquele que se apresenta como possuidor tenha os mesmos direitos do proprietário, para 
efeitos de licenciamento edilício, este deverá fazer prova substancial de sua posse por meio da apresentação de um dos 
seguintes documentos: 

l - Contrato com autorização edilícia expressa do proprietário; 
II - Compromisso de compra e venda devidamente registrado no Cartório de Registro de lmóveis; 
III - Contrato representativo da relação jurldica existente entre o proprietário e o possuidor direto, no qual esteja 

expressamente previsto o direito do possuidor providenciar o licenciamento edilício; 
lV - Escritura definitiva sem registro; 
V - Decisão judicial reconhecendo o direito de usucapião; 
VI - Documento de legitimação fundiária ou legitimação de posse. 

Todos os documentos relacionados nos incisos l 11 e Ili deverão ter a finna reconhecida por autenticidade. 

O proprietário ou o possuidor do imóvel responde pela veracidade dos documentos emitidos conjuntamente com o 
responsável técnico, naquilo que couber, de forma solidária. 

O proprietário e o possuidor, assim como o profissional habilitado, ficam obrigados à observância das disposições desta 
lei, das regras indispensáveis ao seu cumprimento, fixadas no respectivo decreto regulamentador e nas normas técnicas 
aplicáveis, submetendo-se às penalidades previstas em lei. 
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Ref. Lei nº 7.028/17 

Art. 21 

Art. 22 

• 
Art. 23 

Parágrafo Unico. 

Art. 24 

• Parágrafo Unico. 

Art. 25 

Parágrafo único. 

Art. 26 

Art. 27 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CAPÍTULO Ili 
DO CONTROLE DA ATIVIDADE EDILICIA 

A atividade edilicia depende de controle a ser exercido por meio da emissão, pela Prefeitura Municipal, de alvará ou 
certificado, de acordo com o tipo de obra. mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado. 

O processo de licenciamento de obras e edificações no Municlpio de Bauru contemplará: 

1-
11-

m-

IV -

V
VI-

A emissão de número predial/identificador para imóveis ainda sem numeração; 
A emissão de Alvará de Aprovação de Projeto aplicável à: 
a) Obras novas em lote não edificado; 
b) Reformas, com ou sem alteração de área, desde que contemplem uma ou mais das seguintes modificações: 

1. Supressão ou acréscimo de área edificada; 
2. Alteração da distribuição da área construida sobre o terreno; 
3. Modificação estrutural ou outra que interfira nas condições de acessibilidade e segurança da 

edificação existente ou do imóvel lindeiro. 
c) Instalação de estação rádio-baSe; 
d) Outras instalações em que seja exigido, por legislação especifica, o licenciamento edillcio. 
A emissão do Alvará de Execução de Obras, aplicável ao licenciamento da etapa de execução, para os casos em 
que houve a emissão do Alvará de Aprovação de Projeto; 
A emissão de Certificado de Regularização de Edificação, destinada ao reconhecimento e à regularização de 
edificações existentes; 
A emissão de Alvará e Certidão de Demolição, aplicáveis às obras de supressão de edificação; 
A emissão do Certificado de Conclusão de Obras, aplicável após concluídas as obras licenciadas pelo Alvará de 
Execução de Obras. 

Não será exigido procedimento especifico de licenciamento, nos termos desta lei, para a execução de: 

I - Obras edilícias que não interfiram na estabilidade do imóvel ou de construções lindeiras e que não se enquadrem 
nas hipósetes com exigência de licenciamento previstas no art. 22; 

11- Modificação do interior da edificação que não implique alteração de área construída e nem interfira nas condições 
de acessibilidade e segurança existentes. 

As obras indicadas no caput deverão ser executadas em conformidade às normas legais aplicáveis, ainda que não 
impliquem em procedimento especifico de licenciamento pelo Município. 

As obras classificadas como causadoras de impactos: 

l -

li· 

Ao meio ambiente, assim classificadas pela legislação pertinente, deverão apresentar licença prévia ambiental 
quando da aprovação do projeto, de acordo com o disposto na legislação pertinente; 
Urbanisticos, assim classificados pela legislação pertinente, deverão elaborar Estudo de Impacto de Vizinhança -
EIV ou Relatório de Impacto de Trânsito - RIT, conforme Leis e Decretos Municipais vigentes. 

O Licenciamento Ambiental, o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Tráfego são requisitos 
obrigatórios para a expedição do Alvará de Construção, quando a legislação assim o exigir. 

CAPITULO IV 
DO PROCEDIMENTO PRÉVIO AO LICENCIAMENTO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 

O interessado poderá solicitar Certidão de Uso do Solo para a obtenção de informações quanto ao uso, ocupação e fadices 
urbanísticos básicos vigentes relativas ao lote onde se pretende construir. 

A Certidão de Uso do Solo é meramente informativa e não gera direito de construir ou exercer atividades, estando estas 
autorizações condicionadas ao cumprimento das legislações vigentes no ato do procedimento de licenciamento. 

O interessado poderá solicitar a numeração predial para o imóvel que ainda não possua numeração oficial, o que será 
realizado de forma automática quando do pedido de emissão do Alvará de Aprovação de Projeto ou do Auto de 
Regularização da Edificação, ou de forma autônoma por requerimento específico do interessado, em situações quando não 
houver previsão de construção no respectivo lote. 

CAPITULO V 
DO PROJETO DE EDIFICAÇÃO 

O projeto de edificação, a ser elaborado por responsável técnico, deve estar em consonância com a legislação aplicável, 
bem como com as normas técnicas de acessibilidade e de desempenho instituídas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, assim como outras pertinentes, independentemente da demonstração nas peças gráficas apresentadas 
para a aprovação municipal. 
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Ref. Lei nº 7 .028/17 

Art. 28 

Art. 29 

§ l" 

• 
§ 2" 

§ 3" 

Art. 30 

• § l" 

§ 2" 

Art. 31 

§ l" 

§ 2" 

§ 3• 

Art. 32 

PROC. N" \~ \1----=4J=-1 
FOLHAS U,, ·-= ·--l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O projeto de edificação a ser submetido ã apreciação e aprovação da Prefeitura denomina-se "Projeto Legal" e deve 
instruir os pedidos para a emissão do Alvará de Aprovação de Projeto e para a emissão do Certificado de Regularização da 
Edificação, assim como outros que venham a ser definidos pela legislação municipal. 

O processo de aprovação do '"Projeto Legal" será realizado pela Prefeitura Municipal de Bauru considerando a análise de 
parâmetros urbanisticos relevantes, não implicando na apreciação de outros aspeclos edilicios cuja conformidade é de 
responsabilidade do autor do projeto, independentemente de estarem representados na peça gráfica de análise. 

São considerados parâmetros urbanlsticos relevantes: 

1 -
li -
m-
IV· 
V-
VI-
Vll -
vm-
IX-
X-

Uso conforme o zoneamento aplicável; 
Restrições aplicadas aos usos específicos, conforme legislação pertinente; 
Taxa de ocupação (TO); 
Coeficiente de aproveitamento (CA); 
Afastamento das divisas (lateral e fundos); 
Recuo frontal; 
Marquises e beirais; 
Taxa de permeabilidade do solo (TP); 
Acessibilidade e outros requisitos do(s) passeio(s) público(s) na extensão do alinhamento do lote; 
Áreas de estacionamento e pátios de carga e descarga; 

XI- Solução para abastecimento de água e esgotamento sanitário e dispositivos para interligação às redes públicas de 
infraestrutura básica. 

A conformidade do projeto às normas técnicas de construção e às disposições legais e regulamentares aplicáveis aos 
aspectos do interior das edificações é de responsabilidade exclusiva do responsável técnico pelo projeto. 

A Prefeitura Municipal poderá instituir parâmetros construtivos quanto aos aspectos do interior das edificações, 
complementares aos das normas técnicas existentes, a fim de resguardar as necessidades e características locais, cabendo 
aos responsáveis técnicos adotá-los no projeto e na execução das obras, ainda que os mesmos não configurem os 
parâmetros urbanísticos relevantes especificados no art. 29. 

O "Projeto Legal" deverá conter: 

I - Dados do responsável técnico pelo projeto compreendendo o nome completo, CPF (Cadastro de Pessoa Flsica), 
número de registro no órgão de classe e número de inscrição municipal (ou identificação de enquadramento em 
serviço esporádico); 

11- Dados do proprietário ou possuidor compreendendo o nome completo e o CPF; 
III - Dados do imóvel compreendendo a inscrição cadastral municipal (setor, quadra e lote), número de matrícula e 

especificação do Cartório de Registro do Imóvel, dados do lote conforme registro do loteamento e endereço; 
IV - Peça gráfica a ser aprovada ou regularizada, contemplando as infonnações relacionadas aos parâmetros 

urbanísticos relevantes especificados no art. 29, § t º . 

As cores de hachuras para apresentação do "Projeto Legal" envolvendo reforma ou regularização são as seguintes: 

1 - Cor preta ou azul para as partes a conservar ou existentes; 
II - Cor amarela para as partes a demolir; 
Ili - Cor vermelha para as partes a construir ou renovar; 
IV - Cor verde para as partes a regularizar. 

A especificação detalhada dos conteúdos gráficos do "Projeto Legal" constará especificado no decreto regulamentador. 

CAPÍTULO VI 
DO ALVARÁ DE APROVAÇÃO DE PROJETO 

O Alvará de Aprovação de Projeto será emitido pelo órgão competente da Prefeitura Municipal após a análise e aprovação 
do respectivo "Projeto Legal" e documentos que o acompanham. 

O Alvará de Aprovação de Projeto restringe-se à aprovação projetual, sendo que para a execução das obras é necessária a 
obtenção do Alvará de Execução de Obras, sob pena de autuação e embargo em caso de descumprimento. 

O proprietário possui o prazo de até 6 (seis) meses para requerer o Alvará de Execução, a partir da data da emissão do 
Alvará de Aprovação de Projeto, sob pena de sua caducidade. 

O Alvará de Aprovação de Projeto poderá ser revalidado por igual perlodo, por uma única vez, mediante a solicitação do 
interessado, desde que o projeto aprovado atenda à legislação em vigor por ocasião do deferimento do pedido de 
revalidação. 

A solicitação de Alvará de Aprovação de Projeto deverá ser instruida com: 
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Ref. Lei nº 7 .028117 

• § 1• 

§ 2· 

§ 3• 

An. 33 

An.34 

An. 35 

• 
Parágrafo único. 

An.36 

Art. 37 

An. 38 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

1- Requerimento; 
ll - Documentação referente ao proprietário ou possuidor; 
III - Documentação referente ao imóvel; 
IV - Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica emitidos por profissional 

habilitado, constando sua responsabilidade pela elaboração do projeto edilfcio; 
V - "Projeto Legal'' contendo os dados do imóvel, do proprietário ou possuidor e do responsável técnico pelo projeto, 

além da representação gráfica simplificada da obra, conforme especificações apresentadas no decreto 
regulamentador. 

VI- Memorial Descritivo; 
VII - Declaração assinada pelo profissional habilitado atestando a conformidade do projeto às condições de 

acessibilidade (NBR 9050) e outros parâmetros edilícios previstos por legislação pertinente ou pelo decreto 
regulamentador; 

VIII - Declaração assinada pelo profissional habilitado, atestando a conformidade do projeto às normas técnicas de 
desempenho (NBR 15.575) e normas de segurança aplicáveis; 

IX - Outros documentos e licenças exigidos pela legislação ou decreto regulamentador, conforme o caso. 

O "Projeto Legal" não substitui outros projetos que venham a ser necessários para a plena execução da obra, tais como 
projetos executivos, estruturais, de instalações, entre outros que sejam entendidos como necessários pelos responsáveis 
técnicos da obra. 

A aprovação do "Projeto Legal" não exime seu autor da obediência às normas técnicas aplicáveis pelos órgãos reguladores 
da atividade profissional, bem como outras legislações aplicáveis. 

A aprovação do "Projeto Legal" não exime seu autor da obediência às normas de segurança contra incêndio e áreas de 
risco em conformidade com a legislação pertinente. 

CAPÍTULO VII 
DO ALVARÁ DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

A emissão do Alvará de Execução de Obras dependerá de solicitação específica, a ser requerida pelo proprietário ou 
possuidor, podendo ser feita no ato do pedido de aprovação do projeto ou posteriormente, desde que no prazo de validade 
do Alvará de Aprovação de Projeto. 

A solicitação do Alvará de Execução de Obras deve ser requerida previamente ao inicio da construção, sob pena de 
aplicação de sanções. 

A solicitação de Alvará de Execução de Obras deverá ser instrulda com: 

1-
li -
IIT-
IV -

V-

VI-

Requerimento: 
Documentação referente ao proprietário ou possuidor, 
Documentação referente ao imóvel; 
Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica emitidos por profissional 
habilitado, constando sua responsabilidade pela direção ou execução da obra: 
Declaração de responsabilidade pela correta execução da obra e cumprimento do projeto aprovado a ser emitidos 
pelo responsável pela obra; 
Outros documentos e licenças exigidos pela legislação ou decreto regulamentador, conforme o caso. 

No caso de serviços ou obras executados sob a responsabilidade de diversos profissionais, deverão constar da solicitação a 
ãrea de atuação de cada profissional. 

O Alvará de Execução poderá incluir, quando for o caso, a licença para a demolição parcial ou total da edificação 
existente. 

Quando o empreendimento compreender mais de 1 (um) bloco de edificação poderá ser requerido o Alvará de Execução 
para cada bloco, isoladamente. 

O prazo para a conclusão das obras, a partir da data da emissão do Alvará de Execução, será de: 

1- 24 (vinte e quatro) meses para residências unifamiliares; 
11- 48 (quarenta e oito) meses para residências multifamiliares; 
111- 24 (vinte e quatro) meses para instalações de comércio, serviço ou indústria com área inferior a 750m2 (setecentos 

e cinquenta metros quadrados); 
IV - 48 (quarenta e oito) meses para instalações de comércio, serviço ou indústria com ãrea superior a 750m~ 

(setecentos e cinquenta metros quadrados). 
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Re( Lei nº 7.028/17 

Parágrafo único. 

Art. 39 

§ 1º 

§ 2º 

• Art. 40 

Parágrafo único. 

Art. 41 

Art. 42 

Art. 43 

• Parágrafo único. 

Art. 44 

Art. 45 

Art. 46 

Art. 47 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O Alvará de Execução de Obras poderá ser revalidado, mediante solicitação do proprietário ou possuidor, desde que a obra 
já esteja iniciada e não configure condição de abandono ou situações de descumprimento de sua função social, confonne 
disposições do Estatuto da Cidade, do Plano Diretor e de legislações especificas. 

O AJvará de Execução de Obras perderá a eficãcia: 

l- Caso a obra não tenha sido iniciada em até 1 (um) ano a contar da emissão do Alvará de Execução; 
II - Caso a obra, após iniciada, permanecer paralisada por perlodo superior a l (um) ano. 

A obra será considerada iniciada com a execução de sua fundação. 

O prazo de validade do Alvará de Execução fica suspenso durante a tramitação de eventual projeto modificativo. 

CAPÍTULO VII! 
DO ALVARÁ E CERTIFICADO DE DEMOLIÇÃO 

As demolições edilicias não contempladas em procedimentos de emissão de alvarás de aprovação de projetos deverão ser 
precedidas de solicitação especifica, a ser requerida junto à Prefeitura Municipal, destinada à obtenção de Alvará de 
Demolição e posterior Certificado de Demolição para fins de averbação no Cartório de Registro de Imóveis. 

As reformas que contemplem a supressão de área poderão ter a autorização da demolição integrada no processo de 
aprovação do projeto, não sendo necessário, nesses casos, a emissão de Alvará de Demolição específico. 

A solicitação de Alvará e Certidão de Demolição deverá ser instruída com: 

1 - Requerimento; 
II - Documentação referente ao proprietário ou possuidor; 
lll - Documentação referente ao imóvel; 
IV - Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica emitidos por profissional 

habilitado, constando sua responsabilidade perante o serviço de supressão de ãrea (demolição); 
V - Outros documentos e licenças exigidos pela legislação ou decreto regulamentador, conforme o caso. 

CAPITULO IX 
DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS 

Concluída a obra licenciada por Alvará de Execução de Obras, deverá ser solicitada a expedição do Certificado de 
Conclusão de Obras - CCO. 

O Certificado de Conclusão de Obras é o documento hábil para a comprovação da regularidade da edificação, inclusive 
para fins de registro no Cartório de Registro de Imóveis . 

• 
Para a emissão do Certificado de Conclusão de Obras serão aceitas pequenas alterações que não descaracterizem o projeto 
aprovado e que não impliquem em alteração de suas metragens, cabendo ao responsável técnico assegurar o cumprimento 
das nonnas técnicas de acessibilidade, habitabilidade, desempenho e demais normas edilicias aplicáveis. 

A solicitação do Certificado de Conclusão de Obras deverá ser instruída com: 

1- Requerimento; 
li - Documentação referente ao proprietário ou possuidor; 
III - Documentação referente ao imóvel; 
IV - Declaração do profissional responsável pela obra, atestando a sua execução de acordo com o projeto aprovado, 

com as normas técnicas e legislação aplicáveis; 
V - Documentos e licenças eventualmente ressalvadas no Alvará de Execução de Obras ou no decreto 

regulamentador. 

Será realizada vistoria no imóvel pelo Poder Público Municipal para a averiguação dos parâmetros urbanlsticos relevantes, 
confonne incisos relacionados no art. 32, § 1° desta lei. 

Poderá ser concedido o Certificado de Conclusão Parcial da Obra, a pedido do interessado, quando houver condições para 
a ocupação de parte do imóvel antes da conclusão total da obra, devendo a condição de uso e acessibilidade da respectiva 
área para a qual se solicita o Certificado Parcial ser assegurada pelo responsável técnico. 

CAPITULO X 
DO CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

Todas as edificações executadas sem a autorização prévia da Prefeitura deverão ser submetidas a procedimento de 
regularização, a ser solicitado por seu proprietário, possuidor ou representante legal. 
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Re( Lei nº 7 .028/17 

Parágrafo único. 

Art. 48 

Art. 49 

• 
Art. 50 

Art. 51 

Art. 52 

Art. 53 

• Art. 54 

Art. 55 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 56 

§ 1º 

§ 2º 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ao final do processo de regularização será emitido o respectivo Certificado de Regularização da Edificação. 

O Certificado de Regularização da Edificação é o documento hábil para a comprovação da regularidade da edificação que 
não tenha sido objeto dos procedimentos convencionais de aprovação, sendo válido para fins de registro no Cartório de 
Registro de Imóveis, substituindo o Certificado de Conclusão de Obras. 

O pedido de Certificado de Regularização da Edificação deverá ser instruído com: 

1 - Requerimento; 
Il - Documentação referente ao proprietário ou possuidor; 
III - Documentação referente ao imóvel; 
IV - Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica emitidos por profissional 

V-

VI
VII-

VIII-

habilitado, constando sua responsabilidade pela regularização da edificação e pela emissão de laudo técnico de 
vistoria; 
"Projeto Legal" da edificação executada. assinada por profissional habilitado e em conformidade às disposições 
da legislação aplicável e do decreto regulamentador; 
Alvará de Aprovação de Projeto quando houver; 
Laudo técnico de vistoria emitido por profissional habilitado, o qual deverá apontar a condição de conformidade 
do imóvel às exigências normativas e viabilidade de regularização; 
Outros documentos e licenças exigidos pela legislação ou decreto regulamentador, conforme o caso. 

As reformas que contemplem a regularização de área existente poderão ser licenciadas por procedimento integrado de 
solicitação, por meio da aprovação de projeto de reforma com regularização, sendo permitido, neste caso, a apresentação 
de um único projeto, que deverá dispor de representação gráfica com uso de cores, conforme previsto no § 1 º do art. 30 
desta lei. 

CAPITULO XI 
DA FISCALIZAÇÃO 

Toda obra ou edificação poderá, a qualquer tempo, ser vistoriada pela Prefeitura para a verificação do cumprimento das 
normas estabelecidas nesta lei e em seu decreto regulamentador. 

Deverá ser mantido no local da obra o documento que comprove o licenciamento da atividade edilfcia em execução, sob 
pena da lavratura de auto de notificação e multa, nos termos da legislação pertinente. 

A fiscalização realizada pelo Município não substitui a atuação fiscalizatória dos órgãos reguladores da atividade, bem 
como outros órgãos que estabeleçam parâmetros edilfcios passiveis de fiscalização. 

CAPITULO XII 
DA NOTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES 

A inobservância de qualquer disposição desta lei constitui infração sujeita à aplicação de penalidades previstas na Tabela 
de Multas (Anexo 1) sem prejulzo das sanções administrativas e medidas judiciais cabíveis. 

Para os efeitos desta lei considera-se infrator o proprietário ou o possuidor do imóvel e, quando for o caso, o responsável 
técnico. 

O infrator deverá ser notificado pessoalmente, por via postal com aviso de recebimento, por via eletrônica pré-cadastrada 
no sistema municipal, ou ainda. por edital nas hipóteses de recusa do recebimento da notificação ou impossibilidade de 
aplicação das demais opções de notificação. 

Considera-se notificado o infrator quando encaminhada a notificação por via postal, com aviso de recebimento, ao 
endereço constante do cadastro da municipalidade ou, então, ao canal eletrônico pré-cadastrado no sistema municipal. 

Os sucessores do proprietário ou do possuidor do imóvel também responderão pelas penalidades. 

Os responsáveis técnicos pelo projeto ou pela obra que prestarem declarações falsas no processo de licenciamento edilicio 
serão autuados e ficarão sujeitos à suspensão pelo órgão municipal competente pelo prazo de 6 (seis} meses e, em caso de 
reincidência, pelo prazo de 2 (dois) anos. 

Enquanto perdurar o prazo suspensivo o profissional não poderá requerer a aprovação de novos projetos e nem responder 
pela direção ou execução de obras, ficando facultado ao proprietário ou possuidor a continuidade da construção, desde que 
apresente novo responsável técnico e sane as irregularidades, se houver. 

A falta cometida pelo responsável técnico será comunicada, através de oficio, ao Conselho Regional da categoria 
profissional em que se enquadrar o infrator. 
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Ref. Lei nº 7.028/17 

Art. 57 

• 

Art. 58 

Art. 59 

• Parágrafo único. 

Art. 60 

Art. 61 

Art. 62 

Art. 63 

Parágrafo único. 

Art. 64 

PROc. Nº \!;,CI '!.-=--=~-:m1 
L:.F.;;O~LH_;.A_;.S,;=2_ó __ -:-.• -::..:...::~--: .•. "~ ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Constatada a irregularidade na execução da obra ou a ocorrência de infração a qualquer dos dispositivos desta lei deverão 
ser adotados os seguintes procedimentos: 

1-

U-

m-

IV. 

V-

Para a obra em execução e que não disponha de licença expedida pela Prefeitura, deverão ser lavrados: 
a) auto de infração e imposição de multa por execução de obra sem licença; 
b) auto de embargo; 
c) auto de notificação para promover, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências visando à solução da 

irregularidade; 
d) imposição de multa por não cumprimento do disposto na alínea "c", quando for o caso, após decorrido o 

prazo previsto sem providências. 
Para a edificação conclulda, executada sem projeto aprovado e sem alvará de execução, deverão ser lavrados: 
a) auto de infração e imposição de multa por execução de obra sem licença; 
b) auto de notificação para promover, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências visando à solução da 

irregularidade; 
c) imposição de multa por não cumprimento do disposto na allnea "b", quando for o caso, após decorrido o 

prazo previsto sem providências. 
Para a edificação concluída, com projeto aprovado, porém, executada sem alvará de execução de obras deverão 
ser lavrados: 
a) auto de infração e imposição de multa por execução de obra sem licença; 
b) auto de notificação para promover, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências visando à solução da 

irregularidade; 
e} imposição de multa por não cumprimento do disposto na alfnea "b'', quando for o caso, após decorrido o 

prazo previsto sem providências. 
Para a edificação concluída, com projeto aprovado e Alvará de Execução de Obras, mas que não disponha de 
Certificado de Conclusão de Obras, deverão ser lavrados: 
a) auto de notificação para solicitar o certificado à Prefeitura no prazo de 30 (trinta) dias; 
b) auto de multa por não cumprimento do disposto na alínea "a", quando for o caso, após decorrido o prazo 

previsto sem providências. 
Pelo desatendimento de qualquer outra disposição edilicia desta lei deverão ser lavrados: 
a) auto de notificação para promover, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências visando à solução da 

irregularidade; 
b) imposição de multa por não cumprimento do disposto na allnea "a", quando for o caso, após decorrido o 

prazo previsto sem providências. 

Os valores da multa estabelecidos com base nesta lei deverão ser atualizados anualmente, pela variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE ou por outro índice que vier a substituí-lo. 

As multas decorrentes do não cumprimento das providências requeridas nos autos de notificação serão reaplicadas a cada 
90 (noventa) dias até que haja o cumprimento das respectivas exigências, limitando a sua aplicação a um período a 1 (um) 
ano . 

O protocolo do pedido relacionado à providência requerida no auto de notificação suspende a ação fiscalizatória até a 
emissão do documento correspondente ou o indeferimento do pedido, o que ocorrer primeiro. 

Nas situações de interesse social especificadas nos incisos deste artigo, os valores das multas deverão ser reduzidos em 
50% (cinquenta por cento) e os prazos dilatados até o triplo do previsto, quando aplicável a: 

1- Moradias econômicas, com estimativa de área edificada inferior a IOOm2 (cem metros quadrados). 

O embargo cessará somente após: 

I - A eliminação das infrações que o motivaram, em se tratando de obra com licença; 
li - A expedição de Alvará de Execução, em se tratando de obra sem licença. 

Durante o embargo fica pennitida somente a execução de serviços emergenciais visando à eventual contenção de risco, ou 
aqueles indispensáveis à eliminação das infrações que o motivaram, observadas as exigências da legislação pertinente ã 

matéria. 

Se for constatada resistência ao embargo deverão ser aplicadas multas diárias ao proprietário ou ao possuidor até a sua 
paralisação ou até que a regularização da situação seja comunicada ao setor competente da Prefeitura. 

Para os fins do disposto neste artigo considera-se resistência ao embargo o prosseguimento dos trabalhos no imóvel sem a 
eliminação das irregularidades exigidas no auto de notificação. 

Esgotadas as providências administrativas para a paralisação da obra o servidor municipal deverá: 

1 - Extrair cópia das principais peças do processo administrativo para encaminhamento à Delegacia de Policia a fim 
de instruir inquérito policial; 
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Ref. Lei nº 7.028/17 

Ar!. 65 

§ 1· 

• § 2• 

§ 3' 

Ar!. 66 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

Ar!. 67 

• Parágrafo único. 

Ar!, 68 

§ I' 

§ 2' 

Ar!. 69 

Ar!. 70 

Ar!. 71 

PROC. Nº ~ q 
FOLHAs_1/J 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR 

ESTADO DE SÃO PAULO 

II - Expedir oficios ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU com as informações do processo administrativo para a apuração da responsabilidade 
profissional; 

III - Encaminhar o processo ao setor jurídico para a manifestação e posterior providências de ajuizamento da ação 
judicial cabível, sem prejuízo da incidência de multas diárias, em processo próprio, caso persistam as 
irregularidades. 

CAPÍTULO XIII 
DOS PROCEDIMENTOS 

SEÇÃO l 
DOS PRAZOS 

Os atos serão praticados nos prazos previstos nesta lei e em seu decreto regulamentador. 

Decorrido o prazo legal extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato, independentemente da declaração da 
Administração, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa . 

Será tempestivo o ato praticado antes do ténnino do prazo e intempestivo o ato praticado após o ténnino do prazo. 

Quando a lei for omissa o(a) Diretor(a) de Divisão, o(a) Diretor(a) de Departamento ou o{a) Secretário(a) Municipal 
determinará o prazo do ato a ser praticado. 

Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. 

Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte se coincidirem com dia em 
que o expediente da Prefeitura Municipal for encerrado antes ou iniciado depois da hora nonnal ou houver 
indisponibilidade da comunicação eletrônica. 

Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da infonnação no Diário Oficial 
de Bauru, escrito ou eletrônico. 

A contagem do pra7.0 terá inicio no primeiro dia no qual houver expediente da Prefeitura Municipal que seguir ao da 
publicação. 

SEÇÃO II 
DA APRESENTAÇÃO DAS DEFESAS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

O interessado, seu procurador ou seu representante legal, poderão apresentar defesa contrariando qualquer decisão 
administrativa tomada nos autos do expediente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, com efeitos devolutivo e 
suspensivo . 

O servidor público que proferiu a decisão da qual estiver sendo apresentada defesa retificará ou ratificará a decisão, 
enviando o expediente ao seu superior imediato, para a manifestação quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido. 

Após a manifestação quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido poderá o interessado, seu procurador ou seu 
representante legal, interpor recurso somente com efeito devolutivo, nos próprios autos do expediente administrativo. 

O recurso será dirigido ao Secretário Municipal e conterá as razões de fato, os fundamentos jurldicos do recurso e o pedido 
de reforma da decisão recorrida que se pretende. 

Quando a decisão recorrida tiver sido proferida pelo Secretário Municipal o recurso será dirigido ao Prefeito Municipal de 
Bauru. 

CAPITULO XIV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 90 {noventa) dias contados da data de sua publicação. 

O decreto regulamentador deverá dispor de prazos para a entrega de documentos, análise e aprovação, que deverão ser 
cumpridos pelo interessado e pelo Poder Público. 

As penalidades de multa previstas por esta lei serão aplicadas somente após 180 (cento e oitenta) dias de sua vigência, 
devendo neste perlodo serem realizadas vistorias orientadoras e ações de divulgação destinadas a informar à população 
sobre a mudança da legislação. 
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Ref. Lei nº 7 .028/17 

Art.72 

Art. 73 

Art. 74 

IPROCN"~~~ 
fFOlHAS~- d 

PREFEITURA MUNICIPAL DEBAURU ·-

ESTADO DE SÃO PAULO 

Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação, juntamente com a sua regulamentação, 
ficando revogadas as Leis Municipais nºs 2.371, de 18 de agosto de 1.982, 4.652, de 06 de abril de 2.001, 5.669, de 04 de 
dezembro de 2.008 e 5.791, de 21 de outubro de 2.009. 

Os prazos contidos nesta lei serão contados em dias corridos. 

Os casos omissos deverão ser disciplinados por pareceres normativos a serem emitidos pelo Executivo, baseados em 
regulamentações análogas, ou, não havendo, poderão ser encaminhados para a deliberação do Conselho do Municipio de 
Bauru. 

Bauru, 21 de dezembro de 2.017. 

CLODOALOO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

LETICIA ROCCO KIRCHNER 
SECRETÁRIA OE PLANEJAMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

OANILO AL T AFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO OE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO! 
TABELA DE MULTAS 

Valor Aplicado 

Item Infração Proprietário I Responsável 
Possuidor Técnico 

1 
Execução de obra ou edificação sem licença (ausência de alvará prévio) ou sem responsável 

R$ 400,00 
técnico 

2 
Obra em execução sem especificação de placa de identificação dos profissionais responsáveis e 

R$ 150,00 R$ 150,00 
sem respectivo alvará de licença no local da obra 

3 Descumprimento de prazo para providências visando o licenciamento da obra ou edificação R$ 800,00 

4 Construir em desacordo com o projeto aprovado R$ 400,00 R$ 400,00 

5 Falsear cotas, usos, indicações nos projetos ou atestar falsamente a conclusão da obra R$ 800,00 R$ 800,00 

• 6 
Executar obras em desobediência às nonnas de acessibilidade, quando seu cumprimento for 

R$ 800,00 R$ 800,00 
obrigatório. 

7 Executar obras em desobediência às demais nonnas técnicas aplicáveis (exceto acessibilidade) R1i 800,00 R$ 800,00 

• 
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P. 21.161/18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.066. DE 14 DE MAIO DE 2.018 
Regulamenta o Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo na Zona de Indústria, 
Comércio e Serviço (ZICS) e institui a 
Outorga Onerosa de Alteração de Uso do 
Solo em Z!CS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos 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' 

Art. 2' 

Art. 3' 

Art. 4' 

Art. 5° 

Art 6' 

Art. 7' 

CAPÍTULO l 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Esta Lei Municipal regulamenta o parcelamento, uso e ocupação do solo aplicado à Zona de Indústria. Comércio e 
Serviço - ZICS, definidas no Mapa 6 - Macrozoneamento, do Plano Diretor Participativo de Bauru, Lei Municipal nº 
5.631, de 22 de agosto de 2.008, e institui parâmetros para aplicação da outorga onerosa de alteração de uso do solo 
em ZICS, em confonnidade ao art. 96 do Plano Diretor Participativo . 

A ZICS é destinada prioritariamente ao fomento de atividades industriais, comerciais e de serviços, sem prejuízo de 
sua compatibilização às demais atividades urbanas. 

Subentende-se por: 

I - Uso Industrial: atividade pela qual resulta a produção de bens pela transfonnação de matérias primas; 

II - Uso Institucional: estabelecimentos destinados à instalação de equipamentos públicos ou à realização 
de atividades voltadas à coletividade, nonnalmente prestadas pela administração pública ou entidades 
assistenciais; 

111 - Serviços: atividades pela qual ficam caracterizados os préstimos de mão de obras ou assistência de 
ordem intelectual ou espiritual; 

IV - Uso Comercial: atividades que definem uma relação de troca visando lucro e estabelecendo a 
circulação de mercadorias. 

Aos empreendimentos industriais, comerciais e de serviços instalados em ZICS serão concedidos os incentivos 
tributários nos tennos da Lei Municipal n' 6.448, de 04 de dezembro de 2.013, além dos demais previstos no Código 
Tributário Municipal. 

A ZICS classifica-se em: 

CAPÍTULO II 
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

I - ZICS-A - Zona de Uso Estritamente Industrial, Comercial e de Serviços; 
II - ZICS-B - Zona de Uso Preferencialmente Industrial, Comercial e de Serviços; 
lII - ZlCS-C -Zona de Uso Diversificado. 

A Zona de Uso Estritamente Industrial, Comercial e de Serviços - ZICS-A: 

1 - Constitui-se pelas áreas delimitadas no Mapa (Anexo 1) como ZICS-A, compreendidas por distritos 
industriais e áreas lindeiras ao eixo rodoviário de interligação ao Aeroporto Moussa Tobias; 

II - Destinam-se, sem prejuízo da instalação de estabelecimentos industriais de menor potencial poluidor, 
à localização daqueles cujos ruídos, vibrações, emanações e níveis de incomodicidade constituam 
atividade indesejável à convivência residencial; 

III - Permite a instalação de empresas que desenvolvam atividades comerciais, de serviços e industriais, 
além de uso institucional; 

IV - Não pennite a implantação de empreendimentos residenciais. 

A Zona de Uso Preferencialmente Industrial, Comercial e de Serviços - ZICS-B: 



Ref. Lei nº 7.066/18 

• 
Art. 8° 

Art. 9' 

• 
Art. 10 

Parágrafo único. 

Art. 11 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 12 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

1 - Constitui-se pelas áreas delimitadas no Mapa (Anexo l) como ZICS-B, as quais são caracterizadas 
como âreas próximas de rodovias, situadas em regiões não loteadas e com capacidade de acesso 
independente às rotinas residenciais do entorno; 

II - Pennite o uso institucional e a instalação de empresas que desenvolvam atividades comercias e de 
serviços, e industriais de menor potencial poluidor, que submetidos a métodos adequados de controle 
e tratamento apresentem níveis de incomodicidade capazes de se compatibilizar ao uso residencial; 

III - Não pennite a instalação de indústrias classificadas como nocivas pelo Zoneamento Municipal (Lei 
Municipal nº 2.339, de 15 de fevereiro de l.982, ou outra que vier a substituí-la); 

IV - Permite o uso misto residencial nos parcelamentos do solo em até 50% (cinquenta por cento) da área 
destinada a lotes, sem Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo; 

V- Permissível a ampliação da área residencial prevista no inciso IV mediante aplicação de Outorga 
Onerosa de Alteração de Uso do Solo e desde que seja reservado ao menos 5% (cinco por cento) da 
área total do empreendimento, incidente na ZICS, para a implantação de lotes industriais, comerciais 
ou de serviços. 

A Zona de Uso Diversificado - ZlCS-C: 

1 - Constitui-se pelas áreas delimitadas no Mapa (Anexo 1) como ZICS-C, as quais são caracterizadas 
como áreas inseridas na malha urbana consolidada ou muito próximas de bairros residenciais, com 
vias de acesso comuns utilizadas por esses bairros e seus moradores; 

II - Pennite a instalação de estabelecimentos comercias e de serviços, e industriais que sejam compatíveis 
à atividade residencial; 

111 • Não pennite a instalação de indústrias classificadas como nocivas pelo Zoneamento Municipal (Lei 
Municipal nº 2.339, de 15 de fevereiro de 1.982, ou outra que vier a substituf-la); 

IV - Pennite o uso residencial em toda sua extensão, ressalvada a obrigatoriedade de destinar percentual 
mínimo de área para lotes comerciais, em empreendimentos a serem implantados na ZICS 3, onde 
pelo menos 5% (cinco por cento) da área total do empreendimento em ZICS deverá ser demarcada 
como lotes comerciais/serviços. 

Os usos permitidos em cada uma das ZICS consta do Anexo IL 

CAPÍTULO Ili 
DA APLICAÇÃO DA OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO EM ZICS 

A alteração de uso do solo em ZICS mediante outorga onerosa será concedida apenas aos empreendimentos 
localizados na ZICS-B: Zona de Uso Preferencialmente Industrial, Comercial e de Serviços. 

Empreendimentos residenciais em ZICS-C estão isentos de pagamento de outorga, sendo autorizada a 
implantação residencial desde que resguardado o disposto no inciso IV do art. 8°. 

Os recursos financeiros advindos da aplicação da outorga onerosa de alteração de uso em ZlCS serão 
destinados ao Fundo Municipal de Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura nos Distritos e Mini 
Distritos Industriais de Bauru - FMDM, ou outro que vier a substitui-lo. 

Todo o recurso advindo da aplicação da outorga onerosa de alteração de uso do solo em ZICS deverá ser 
revertido para fomentar o desenvolvimento de atividades industriais, comerciais e de serviços. 

Em conformidade ao disposto no art. 98 da Lei Municipal nº 5.63 l, de 22 de agosto de 2.008 (Plano Diretor), 
ao menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos obtidos pelo pagamento da outorga onerosa de alteração e 
uso em ZICS deverá ser aplicado em infraestrutura urbana, em áreas de ZICS, distritos industriais ou 
minidistritos. 

A outorga onerosa de alteração de uso será calculada no ato da aprovação do empreendimento, com base no 
Anexo III. 
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Ref. Lei nº 7.066/18 

Parágrafo único. Empreendimentos habitacionais classificados como de interesse social, em confonnidade à Lei Municipal nº 
5.766, de 30 de julho de 2.009, terão redução de 50% (cinquenta por cento) no valor da outorga onerosa de 
alteração de uso. 

Art. 13 

Art. 14 

CAPÍTULO IV 
DO PAR CE LAMENTO DO SOLO EM ZICS 

Os parcelamentos de solo promovidos em ZICS estão sujeitos a parâmetros urbanísticos especiais definidos nesta lei, 
sendo que para as demais exigências aplica-se a Lei de Parcelamento do solo vigente. 

Da área total objeto do plano de parcelamento em ZICS-A, compreendido por empreendimentos não 
residenciais, deverá ser destinado como áreas públicas, no mínimo: 

1 - 15% (quinze por cento) para sistema viârio, tratando-se de loteamento; 

li - 20% (vinte por cento) para área verde; 

UI - 4% (quatro por cento) para fomento às atividades de indústria, comércio e serviço, que serão 
destinadas à instalação de novas empresas, em confonnidade à legislação que rege o Sistema 
Concessão de Áreas no Município; 

IV - 1 % (um por cento) para área institucional. 

Parágrafo único. Os parcelamentos do solo em ZICS destinados a atividade residencial ou uso misto, promovidos em ZICS-B ou 
ZICS-C, deverão obedecer aos percentuais de áreas públicas previstas na legislação geral de parcelamento do 
solo vigente. 

Art. 15 Os loteamentos situados em ZICS-A ou aqueles destinados exclusivamente à finalidade industrial, comercial 
ou de serviços, localizados nas ZICS-B ou ZICS-C, poderão dispor de quadras com comprimento mâximo de 
400 metros. 

Parágrafo único. Os loteamentos residenciais ou mistos deverão respeitar o comprimento mâximo de quadra definidos na 
legislação geral de parcelamento do solo vigente. 

Art. 16 Os parcelamentos situados em ZICS-A ou aqueles destinados exclusivamente à finalidade industrial, 
localizados nas ZICS-B ou ZICS-C, deverão dispor de lotes com ãrea mínima de 1.000 m'. 

Parágrafo único. Os demais parcelamentos onde estejam previstos lotes residenciais, situados em ZICS-8 ou em ZICS-C, 
deverão dispor de lotes cujas dimensões mínimas constam especificadas no Anexo n. 

Art. 17 

Art. 18 

Art. 19 

Art. 20 

Art. 21 

Art. 22 

A localização das áreas públicas oriundas do plano de parcelamento do solo será definida pela Prefeitura 
Municipal de Bauru na emissão da diretriz urbanística. 

Todos os empreendimentos em ZICS deverão respeitar o traçado das vias existentes e articular-se com a 
malha viária projetada, devendo ser indicadas pela Prefeitura Municipal de Bauru as eventuais interligações 
viárias que precisarão ser previstas no projeto do empreendimento. 

O sistema viário de novos loteamentos localizados em ZICS-A ou de novos loteamentos não residenciais 
localizados em ZICS-8 e ZICS-C deverão dispor de vias de circulação (ruas) com largura mínima de 16 
metros e leito carroçável de pelo menos 12 metros de largura. 

As obras de infraestrutura viária a serem implantadas nas ZICS deverão prever pavimentação asfáltica em 
confonnidade às especificações contidas nos artigos 9º a I 2 do Decreto Municipal nº 10.559, de 30 de 
novembro de 2.007, ou outro que vier a substituí-lo. 

Todos os loteamentos deverão executar o passeio público, seguindo as Nonnas de Acessibilidade vigentes. 

CAPÍTULO V 
DA CONSTRUÇÃO EM ZICS 

Para construções em ZICS, aplica-se o código de obras vigente. 
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Art. 23 

§ !º 

§ 2º 

Art. 24 

PROC. Nº _ }w<:1l li-~ ~=-Jffr1 
FOLH.a.s.-1.f. __ ~~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os Distritos Industriais estão sujeitos à legislação especifica. 

Empreendimentos a serem instalados ou regularizados nestas áreas estão isentos da elaboração de Estudo de 
Impacto de Vizinhança. 

Novos Distritos Industriais que venham a ser criados pelo Município deverão prever a elaboração de Estudo 
de Impacto de Vizinhança prévio à sua implantação. 

É dispensada a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança para as empresas localizadas em loteamentos 
exclusivamente industriais, comerciais ou de serviços, situadas em ZICS-A ou em ZICS-B. cujo processo de 
aprovação do parcelamento de solo já tenha contemplado a elaboração de EIV para o empreendimento geral. 

Parágrafo único. Para empresas localizadas nos Distritos Industriais, aplica-se o disposto no art. 23 . 

Art. 25 Lotes e edificações pré-existentes à publicação dessa lei, que tenham sido produzidos em discordância aos 
índices urbanísticos e de construção constantes do Anexo II, terão sua regularidade reconhecida, desde que 
não invadam áreas públicas, de terceiros, áreas ambientalmente protegidas ou sujeitas a restrições específicas. 

Art. 26 

Art. 27 

Art. 28 

Art. 29 

Art. 30 

Art. 31 

Empresas que exerçam atividades classificadas como 14 pela Lei Municipal nº 2.339 de 15 de fevereiro de 
l.982, pré-existentes em ZICS-B ou ZICS-C, permanecerão autorizadas a continuar com suas atividades 
nesses locais, desde que atendidas as normas aplicáveis pelos órgãos ambientais e sanitários. 

Atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a serem desenvolvidas nas ZICS estarão sujeitas, nos termos 
da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, ou outra que vier a substituí-la, ao licenciamento do órgão 
competente, seja ele municipal, estadual ou federal. 

As ZICS localizadas em Áreas de Proteção Ambiental, ou na Zona de Amortecimento da Estação Ecológica 
Sebastião Aleixo, deverão obedecer às diretrizes e aos parâmetros específicos estabelecidos pelos respectivos 
Planos de Manejo. 

As atividades que lançam efluentes em corpos de água estarão sujeitas, para fins de aprovação, à classificação 
prevista no Decreto Estadual nº 8.468, de 08 de setembro de 1.976 e ao Decreto Estadual nº 10.755, de 22 de 
novembro de 1. 977. 

Os anexos 1, II e III ficam fazendo parte integrante da presente Lei. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 14 de maio de 2.018. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

LETÍCIA ROCCO KIRCHNER 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

D ANILO AL T AFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA FOLHAs _ _2t_," .. "'·', 

PROJETO DE LEI DAS CALÇADAS 

Aos nove dias de maio de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, na Câmara Municipal 

2 de Bauru, foi realizada a Audiência Pública para apresentação e debate do projeto da Nova Lei de 

3 Calçadas. Letícia Kirshner conduziu a audiência apresentando os slides com os principais ítens das 

4 propostas, com ilustrações e explicações sobre o estudo técnico que ocorreu durante o mês de abril, 

5 onde foram analisados os aspectos de acessibilidade, construção, arborização, utilização do espaço 

6 por bares e outros estabelecimentos e mobiliário urbano. O projeto delimita pela primeira vez com 

7 clareza a faixa de serviço, a faixa acessível e a faixa de acesso ao lotes, detenninando o uso e 

8 ocupação de cada faixa. Letícia finalizou a apresentação e abriu a palavra aos presentes. Carlos 

9 Eduardo do COMUD ressaltou que as rotas acessíveis não foram bem elaboradas pela promotoria, e 

10 que deveriam ligar.um ponto à outro, e que a Av. Getúlio Vargas por exemplo não é boa uma rota 

"9 acessível, e sim as ruas principais do centro. Carlos falou ainda sobre a necessidade de piso tátil nas 

12 rotas para contemplar outros tipos de deficiência. Carlos sugeriu ainda que conste no projeto a 

13 utilização de rampa móvel, que possa ser colocada para acesso dos cadeirantes onde não é possível a 

14 construção fixa. Carlos e Ariane do COMUD falam sobre o problema da arborização no passeio 

15 público que impede a acessibilidade. Sr. Paulo, corretor de imóveis reclamou que não conseguiu 

16 implantar uma rampa de acessibilidade na duque x Saint Martin, pq não foi aprovado. Elle Fonsceca 

17 esclareceu que a rampa deve estar dentro do raio da esquina e deve estar interligada à faixa de 

18 pedestres. Mareio Colim apresentou uma foto da Av. José Vicente Aiello e reclamou da falta de 

19 acessibilidade do local e sugeriu à SMO que quando as pessoas forem construir em ruas de terra seja 

20 fornecido o nível pq depois a acessibilidade fica impossível de implantar. Ricardo Olivatto falou 

21 sobre o PAC pavimentação que contempla as caçaldas. Letícia falou que está realizando estudo para ,"' e otimizar o trabalho dos fiscais, e que a proposta é que o recurso das multas seja direcionado à um 

23 fundo especifico para a melhoria das calçadas. Genaro do CMUD falou sobre as árvores na calçada 

24 do SESI que impede a acessibilidade. Tânia Maceri elogiou a proposta e sugeriu que em calçadas 

25 estreitas não seja exigido arborização. Tânia falou que o município precisa lidar com eficiência n 

26 questão das árvores e que nos Viallagios que tem arvores jovens e de pequeno porte e as calçadas 

27 estão estouradas. Natasha Falou sobre a necessidade do Plano de Arborização. Tânia solicitou 

28 também o fornecimento do nível para construção em ruas sem pavimentação. Tânia sugeriu que os 

29 comércios possam rebaixar 100% da guia e fornecer uma vaga pública pintada dentro do lote. Letícia 

30 falou que isso dificultaria a fiscalização e a cobrança de área azul dentro de lote particular. Natasha 

31 falou que não podemos privatizar todos os espaços livres para vagas nas ruas. Valdir do CMB 

32 solicitou que não seja exigido acessibilidade para comércios já instalados e com habite-se. O 
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33 vereador Manfrinato respondeu que acessibilidade é um investimento e que deixar de exigir seria 

34 discriminatório. Letícia explicou que é possível utilizar a faixa de acesso ao lote para implantar as 

35 rampas. Letícia convidou à todos para a conferência da mobilidade na sexta-feira. Às 20 horas e 53 

36 minutos a audiência foi encerrada. Eu Natasha Lamônica Moinhos, lavrei a presente ata • que vai 

37 anexa à lista de presença e segue assinada por mim e pela Secretária de Planejamento. 

38 

39 

40 

41 

Letícia Rocco Kirshner - Secreária de Planejamento 

Ar 'Urb.'Nata~/n~~ 
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1 ATA DA 48' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO·····-------
2 Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dezenove horas e dez 
J minutos, no Auditório do Gabinete, foi realizada a 48ª Reunião Ordinária do 
4 Conselho do Municlpio de Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de 
5 presença os seguintes membros por segmento da sociedade: A) 
6 REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Letlcia Rocco Kirchner (Titular PMB, 
7 Seplan), Natasha Lamônica Moinhos (Suplente, PMB - SEPLAN); Danielle Poglitsch 
s Roza Amaro (Titular, PMB - SEPLAN); Sidnei Rodrigues (Titular, PMB - SEMMA), 
9 Rafael Nunes Rosalin (Suplente, PMB - SMDE); Osvaldo José Pedro (Titular, PMB 

10 - DAE); Maria José Majõ Jandreice (Titular, PMB - GABINETE); B) 
11 REPRESENTANTES DAS UNVERSIDADES, ENTIDADES DE CLASSE E ONG's: 
12 Edmilson Queiroz Dias (Titular - IES - UNESP - FAAC); Luiz Daré Neto (Titular -
" IES - FEB/UNESP); Giovanna Gândara Gai (Titular - AOB); Luiz Bombonato Filho 
14 (2° Suplente - ASSENAG); Mauri Ramos Andrade Leite (1° Suplente -
15 SINDUSCON); Mareio Antônio Tonim Colim (Titular - IAB); Bruno Pegorin Neto (2° 
16 Suplente - SECOVI). C) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES 
11 URBANOS: Alfredo Cirne Moreira {Titular, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas 
1s (1º Suplente, Setor 1); José de Souza Lopes Jlinior (2º Suplente, Setor 1); Osvaldy 
19 Martins (Titular, Setor 4); Isabel Maria Alves Martins (2º Suplente, Setor 4); 
20 Alessandro Ricardo da Silva (Titular, Setor 5); Raeder Rodrigo Pareara Puliesi 
21 (Titular, Setor 6); Isabel Aiko Takamatsu (Titular, Setor 7); Rosangela Felix Silva (1° 
22 Suplente, Setor 7); Evaldo Pereira da Silva (2° Suplente, Setor 7); Waldir Caso 
23 (Titular, Setor 8); SETORES RURAIS: Vilmar Antonio Berton (1° Suplente - Bacia 
24 Hid. do Córrego Agua Parada); Francisco Octaviano Cardoso Neto (2° Suplente -
25 Bacia Hid. do Ribeirão Campo Novo). O) CONVIDADOS: Alberto Nicolau Magyori Jr. 
26 (Vitta), Daniel Evangelista Vareda - (Vitta), Rodrigo Soares da Silva - (BILO), 
l7 Gustavo Brambilla Baggio - (BILO), Helen lzaac - (BILO), Gabriela Castro Mesquita 
l8 - (BILO), Guilherme Toshio Nakasato - (BILO), Júlio Cesar Cappanezi - (MRV). E) 
29 JUSTIFICARAM AUSêNCIA: Perola Motta Zanotto (Titular, PMB - OBRAS); Raquel 
JO Biem Mori (Suplente, PMB - SEMMA), Chahida Jaqueline Obeid (Titular, PMB -
11 SEBES), Maria lzabel Merino de Medeiros (2º Suplente - IES - APTA); Alfredo 
Jl Neme Neto (Titular - ASSENAG); Angelo Joaquini Neto [Titular - SINDUSCON); 
33 Tania Kamimura Maceri {1° Suplente, Setor 12), Nilton Carlos Pollice Scudeller 
34 (Bacia Hid. do Córrego Água Parada). 1) PALAVRA DO PRESIDENTE -1 - Palavra 
35 do Presidente, informes: a} O Presidente comunicou sobre a concessão de 
36 entrevista à Rádio Unesp FM 13/06/2018, referente a atuação do Conselho e 
37 informou que o link com a entrevista na fntegra foi encaminhada aos Conselheiros 
JS via e-mail. b} O presidente informou que, de acordo com a última reunião do CMB, 
39 foi encaminhado ofício à Emdurb sugerindo a realização de estudos para 
40 implantação de áreas azul/verde no entorno de edifícios públicos, polos geradores 
41 de tráfego. e) Raeder comunicou a expedição do Decreto 13.806, de 07 de junho de 
42 2018, que regulamentou as intervenções no sistema viário no município, o qual 
43 estabelece que estas deverão ser passadas anteriormente ao Prefeito para ciência. 
44 Comentou, ainda, se o correto não seria que os Processos que exijam EIV 
45 passassem primeiramente pelo Prefeito, após, encaminhado ao CMB. Colocado em 
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46 discussão, Letlcia esclareceu que trata de um Decreto formulado com o intuito do 
47 Prefeito ter ciência das intervenções urbanas no Município: Majô esclareceu que o 
48 Decreto permanecerá, mas será alterado a fim de ser melhor esclarecido a 
49 finalidade deste. Raeder questionou se a plenária concorda com a exigência 
so proposta ou seria excesso de zelo, sendo que a maioria concordou que não haveria 
s 1 necessidade de que os processos passem primeiramente pelo prefeito, antes do 
52 envio ao Conselho. d) Solicita explicações do Poder Público em relação ao 
53 andamento dos questionamentos formulados no ano passado, referente execução 
54 do TAC dos Villagios - Raeder questionou a Conselheira Majo sobre o andamento 
55 do TAC, e lembrou aos presentes que as perguntas referentes ao assunto foram 
56 formuladas há um ano, tendo sido respondido pela Secretária de Planejamento, o 
57 qual foi solicitado prorrogação do prazo que venceu em junho de 2018. Esclareceu 
58 ainda, que conforme informado, a Avenida ficará a cargo do empreendimento que ali •. 
59 for aprovado, além da questão das áreas verdes que são do município e que formam 
60 um parque linear estão em âvançada negociações com seus vizinhos para que o 
61 mesmo seja regulamentado, não devendo haver desapropriações em tais áreas, ou 
62 seja, não onerando os cofres públicos; e} Raeder prestou informações sobre o 
63 andamento de representação formulada perante o Procurador Geral de Justiça, que 
64 tem' por objetivo a jnconstitucioonalidade da Lei, que transformou o Conselho do 
65 M'únicfpio em órgão consultivo. f) Raeder comunicou que serão expedidos Oficias ou 
66 Editais aos Conselheiros que ultrapassaram a quantidade máxima de faltas em 
67 reuniões do Conselho, conforme disposto no regimento. As representantes que 
68 serão notificadas, Anajete da Paz (Setor 1 O) e Stefani Moreira (Setor 9), são 
69' moradoras de Assentamentos do MSL e desde dezembro não comparecem às 
70 reuniões, portanto, será publicado notificações no Diário Oficial do Municfpio, tendo 
71 em vista não ser passivei o encaminhamento de carta. 2 - Eleição para os cargos 
72 de Vice-Presidente e 2° Secretário do Conselho do Municipio de Bauru -
73 Questionada a Plenária quanto ao interesse dos candidatos aos cargos 
1.i supracitados, Isabel Aiko se manifestou interessada na função de 2• Secretária e 
75 sua eleição foi aprovada por unanimidade. Não havendo candidatos à função de 
76 vice-presidente, em outra oportunidade a eleição voltará é pauta. 3 - Apresentação 
77 e manifestação sobre Estudo de Impacto de Vizinhança dos Empreendimentos 9 
78 Borella e Balvano, da MRV Engenharia Participações S/A, Processos n.0 3.984 
79 e 3.991/2018 - Raeder convidou o representante de MRV, Júlio, para apresentar o 
80 EIV dos Empreendimentos em questão. Raeder fez uma breve explanação quanto 
81 ao histórico do processo e questões sobre constar nos autos que o processo 
82 encontra.se em APA, inclusive o processo foi devolvido num primeiro momento por 
83 esse motivo, já que tal informação constava no estudo contratado pelo 
84 empreendedor, porém, em novo parecer assinado por técnicos da SEMMA e 
85 referendado pelo Secretário Sidnei Rodrigues, foi afirmado que a área onde se 
86 pretende empreender não está localizada em APA. Raeder disse ainda que outro 
87 fato que chamou a atenção na análise preliminar do processo, é constar na certidão 
88 de registro da área que a mesma está com penhora, requerida pela Justiça do 
89 Trabalho, tendo deixado claro que apesar de não competir ao Conselho entrar no 
90 mérito, que ficasse registrado que o CMB tomou ciência dessa pendência e espera 

Ata da 48• Reunião Ordindrfs ·Conselho do Munlcfplo de Bauru· 02/0712018 214 



• 

.. cry-,'-> 
COf"'l.$1iLHO 00 fT'\Uf'llCIP10 

011 O~UP'IV 

91 que a prefeitura não aprove o empreendimento com tal pendência, pois o 
92 empreendedor não conseguiria registrar o mesmo no Cartório de Registro de 
93 Imóveis. O representante da MRV disse que a pendência está sendo tratada pelo 
94 jurídico da empresa e que espera tão logo essa situação esteja regularizada. Na 
95 sequência, Júlio apresentou o EIV dos empreendimentos Borela e Balvano, após, 
96 Raeder leu o parecer da Gamara Técnica, que segue anexo aos autos do Processo 
97 e colocada em discussão o fato da área estar penhorada, os Conselheiros chegaram 
98 à conclusão que não há óbice para aprovação do EIV, o Presidente pediu registro 
99 desta observação quanto à área, tendo em vista tratar de um aspecto jurídico de 

100 relevância. Colocado em votação o EIV dos empreendimentos em questão foram 
101 aprovados por unânimidade. 4 ·Apresentação e manifestação sobre o Estudo de 
102 Impacto de Vizinhança do Empreendimento Vila Aviação li, da Bild Bauru Des. 
103 Imobiliário, Processo n.º 6.870/2018 - Raeder convidou a representante da 
104 empresa Bild, Gabriela, que apresentou o EIV em questão. Aberto para dúvidas, os 
105 conselheiros questionaram quanto ao fato de árvores nativas serem suprimidas da 
106 área. Os representantes disseram que o aspecto em que se encontram é permitida a 
101 supressão e plantio de outras em outro local. Após Raeder leu aos presentes o 
108 parecer da Câmara Técnica, que segue anexo aos autos e, colocado em votação o 
109 processo foi aprovado com uma abstenção do Conselheiro Mauri Ramos. 5 -
110 Manifestação do Conselho em relação ao Processo que trata da minuta do 
111 Projeto de Lei do Passeio Público, também conhecido por "Lei das Calçadas", 
112 Proc. n.º 36.207/2018 • Raeder falou sobre o histórico da lei de 2009, que se tomou 
113 inconstitucional em 2017, por falta de participação popular em sua elaboração. Após 
114 passou a palavra à Conselheira e Secretária de Planejamento, Letfcia, que 
115 apresentou as alterações que ocorreram na Lei. Os Conselheiros solicitaram análise 
116 quanto âs alterações no texto e técnica, tais como: termo rachadura/ trinca para 
117 melhor especificação o parágrafo quando o pedestre for prejudicado e o proprietário 
118 precisar ser notificado, tamanho das lixeiras nas calçadas, item "equipamento, 
119 terrenos e edifícios públicos• deixar clara a redação no sentido de estabelecer que 
120 todos são públicos, não permitir totens no passeio, suprimir este item. O conselheiro 
121 Edmilson sugeriu um seminãrio na ASSENAG para conhecimento da lei e da 
122 Cartilha. Após, o Conselheiro Márcio Colim apresentou as sugestões propostas por 
123 ele e demais Conselheiros que se reuniram anteriormente para análise desta. As 
124 alterações foram apresentadas, discutidas e serão analisadas pela Secretária e 
125 demais funcionários e Técnicos responsãveis pelas alterações. As alterações 
126 apresentadas pelo Conselheiro foram destacadas em documento que foi entregue à 
127 Secretária Letfcia. Findos os trabalhos às 22h10 a reunião foi encerrada pelo 
128 Presidente que agradeceu a presença de todos. Eu, Danielle Poglitsch Roza Amaro, 
129 lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais representantes da 
1Jo Diretoria Executiva do CMB. 
131 
132 
133 
134 
135 
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Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi 
Presidente 

Alfredo Cirne Moreira 
1° Secretário 

Isabel Aiko Takamatsu 
2° Secretário 

Danielle Poglitsch Roza Amaro 
Secretaria Executiva 
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Praça D. Pedro li 1-50 - Centro -CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

' SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação 

Com base no § 1°-A do Artigo 36 da Resolução nº 263/90 
(Regimento Interno), solicitamos a prorrogação do prazo 
regimental para elaboração do parecer por mais seis dias 
úteis, a vencer no dia 30 de agosto . 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Defiro o prazo de seis dias úteis para que o Senhor Relator 
apresente o seu parecer:_à-m léria. Entregar o processo ao 
Vereador através de dólT'lrO-dl rga. 

Bauru, 23 de a 

7 
Presidente d Justiça, Legislação e Redação 
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Câmara :Municipa{ áe (}3auru • 
Praça <D. Pedro II nº 1-50- Centro - (}3auru-SP <Fone (14) 3235.0600 

CÇ>RAÇÂO DE 
SAO PAULO 

Processo nº 160/18 

Sra. Presidente 

Srs. Vereadores-membros 

Depois de minuciosa análise, este vereador observou a 

existência, neste projeto de lei, de diversos erros e impropriedades de 

redação, inúmeras contradições entre artigos, parágrafos e incisos que não 

mantém conexão entre si, e várias incompatibilidades entre o conteúdo desta 

lei e legislações maiores, como a Constituição Federal por exemplo. 

A propósito disto tudo, apresentei observações por escrito 

à Sra. Secretária do Planejamento, sugerindo que o presente projeto seja 

retirado, revisto e posteriormente retorne, com as correções necessárias. 

Se isto não ocorrer somente restará a este vereador 

apresentar um projeto de lei substitutivo, o que me reservo para fazer caso 

necessário. 

Como retenção deste projeto, no aguardo de eventuais 

providências por parte do Poder Executivo, não é regimentalmente possível, 

opino pela normal tramitação, liberando-o para que seja examinado pelos 

demais vereadores desta Casa, enquanto aguardo pela providência que de 

início anunciei. 

Bauru, 28 de agosto de 2018. 
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Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos o encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal para que informe se o Projeto de Lei nº 78/18 será 
retirado ou se será encaminhado Substitutivo ao mesmo. 
Bauru, 29 de agosto de 2018. 

~~·-v-( 
a omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos 
solicitados. 
Bauru, 29 de agosto de 2018. 

ALEXSSA RO BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do ofício. 
Bauru, 29 de agosto de 2018. 

JO~~ 
Diretora de Apoio Legislativo 

CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Bauru, 03 de setembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 78/18, processado sob 

nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manutenção dos passeios e 

logradouros públicos no 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. 

Excelentissimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZEITA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio " e 8 } tg P.roto~~: :p M l/"H . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 346/18 
P. 19.698/07 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de B"uru 
Diretoria de C\poio Legislativo 

O 5 OUT. 2018 

ENTRA 
Hora~<::> (a)=\::l==.I 

Bauru, 03 de outubro de 2.018. 

É o presente para enviannos a Vossa Excelência o'eto de Lei nº 78/18 - Substitutivo que 
disciplina o uso, a construção e a manutenção dos passeios e logra uros p · blicos no Município de Bauru. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

. ·-·····--· .... , 

A.tf,XSSl\N! O BUSSOLA 
Pí~E~ ;ê~ JTE 

ANEXOS: cópia das Leis Municipais nº 5.825/09, 7.028/17 e 7.066/18; Decreto Municipal n 13.711118, Ata de 
Audiência Pública e Ato da Mesa nº 114/ l 8. 

l 

1 t 
j ' 
' 



• 

• 

• 

P. 19.698/07 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 78/18 -SUBSTITUTIVO 
Disciplina o uso, a construção e a 
manutenção dos passeios e 
logradouros públicos no 
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° 

Art. 2º 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7º 

Art. 8° 

CAPÍTULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Entende-se como passeio público a parte da via, normalmente segregada e em nfvel diferente, não destinada à circulação de 
veiculas, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliârio urbano, sinalização, vegetação e 
outros afins descrito nesta Lei. 

CAPÍTULO li 
DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO 

Constitui-se dever de proprietários ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer título, para imóveis edificados ou não: 

1 • Construir o passeio público na extensão correspondente ã(s) sua(s) testada(s); 

II ~ Reparar o passeio público sempre que constatados buracos, pedras faltantes ou outras incidências que possam 
oferecer risco ao pedestre; 

III· Manter o passeio público limpo, desobstruldo, capinado e drenado, respondendo por situações de abandono ou que 
ensejam sua utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza. 

Fica dispensado do dever de construção de passeio público o proprietário ou possuidor de imóvel localizado em via 
desprovida de guias. 

Os passeios pti.blicos localizados em esquinas ou aqueles que configu~m ponto de travessia de pedestres deverão prever, 
durante a sua execução ou substituição do calçamento, a implantação de rampas para pessoas com mobilidade reduzida, 11 

serem executadas de acordo com as especificações de acessibilidade e mobilidade urbana. 

A instalação de grelhas, caixas de inspeção e juntas de dilatação no passeio público deverão seguir as disposições l!ontidas 
nas normas técnicas de acessibilidade e mobilidade urbana. 

Nos passeios públicos integrantes de rotas acessíveis ou vias prioritárias ao fluxo de pedestres deverá ser priorizada a 
padronização de revestimentos e a instalação de piso tátil, conforme parâmetros a serem previstos no Plano de Mobilidade 
Urbana. 

A Prefeitura disponibilizará cartilha contendo informações técnicas para a execução dos passeios públicos e das rampas de 
acessibilidade. 

CAPITULO 111 
DA COMPOSIÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO 

O passeio público será organizado em faixas, conforme a seguir: 

J. Faixa de Servico: área localizada em posição adjacente à guia, destinada ã instalação de equipamentos de concessão 
pública, posteamento, sinalização viária, arborização, rebaixamentos de guia, lixeiras e eventuais outros mobiliários 
urbanos; 

li· Faixa Livre: área localizada preferencialmente no centro do passeio público, destinada à circulação de pessoas; 

III· Faixa de Acesso ao Lote: área localizada entre a faixa livre e o lote, destinada à acomodação das interferências 
resultantes das edificações e ocupações, podendo acomodar pequenas rampas de acesso ao lote, canteiros e 
mobiliãrios urbanos. 

Constitui caracteristicas da Faixa de Serviço: 

1 • Ser mantida como área permeável ou possuir revestimento antiderrapante, com superficie regular, finne e estável, 
livre de buracos, pedras faltantes, ou outras incidências que possam oferecer risco ao pedestre; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n" 78/18 - Substitutivo 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Art. 9° 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 10 

II - Em novos loteamentos, possuir largura de 0,7Sm (setenta e cinco centímetros), autorizando-se variações de sua 
dimensão em loteamentos existentes e em situações específicas de urbanização ou para viabilizar projetos 
especificas de arborização urbana; 

III - Acomodar equipamentos de concessão pública e mobiliârios urbanos que não prejudiquem a visibilidade da via. 

Em loteamentos não residenciais a serem implantados na Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS), a Faixa de Serviço 
poderá apresentar dimensões especiais, devendo a largura mínima do passeio público atender às disposições da Lei 
Municipal nº 7.066, de 14 de maio de 2.018. 

As lixeiras quando instaladas na Faixa de Serviço devem possuir largura máxima de 0,70m (setenta centlmetros) e seguir as 
demais disposições instituídas por norma específica, inclusive quanto ao seu cumprimento máximo e altura. 

Lixeiras com necessidade de acomodar grandes volumes de resíduos deverão ser instaladas no interior do lote. 

Os imóveis cujas lixeiras tenham sido implantadas fora dos padrões previstos terão prazo de 06 (seis) meses para se adequar, 
ou obter autorização específica para assim permanecer. 

A instalação de vasos ornamentais e outros itens de mobiliário urbano serão admitidos na Faixa de Serviço desde que 
possuam dimensões de até 0,60m (sessenta centímetros) por 0,60m (sessenta centímetros) e estejam distantes entre si pelo 
menos l,50m (um metro e cinquenta centímetros), sempre com a condição absoluta de não obstruir a Faixa Livre. 

A instalação de equipamentos destinados à segurança viária serão admitidos desde que autorizados pela Prefeitura 
Municipal. 

Constitui caracterlsticas da Faixa Livre: 

1- Servir à livre e desimpedida circulação de pedestres; 

II - Possuir revestimento antiderrapante, com superflcie regular, firme e estável, livre de buracos, pedras faltantes, ou 
outras incidências que possam oferecer risco ao pedestre; 

UI - Interligar os lotes adjacentes de forma contínua e sem obstáculos; 

IV - Não possuir desnfveis ou vãos que possam prejudicar sua acessibilidade~ 

V - Possuir largura mlnima de: 
a) l,50m (um metro e cinquenta centímetros) em novos loteamentos; 
b) 1,20m (um metro e vinte centímetros) em loteamentos existentes, aprovados antes da vigência desta lei. 

VI- Ter inclinação longitudinal que acompanhe o greidc da rua; 

Víl - Ter inclinação transversal de 03% (três por cento) a partir do nlvel da guia. 

Em loteamentos implantados antes da vigência desta lei, cuja largura total do passeio público for igual ou inferior a 2,00m 
(dois metros) poderá ser admitido, em caráter excepcional, o estreitamento pontual da Faixa Livre, nos locais onde existam 
árvores, postes ou equipamentos públicos ja implantados, devendo ser resguardada uma passagem mínima de 0,90m 
(noventa centlmetros) de largura, em atendimento aos parâmetros antropométricos de locomoção. 

Em loteamentos implantados antes da vigência desta lei, cuja largura total do passeio público for igual ou inferior a l,20m 
(um metro e vinte centímetros), serão admitidas soluções específicas para a Faixa Livre, as quais serão definidas pela 
Secretaria Municipal de Planejamento e documentada em respectivo processo administrativo. 

Loteamentos não residenciais a serem implantados na Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS) deverão atender ao 
disposto na Lei Municipal n" 7.066, de 14 de maio de 2.018, no tocante às dimensões mínimas para o passeio público, 
devendo ser respeitada a Faixa Livre de, no mínimo, l,20m (um metro e vinte centímetros). 

Constituem características da Faixa de Acesso ao Lote: 

1- Ser mantida como área permeável ou possuir revestimento antiderrapante, com superficie regular, firme e estável, 
livre de buracos, pedras faltantes, ou outras incidências que possam oferecer risco ao pedestre; 

li - Em novos loteamentos, possuir preferencialmente largura de 0,75m (setenta e cinco centímetros), sem prejulzo à 
Faixa Livre e ã Faixa de Serviços, autorizando-se variações de sua dimensão em loteamentos existentes e em 
situações especificas de urbanização ou arborização urbana; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 78/18 - Substitutivo 

§ lº 

§ 2º 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

§ lo 

§ 2º 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

§ lº 

III - Desde que necessário e desde que não cause prejuízo à Faixa Livre mínima. acomodar interferências resultantes das 
edificações e ocupações, visando o equacionamento de pequenos desníveis entre o acesso do lote e o passeio 
público. 

IV - Receber canteiros com até 0,40m (quarenta centímetros) de altura e mobiliários urbanos. 

A Faixa de Acesso ao Lote poderá ser reduzida ou até mesmo suprimida a fim de favorecer o alargamento da Faixa Livre. 

Em loteamentos não residenciais a serem implantados na Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS), a Faixa de Acesso 
ao Lote poderá aPresentar dimensões especiais, devendo a largura mínima do passeio público atender às disposições da Lei 
Municipal nº 7.066, de 14 de maio de 2.018. 

Em locais resultantes de processos específicos de urbanização, a Secretaria Municipal de Planejamento proporá soluções ao 
passeio público que poderão resultar em projetos com parâmetros construtivos e dimensões especiais, devendo ser 
devidamente documentado em respectivo processo administrativo . 

Em locais onde existam pontos públicos de embarque e desembarque de passageiros o passeio público deverá ter calçamento 
continuo, desde a guia até a divisa do imóvel. 

CAPÍTULO IV 
DA ARBORIZAÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO 

Constitui obrigação do proprietário ou do possuidor de imóvel urbano plantar e fazer a manutenção das espécies arbóreas e 
demais vegetações existentes na extensão do passeio público correspondente à testada do seu imóvel, em conformidade com 
a legislação pertinente. 

Os imóveis urbanos deverão ter árvores plantadas, em localização, quantidade e características, conforme Diretrizes de 
Arborização Urbana emitidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

A supressão de espécies arbóreas dependerá de autorização específica a ser concedida pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente. 

CAPÍTULO V 
DAS ÁREAS PERMEÁVEIS 

Será admitida a implantação de áreas permeáveis na Faixa de Serviço e na Faixa de Acesso ao Lote, exceto nas situações 
previstas no art. 12 ou outras situações específicas de ocupação. 

As áreas permeáveis deverão receber vegetação ou elementos físicos drenantes, sendo proibidas soluções construtivas que 
criem desníveis que possam oferecer risco ao pedestre. 

As áreas permeáveis deverão receber manutenção constante a fim de evitar a falta ou falha de vegetação, erosão ou 
desnivelamento dos elementos fisicos drenantes. 

CAPÍTULO VI 
DO USO E OCUPAÇÃO DO PASSEIO E LOGRADOURO PÚBLICO 

Nos estabelecimentos que comercializam alimentos ou bebidas para consumo no local, a colocação de mesas e cadeiras no 
passeio público só será permitida com a autorização da Prefeitura e desde que atendidas as seguintes especificações: 

l - Os estabelecimentos comerciais que se utilizarem de mesas ao longo do passeio público deverão deixar um espaço 
livre no passeio para a passagem de pedestres que corresponda, no minimo, a l,20m (um metro e vinte centlmetros) 
de largura; 

II - Nos pontos do passeio público onde existam postes, árvores e outros equipamentos públicos fixos, deverá ser 
resguardada uma passagem mfnima de l,OOm (un1 metro) de largura na Faixa Livre, onde não poderão ser colocadas 
mesas e/ou cadeiras. 

Para obter a autorização prevista no caput, o interessado deverá instruir o pedido com os seguintes documentos: 

1 - Requerimento; 

II - Alvará de funcionamento da atividade principal; 

Ili - Croqui contendo: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 78/18 ·Substitutivo 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 18 

Art. 19 

Parágrafo único. 

Art. 20 

Art. 21 

Parágrafo único. 

Art. 22 

Art. 23 

Parágrafo único. 

Art. 24 

Art. 25 

Art. 26 

§ l' 

§ 2' 

a) As dimensões do passeio público; 

b) A localização de postes, árvores e outros elementos que possam restringir a passagem de pedestres, 
especificando as dimensões disponíveis para circulação; 

e) A indicação das mesas e cadeiras, com as respectivas dimensões e disposição de implantação, para a qual se 
requer autorização. 

A Seção de Licença remeterá à fiscalização para vistoria e para a demarcação de faixa indicativa no passeio público, 
delimitando a área autorizada para a instalação das mesas e cadeiras. 

A autorização de uso do passeio público terá como data limite de vencimento a mesma do vencimento do Certificado de 
Licença Integrado. 

A autorização para colocação de mesas e cadeiras vinculadas à atividade de penuissionários será regulada por legislação 
específica . 

A instalação de toldos fixos ou móveis que se projetem sobre o passeio público só será permitida quando feitos de estruturas 
fixadas na parede do prédio, obedecendo a altura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) em relação a 
qualquer ponto do passeio, sendo observado um recuo mínimo de 0,60m (sessenta centímetros) do alinhamento das guias. 

Os toldos deverão ser instalados inteiramente em balanço, não sendo permitida sua fixação no passeio público. 

É penuitida a instalação de cortinas para a proteção do sol ou da chuva desde que não obstruam a Faixa Livre. 

Para a instalação de totens, placas ou similares, em balanço sobre o passeio público, deverá ser observado o recuo mínimo de 
l,OOm (um metro) do alinhamento das guias, e altura mlnima de 2,50m {dois metros e cinquenta centímetros) em relação a 
qualquer ponto do passeio. 

A base e a coluna de sustentação de equipamentos descritos no caput deverão ser instalados inteiramente dentro do lote, 
sendo vedada a fixação da base no passeio ou a projeção da coluna sobre o mesmo. 

É proibido, exceto nos locais devidamente autorizados, pintar, pendurar, amarrar, colar ou de qualquer outro modo fixar 
cartazes, faixas, placas, propagandas ou mercadorias, nos seguintes locais: 

1 - Gradis, parapeitos de viadutos e pontes, canais e túneis; 

II - Postes, áivores, placas de trânsito, semáforos, hidrantes, caixas de concreto, telefones públicos, alarmes de incêndio e 
suportes para coleta de lixo, guias de calçamento e revestimentos de passeios públicos; 

UI - Equipamentos, monumentos, terrenos e edificios públicos. 

É proibido obstruir o passeio público por meio do depósito de mercadorias, propagandas, resíduos, materiais de construção, 
exceto em situações previamente autorizadas pela Prefeitura Municipal. 

A obstrução parcial do passeio público que venha a ser necessária para a execução de construção edilicia poderá ser 
autorizada desde que em conformidade ao disposto no Código de Obras, Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 
2.017, e em seu Decreto de Regulamentação. 

É proibido utilizar o espaço público para atividade particular de comércio ou exposição de mercadorias, sem autorização da 
Prefeitura Municipal. 

Os demais casos de uso e ocupação serão regulamentados no instrumento juridico específico celebrado entre o Município de 
Bauru e o interessado. 

CAPITULO VII 
DO REBAIXAMENTO DE GUIAS 

O rebaixamento de guia destinado ao acesso de veículos não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da extensão da 
testada do imóvel, aplicável aos lotes com testada igual ou superior a 10,00m (dez metros). 

Em lotes cuja testada for inferior a 10,00m (dez metros) o rebaixamento da guia poderá ter até 5,00m (cinco metros) de 
extensão, desde que seja mantido um espaço não rebaixado de pelo menos 0,80m (oitenta centímetros) para plantio de árvore 
e instalação de equipamentos públicos. 

O rebaixamento poderá ser fracionado desde que respeite um vão entre os rebaixos de no mínimo 5,00m (cinco metros), para 
que possa ser utilizado para estacionamento de veículos na via pública. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 78/18 - Substitutivo 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

§7º 

An.27 

An.28 

Parágrafo único. 

An.29 

Parágrafo único. 

An.30 

An. 31 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

An.32 

Será permitido o rebaixamento de guias somente nos locais onde a disposição das vagas de estacionamento possibilite que o 
veículo fique estacionado integralmente dentro do lote, devendo, para isso, dispor de espaço mínimo de 4,50m (quatro 
metros e cinquenta centímetros) por 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). 

Os postos de combustlveis deverão seguir as regras para rebaixamento de guias definidos em legislação específica. 

Nas vias públicas onde haja proibição ao estacionamento de veiculas será pennitida a expansão da guia rebaixada, desde que 
assegurado o disposto no §3° e preservados os locais para plantio de árvore e instalação de equipamentos públicos, quando 
necessários, sendo a autorização de rebaixamento classificada como provisória, passivei de reversão a qualquer tempo, 
confonne alteração viária, sem direito à indenização. 

Fica proibido o rebaixamento de guias em raios de curva de intersecção de vias públicas. 

A autorização para o rebaixamento de guia não se sobrepõe às legislações pertinentes à arborização urbana, à acessibilidade 
ou à obrigatoriedade de instalação de outros equipamentos públicos urbanos previstos para passeios públicos. 

Para o rebaixamento de guia o interessado deve requerer autorização na Prefeitura Municipal. 

Nos locais cujas guias rebaixadas não atendam as condições estabelecidas por esta lei, deverá ser promovido o seu 
reerguimento. 

Será admitida a pcnnanência da guia rebaixada, confonne implantado, para situações em que seja comprovado haver 
autorização municipal concedida mediante aprovação de projeto. 

Cabe à Prefeitura Municipal, por intennédio da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -
EMDURB ou a quem assumir os serviços que ela presta, a demarcação das guias por meio de pintura para reserva de vagas e 
proibição de estacionamento nas vias e logradouros públicos, ficando terminantemente proibida ao particular a pintura das 
guias sob qualquer circunstância. 

O munícipe que tiver interesse na demarcação da guia deverá encaminhar requerimento à Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB e submeter-se às exigências daquela empresa para o atendimento, se 
foro caso. 

CAPITULO VIII 
DAS COMUNICAÇÕES 

Constatado que o proprietário ou o possuidor do imóvel urbano não executou, manteve ou conservou o passeio público na 
extensão correspondente à testada do seu imóvel, ou o fez de modo diverso do que deveria ter feito, ou ainda desobedeceu 
qualquer das detenninações contidas nesta lei, estará caracterizado o descumprimento do dever legal. 

Feita a constatação descrita no..anigo anterior, o departamento competente notificará o infrator das disposições da presente 
lei, na pessoa do proprie rí · vel ou do possuidor a qualquer título, ou ainda, quando necessário. por Edital, para a 
execução da regulari . , observando prazos de: 

1- 60 (sessenta ~ias ú~para cons uir o passeio; 

li - 30 (trinta) dia · tcis para rmar ou corrigir irregularidades do passeio existente ou para adequar elementos fixos 
que incidam sobre o asseio público; 

III - Cumprimento imediato da ordem do servidor público municipal para desobstrução do passeio público ou para 
retirada de obstáculos ou objetos irregulares como placas, faixas, varais de exposição, bancas, carriolas etc. que 
estejam ocupando irregularmente o espaço público ou instalados em local proibido. 

O setor da Prefeitura Municipal competente para a expedição das notificações tratadas nesta lei realizará diligências para 
identificar o possuidor direto do imóvel a qualquer titulo, expedindo a notificação pa a pessoa maior e capaz que estiver na 
posse do imóvel, tomando providências para que ela seja entregue em mãos. 

Não sendo encontrado o proprietário ou o possuidor para receber pessoa mente~tificaçã , esta será feita por Edital, 
publicado uma vez no Diário Oficial de Bauru, com prazo de 90 (noventa dias ' is, ao fi 1 do qual terá início o prazo 
previsto nos incisos I ou li do capul deste artigo. 

Tratando-se da situação prevista no inciso III, do capul deste artigo, será notificada a pessoa que se apresenta como 
responsável pela obstrução ou irregularidade, se estiver presente. Não havendo pessoa responsável presente, o servidor 
municipal providenciará a remoção dos obstáculos, apreendendo os objetos, se preciso for. 

No prazo fixado na notificação prevista nos incisos 1 e li do art. 31, o proprietário ou possuidor deverá protocolizar 
comunicado infonnando que cumpriu a notificação, instruldo com fotografias ilustrativas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 78/18 - Substitutivo 

§ 1• 

§ 2º 

Art. 33 

Art. 34 

Parágrafo único. 

Art. 35 

§ 1• 

§ 2º 

Art. 36 

§ 1· 

§ 2• 

Art. 37 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 38 

Art. 39 

Art. 40 

Art. 41 

§ Iº 

§ 2' 

Demonstrado o cumprimento da notificação, será arquivado o respectivo procedimento administrativo. 

A fiscalização poderá realizar diligência no local para confinnar a informação prestada pelo notificado antes de arquivar o 
procedimento administrativo, sempre que entender conveniente. 

Não respondida a notificação no respectivo prazo, será convertida em multa. 

A cada ciclo de vencimento de prazo previsto nos incisos I e II do art. 31, enquanto o infrator não protocolizar o comunicado 
de que cumpriu a notificação, nova multa poderá ser aplicada. até o máximo de 03 (três) multas por procedimento 
fiscaliza tório. 

Assim que for comunicado o cumprimento da notificação, a última multa emitida será cancelada. 

Aplicada a terceira multa e permanecido o notificado silente, a fiscalização aguardará 30 (trinta} dias úteis e retomarã ao 
local para vistoriar novamente o imóvel. 

Constatado que a situação foi regularizada, o procedimento administrativo será remetido à Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças para cobrança das multas aplicadas e ainda não pagas, ou inscrição em divida ativa. 

Constatado que a situação não foi regularizada, o procedimento será remetido à Secretaria Municipal dos Negócios Jurldicos 
para adoção das providências administrativas e judiciais cablveis. 

Antes de vencido o prazo da notificação, poderá o proprietário ou possuidor solicitar sua prorrogação. 

O prazo vencido não poderá ser prorrogado. 

A prorrogação poderá ser concedida por, no max1mo, o prazo constante da notificação, pelo Diretor da Divisão de 
Fiscalização da Secre1aria Municipal de Planejamento. 

A segunda prorrogação em diante somente será deferida pelo Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo da 
Secretaria Municipal de Planejamento. 

CAPÍTULO IX 
DA DEFESA 

Recebida a notificação, o notificado poderá apresentar defesa no prazo concedido na notificação. 

A defesa apresentada terá efeito suspensivo até a comunicação de resposta da Prefeitura. 

A defesa deverá ser instruída com cópia dos seguintes documentos: 

1- Matrícula do imóvel objeto da notificação; 

11- Documento de identidade do recorrente; 

III - Documento que comprove a condição de proprietário ou possuidor; 

IV - Outros documentos que o recorrente entender necessários. 

Recebida a defesa. a Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal de 
instruindo-o com todo o expediente já existente e obrigatoriamente com 
para o Fiscal de Postura que emitiu a notificação manifestar-se em 1 S (quin 

unta.~) ma ifestação referida no artigo anterior, o Diretor da Divisão de Fiscalização proferirá, no prazo de 
ias ~ a d cisão fundamentada sobre a defesa apresentada. 

cedente a defesa apresentada, será cancelada a notificação expedida. 

15 (quinze) 

Se a defesa for julgada procedente por vício de forma da notificação, poderá ser expedida nova notificação, corrigindo-se o 
vicio que determinou o cancelamento da anterior. 

Se a defesa for julgada procedente por vicio material, não poderá mais ser expedida nova notificação pelo mesmo motivo 
pelo prazo de 01 (um} ano, a contar da data da decisão de procedência da defesa. 
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l :~~~, 1 ~ r~:: L: r 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Re[ Proj. de Lei nº 78/18 - Substitutivo 

Art. 42 

Art. 43 

Art. 44 

Art. 45 

Art. 46 

Parágrafo único. 

Art. 47 

Parágrafo único. 

Art. 48 

Art. 49 

Art. 50 

Art. 51 

Julgada improcedente a defesa apresentada, voltará a correr o prazo de notificação pelo tempo que faltava na data do 
protocolo da defesa. 

CAPÍTULO X 
DAS PENALIDADES 

Para cada infração aos dispositivos desta legislação caberá: 

I - Notificação Conversível em Multa; 

II - Auto de Infração e Multa; 

III - Apreensão do material; 

IV - Cassação do alvará de uso do passeio; 

V - Interdição; 

VI - Cassação do alvará principal. 

A Notificação conversível em multa será expedida quando constatada pela primeira vez a infração que exija refonna ou 
construção do passeio público e, não sendo atendida no prazo, se converterá em Auto de Infração e Multa. 

No caso de uma ordem de servidor público que deve ser cumprida imediatamente, o não cumprimento implicará em 
aplicação de multa. 

A apreensão de material ocorrerá quando o infrator se recusar a atender a orientação da Fiscalização de desobstruir o passeio 
público. 

Quando não encontrado o responsável no local, o servidor público poderá apreender o material.e emitir o Auto de Infração e 
Multa. 

O material apreendido ·ficará à disposição para retirada do interessado por 10 (dez) dias úteis, findos os quais poderá ser 
utilizado pelo Município de Bauru, alienado a qualquer título ou descartado de fonna adequada. 

Para retirada do material apreendido o interessado deverá comprovar que pagou as multas impostas e as despesas decorrentes 
da apreensão. 

A Cassação do alvará de uso do passeio será aplicada quando se constatar que nos últimos 12 (doze) meses o infrator já foi 
multado pelo uso indevido do passeio público. 

A Interdição será aplicada quando o infrator ao qual se aplicou a Cassação do alvará de uso do passeio insistir em praticar a 
infração. 

A Cassação do alvará principal será aplicada quando, depois de aplicada a Interdição, o infrator insistir em praticar a 
infração. 

As multas previstas nesta lei terão os seguintes valores: 

1 - Não construir o passeio público quando notificado a fazê-lo: 
a) Pena - multa de 6 (seis) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo por metro de testada do lote que 

faça divisa com o passeio público a ser construido. 

n - Não refonnar ou corrigir irregularidades do passeio püblico existente: 
a) Pena· multa de 30 (trinta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

III - Opor-se à execução de ato legal de fiscalização, mediante violência ou ameaça ao servidor da Prefeitura Municipal 
ou ao Policial no exercício da Atividade Delegada, ou a quem lhe esteja prestando auxílio: 
a) Pena - multa de 30 (trinta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

IV - Se o ato, em razão da resistência prevista no inciso anterior, não se executa: 
a) Pena - multa de 40 (quarenta) UFESP - Unidade fiscal do Estado de São Paulo, com prejuízo da multa e 

punição previstas no inciso III. 

V - Desobedecer ordem legal de servidor público municipal, ou de Policial no exercício de Atividade Delegada: 
a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 
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[PRDC. Nll 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 78/18 - Substitutivo 

Art. 52 

Art. 53 

§ tº 

§ 2º 

Art. 54 

Parágrafo único. 

Art. 55 

Parágrafo único. 

Art. 56 

Art. 57 

Parágrafo único. 

Art, 58 

Art. 59 

Art. 60 

VI - Descumprir ordem de desobstrução do passeio público: 
a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, independente da apreensão do 

material. 

VII - Informar falsamente o cumprimento da notificação: 
a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, sem prejulzo das demais 

sanções. 

As penas deste Capitulo são aplicáveis sem prejuízo da responsabilidade civil e penal. 

CAPÍTULO XI 
DOS RECURSOS 

Estando em desacordo com alguma pena que lhe tenha sido aplicada, poderá o interessado apresentar recurso dirigido ao 
Diretor do Departamento de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria Municipal de Planejamento, sem prejulzo de obedecer a 
determinação que deu origem à aplicação da multa. ~\ \ 

(). y (>o "'""' ~ 
Este recurso deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dia~, em que o recorrente tiver ciência do 
ato do qual pretenda recorrer. • 

O recurso terá efeito suspensivo até seu efetivo julgamento, que ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias ~'"'~..
sua interposição. 

Recebido o recurso, o Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo deverá remetê-lo para o Diretor da Divisão de 
Fiscalização que o receberá e autuará em processo administrativo, constando: 

1 - Notificação expedida; 

II - Pena aplicada; 

lll - Manifestação do Fiscal de Postura que lavrou a notificação ou aplicou a pena; 

IV - Manifestação do Diretor da Divisão de Fiscalização; 

V - Demais documentos ou diligências realizadas. 

O Diretor da Divisão de Fiscalização terá o prazo de 30 (trinta) dias ~ra realizar as diligências necessárias e remeter o 
processo administrativo para julgamento do Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo. 

O Diretor do Uso e Ocupação do Solo conhecerá do recurso e decidirá de forma conclusiva se o defere ou indefere, 
fundamentando sua decisão. 

Caso o fundamento da decisão seja o mesmo apresentado pelo Fiscal de Postura ou pelo Diretor da Divisão de Fiscalização, 
poderá o Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo apenas fazer remissão às folhas em que se encontram estas 
manifestações, não precisando repeti-las. 

--- -
O recorrente será comunicado p~-corrêio:d" ~ec~1"sã"o-d7e-se_u_r_e_ · sendo válida a comunicação com o aviso da Empresa 
de Correio e Telégrafos de 6 correspondência foi entregue no cndereç onstante da petição de recurso. 

Não se conformando m ª@do Diretor do Departamento do Uso e Oc ação do Solo, poderá o interessado recorrer 
no prazo de 15 (quin ) dia ú s .adb~a do1a!iso Q ' t m cionado no artigo anterior. 

o. ~~ (1JJ ]'J.<i...X""'"'-
Este recurso será rec bido no efeito suspensivo e julgado pelo Secretá · Municipal de Planejamento, no prazo de 60 
(sessenta) dias úteis de u recebimento. 

Tratando-se de recurso repetitil1~-podJ:nlJi:r...deci 
administrativos anteriores. 

CAPITULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a repetição por meio do número dos processos 

Os valores oriundos das multas aplicadas por esta lei serão depositados em um fundo específico, destinado à construção e 
manutenção de passeios públicos e implantação de rampas de acessibilidade. 

Fica criado o Fundo Para Melhoria e Execução de Passeios Públicos, presidido pelo Secretário Municipal de Planejamento 
em conjunto com o Secretário Municipal de Obras, que será regulamentado por lei posterior, para receber as verbas prevista 
no artigo anterior. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 78/18 - Substitutivo 

Art. 61 

Parágrafo único. 

Art. 62 

Parágrafo único. 

Art. 63 

Art. 64 

Art. 65 

Art. 66 

Art. 67 

Art. 68 

Art. 69 

Art. 70 

O Município de Bauru poderá executar as obras e serviços que são deveres do particular fazê-lo, podendo cobrar pelas 
despesas realizadas, conforme valores previstos em Ata de Registro de Preços, ou contrato administrativo celebrado para 
aquele fim. 

Não havendo Ata de Registro de Preços ou contrato administrativo, o Município de Bauru poderá cobrar a média aritmética 
de três orçamentos obtidos de pessoas privadas que realizariam a obra ou serviço, acrescido de 10% (dez por cento). 

Os prazos constantes desta lei contar-se-ão excluindo o dia do início e incluindo o dia do fim. 

Os prazos constantes desta lei não terão início e nem terminarão em dia que não tiver expediente na Prefeitura Municipal de 
Bauru, prorrogando-se para o primeiro dia no qual houver expediente. 

Os deveres legais e penalidades desta lei municipal se aplicam independentemente das demais nonnas legais em vigor, como, 
por exemplo, a lei que regulamenta a capinação de terrenos. 

As multas aplicadas, depois de consolidadas, se constituem em titulo hábil a ser protestado extrajudicialmente, antes ou 
depois de inscritos em divida ativa. 

No cumprimento de suas atividades, os servidores da Prefeitura Municipal poderão utilizar os serviços da Atividade 
Delegada, confonne convênio celebrado entre o Município de Bauru e a Secretaria Estadual de Segurança Pública. 

No cumprimento de suas atividades, o servidor público municipal poderá realizar fotografias ou filmagens para instruir o 
procedimento administrativo, que servirão para registrar estado de locais e comportamento de pessoas. 

Quando a providência de construção ou adequação do passeio público depender de autorização de supressão de espécie 
arbórea a ser concedida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o prazo previsto nesta lei ficará suspenso. 

Os espaços públicos sujeitos à regulação do uso e ocupação do solo por legislação específica deverão cumprir o disposto na 
respectiva lei especifica. 

A Prefeitura Municipal providenciará a execução e a manutenção do passeio público na extensão correspondente às testadas 
dos terrenos de sua propriedade, podendo, para sua. execução, utilizar-se de serviços próprios, contratados ou oriundos de 
contrapartida ou compensação. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 5.825, 10 de dezembro de 2.009. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

1 PRDC. Nll 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
03, outubro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, projeto de lei que disciplina o uso, a construção e 
a manutenção dos passeios e logradouros públicos no Municfpio de Bauru. 

Tínhamos no Municlpio de Bauru a Lei Municipal nº 5.825, de 10 de dezembro de 2.009, que foi declarada inconstitucional 
por meio de ação direita de inconstitucionalidade ajuizada pelo Excelentíssimo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, processo 
2117358-59.2017.8.26.0000, e que perdeu sua eficácia através do Ato da Mesa da Câmara Municipal de Bauru nº l 14n.Ot8. 

A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento, realizou 
estudos técnicos e elaborou uma minuta moderna, que contemplou conceitos urbanísticos atuais e aderiu a casos de sucesso em mobilidade de 
outros Municípios analisados. 

A calçada foi dividida em três faixas: faixa de serviço, faixa livre e faixa de acesso ao lote. Desta fonna se tem uma visão 
mais clara da calçada e de suas diversas possibilidades de utilização, garantindo a acessibilidade e mobilidade urbanas para o pedestre, sendo este 
considerado o principal destinatário da calçada, mas sem descuidar de garantir e regulamentar os demais usos que são uma realidade inafastável. 

Elaborada a minuta, o processo foi submetido à apreciação do Departamento do Uso e Ocupação do Solo, primeiro à Divisão 
de Fiscalização e, após, à Divisão de Aprovação de Projetos. 

Na Divisão de Fiscalização foram inseridas as colaborações dos Fiscais de Posturas, que são aqueles que fiscalizam as 
calçadas da cidade, que detêm um conhecimento prático e que terão o contato direto com a população. 

Além de enriquecer o projeto de lei .com a experiência de quem conhece a realidade ·da cidade de Bauru, também já foi uma 
capacitação da fiscalização que aderiu ao projeto. 

Em seguida o processo passou pela Divisão de Aprovação de Projetos, onde estão lotados os servidores que analisam os 
projetos de construção, do qual faz parte a calçada. 

Novas ideias e colaborações foram inseridas na minuta, agora sob a ótica de quem detém a expertise de anos analisando 
projetos de construções. 

Esse trabalho técnico consumiu o investimento de alguns meses, mas resultou em uma minuta ampla e moderna . 

Dando continuidade, foi garantida a participação popular com a realização de audiência pública no Auditório da Câmara 
Municipal de Bauru, com a presença de todos os interessados da população, que puderam conhecer, discutir e contribuir para a redação da minu1a. 

Ato contínuo o processo foi remetido ao Conselho do Municipio de Bauru, composto por técnicos (Arquitetos, Engenheiros, 
etc) indicados pelos segmentos da sociedade organizada e por Conselheiros eleitos voto direto da população bauruense, nos diversos setores 
de organização municipal, tanto urbanos como rurais, além de Conselheiros repre tant da Administração Pública. 

De todo esse trabalho resultou o projeto de lei que a ra subme emos à apreciação do Poder Legislativo Municipal, para 
analisá-lo, discuti-lo e, certamente, melhorá-lo com a valorosa~C!lJltR.l Mriçã.~"'-!!idiversa Comissões Temáticas e dos Excelentíssimos Vereadores. 

Destarte pela relevância da 

Atenciosas Saudaçõ , 
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P. 33.563/17 

Município de Bauru, 

Art. 1° 

• Parágrafo único. 

Art. 2º 

Parãgrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

• Art. 5° 

§ l' 

§ 2· 

r~· 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N' 13.711. DE 28 DE MARCO DE 2.018 
Regulamenta a Lei Municipal nº 7.028, de 21 de 
dezembro de 2.017, que dispõe sobre o licenciamento 
de Obras e Edificações no Município de Bauru. 

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

DECRETA 

CAPÍTULO l 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este Decreto regulamenta os procedimentos administrativos e executivos e fixa regras gerais e específicas a serem 
obedecidas no processo de licenciamento da atividade edilícia em área urbana, nos tennos da Lei Municipal nº 7.028, de 21 
de dezembro de 2.017, que institui o Código de Obras e Edificações do Município de Bauru . 

Integram este Decreto os anexos a seguir discriminados: 

I - Anexo I -G\ossãrio; 
Il- Anexo 11-Nonnas Técnicas. 

Todas as edificações construídas em área urbana no Município de Bauru devem dispor de licença de construção. 

As edificações que não possuem licença de construção são classificadas como irregulares e devem ser objeto de procedimento de 
regularização junto ao Município, a ser promovido pelo proprietário ou possuidor, sob pena de autuação e interdição de atividade. 

Não serão aprovadas ou regularizadas as edificações que: 

1- Estejam edificadas sobre logradouros ou faixas destinadas a alargamentos das vias; 
II - Estejam situadas em Áreas de Preservação Permanente (APP), faixas não edificáveis de rodovias e ferrovias, linhas 

de alta tensão, dutos, canalizações, áreas em processo de desapropriação, bem como em áreas cuja legislação aponte 
restrições impeditivas à edificação, salvo se autorizado por legislação específica; 

UI - Estejam desrespeitando as normas de segurança aeroportuãria. 

CAPÍTULO li 
DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR 

São proprietários e possuidores aqueles definidos no art. 18, da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dewnbro de 2.017. 

Para os efeítos de se reconhecer o direito do possuidor, conforme previsto no art. 19 da Lei Municipa1 nº 7 .028, de 21 de dez.embro de 
2.017, deverão ser apresentados um dos seguintes documentos: 

I- Contrato com autorização edilícia expressa do proprietário ou com autorização em separado, que passará a fazer 
parte do contrato; 

II - Compromisso de compra e venda registrado no Cartório de Registro de Imóveis ou que contenha autorização 
expressa da pessoa que conste como proprietária no registro do imóvel, podendo esta autorização constar em 
separado; 

III - Contrato representativo da relação jurídica existente entre o proprietário e o possuidor direto, no qual esteja 
expressamente previsto o direito do possuidor providenciar o licenciamento edilício, ou uma autorização em 
separado do proprietário para o possuidor a praticar as ações junto ao Município de Bauru e Ofício de Registro de 
Imóveis; 

TV - Escritura definitiva sem registro, elaborada por um Notário ou Registrador; 
V - Decisão judicial reconhecendo o direito de usucapião ou o direito pretendido pelo interessado junto ao Município de 

Bauru; 
VI - Documento de legitimação fundiária ou legitimação de posse. 

Os documentos relacionados nos incisos 1, II e UI deverão ter a firma reconhecida, quando o imóvel tiver área superior a 
750m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados). 

Como alternativa ao reconhecimento de firma, poderá ser aplicado o disposto no Código de Processo Civil, em seu art. 411, 
que reconhece a autenticidade de documentos nas situações em que: 

I - O tabelião reconhecer firma do signatário; 
11- A autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; 
Ili - Não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. 



• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.711118 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

Art. 6° 

§ lº 

§ 2º 

Art. 7º 

§ lº 

§2º 

Art 8° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 9° 

As declarações constantes de documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presume-se verdadeira em 
relação ao signatário. 

Considera-se autêntico o documento quando apresentado em cópia e for conferido com o original pelo servidor público 
municipal. 

Os contratos citados no inciso II do art. 5°, ficam dispensados do registro no Cartório de Registro de Imóveis, quando o valor 
do mesmo for igual ou inferior à R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

CAPÍTULO III 
DO CONTROLE DA ATIVIDADE EDILÍCIA 

Compete à Secretaria Municipal de Planejamento a análise dos processos de licenciamento edilício e a emissão das licenças para Obras 
e Edificações previstas pela Lei Municipal nº 7 .028, de 21 de dezembro de 2.017, e regulamentadas por este Decreto. 

Os processos de aprovação de empreendimentos classificados como polos geradores de tráfego ou sujeito à impacto urbanístico, em 
razão de sua metragem ou características de uso e ocupação, nos tennos da legislação municipal aplicável, serão encaminhados para 
apreciação do Grupo de Análise de Empreendimentos (GAE), a quem competirá a análise do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
ou do Relatório de Impacto de Trafego (RIT) e a manifestação quanto à eventuais mitigações e contrapartidas que deverão ser 
providenciadas pelo interessado para a viabilização do empreendimento. 

Parâmetros construtivos especiais instituídos por livre iniciativa em loteamentos fechados ou condomínios de lotes, que disponham de 
regulamentações independentes da nonna municipal, devem ser analisados e aprovados pelos respectivos órgãos privados responsáveis 
por essa regulação. 

O processo de licenciamento de obras e edificações regulamentados por este Decreto contemplará a emissão de: 

I - Número predial; 
II - Alvará de Aprovação de Projeto; 
UI - Autorização para substituição de Projeto; 
IV - Alvará de Execução de Obras; 
V - Certificado de Regularização da Edificação; 
VI - Alvará e Certidão de Demolição; 
Vil - Certificado de Conclusão de Obras. 

Os modelos de requerimento, declarações e selo padrão constarão disponíveis no endereço eletrônico da Secretaria Municipal de 
Planejamento em até 1 O (dez) dias da publicação deste Decreto. 

A instalação de infraestrutura de suporte de estação rádio-base deve seguir os procedimentos de licenciamento edilício previstos neste 
Decreto, observada a legislação específica aplicável a recuos e à implantação de equipamentos, além das nonnas para o licenciamento 
para a atividade, que devem ser cumpridas com base em legislação específica. 

Quando forem verificados elementos incompletos ou incorretos ou a necessidade de complementação da documentação ou de 
esclarecimentos, será emitido um único "Comunique-se", especificando todas as exigências que devem ser atendidas pelo 
interessado visando cumprir a legislação aplicável ao caso. 

O prazo para atendimento do "Comunique-se" pelo interessado será de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da publicação no 
Sistema Eletrônico Municipal. 

O prazo de atendimento do "Comunique-se" poderá ser prorrogado, mediante requerimento do interessado ao respectivo 
diretor de divisão, devendo ser devidamente justificado, para análise e deferimento. 

Admite-se a emissão de "Comunique-se" complementar, no momento processual adequado, somente nas seguintes hipóteses: 

I - Cumprir exigências específicas do GAE quanto à impacto, mitigações e contrapartidas e assinatura de Tenno de 
Compromisso; 

II - Atender a exigências específicas de outras Secretarias, adicionais pela competência; 
III - Realizar o pagamento de outorga ou de taxas complementares. 

A emissão de "Comunique-se" complementar que não pelos motivos apontados no "caput" ou no § 3°, somente poderá ser 
autorizada pelo Diretor da Divisão Técnica. 

O Município terá os seguintes prazos para concluir a aprovação do projeto, seja de construção ou de regularização: 

[ - 10 (dez) dias úteis para a aprovação de projetos de residências unifamiliares; 
li - 20 (vinte) dias úteis para a aprovação de projetos de outras edificações em que não haja a obrigatoriedade de EIV ou RIT; 
III - 40 (quarenta) dias úteis para a aprovação de projetos em que haja a obrigatoriedade de RIT; 
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IV - 100 (cem) dias Uteis para a aprovação de projetos em que haja a obrigatoriedade de EIV. 

O prazo municipal fica suspenso durante o período de atendimento de "Comunique-se" pelo interessado. 

Seção 1 
Do Alvará de Aprovação do Projeto 

Para obtenção do A1vará de Aprovação de Projeto, o interessado deverá protocolar solicitação, contendo os seguintes documentos: 

I-
rr -

m-
IV -

V-
VI-
Vil-
VIU-

IX-

X-

XI-

Xll-
Xlil -

XIV-

XV-

XVI
XVIl
XVlll-

XIX-

Requerimento de Aprovação; 
Procuração concedendo poderes para o procedimento, caso o pedido seja protocolado por pessoa que não responda como 
proprietário, ou como possuidor ou como responsável técnico; 
Cópia simples do Documento de Identidade e do CPF, do proprietário ou possuidor, 
Cópia simples da matricula ou transcrição do imóvel, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis a menos de 6 (seis) 
meses; 
Tratando-se de possuidor, O l (uma) via de um dos documentos previstos no art. 5° deste Decreto Municipal; 
Declaração de Resíduos da Construção Civil (RCC); 
Declaração de ciência à Diretriz Básica de Aiborização Urbana; 
Declaração de Reuso de Água, aplicável às edificações com área de cobertura/telhado igual ou superior a 300,00m2 (trezentos 
metros quadrados), se for construção térrea, ou de 200,00m2 (duzentos metros quadrados). se for construção com dois 
pavimentos ou mais, confonne disposições da Lei Municipal nº 6.110. de 25 de agosto de 2.011; 
Declaração Ambiental, aplicável aos lotes localizados em Área de Proteção Ambiental (APA) ou Área de Preservação 
Pennanente (APP); 
Viabilidade Técnica do DAE, aplicável a imóveis multifamiliares., comerciais, industriais e institucionais de médio e grande 
porte, nos tennos estabelecidos pela Resolução nº 03n.o 14 do DAE, ou outra que vier a substituí-la; 
Estudo de Impacto de Vizinhança (ElV) ou Relatório de Impacto de Tráfego (Rfl), aplicável a empreendimentos geradores 
de impacto nos tennos da legislação vigente; 
Documento de autorização aeronáutica, caso o imóvel esteja localizado em área de segurança aeroportuária; 
ART ou RRT, original, emitido pelo profissional responsável técnico, com comprovação de recolhimento da respectiva taxa,. 
onde conste, de fonna expressa, sua responsabilidade pela atividade de "Projeto" e, no caso de também incluir regularização, 
pela atividade "Regulariz.ação" e "Vistoria"; 
03 (três) vias, no mínimo, do Memorial Descritivo, o qual deve conter: 
a) Descrição de todos os cômodos ou compartimentos da edificação, especificando as respectivas áreas 

construidas; 
b) Quadro de áreas, com a identificação das áreas computáveis e não computáveis para efeito de C.A. e T.O., além 

da especificação do C.A. e T.O.; 
c) Sistemas construtivos, materiais e acabamentos adotados na edificação; 
d) Reservação de água e interligação às redes de infraestrutura. 
03 (três) vias, no minimo, do Projeto Legal, o qual deve conter: 
a) Selo padrão do Municfpio contendo: 

1) Dados do responsável técnico pelo projeto compreendendo nome completo, CPF, número de registro no órgão de 
classe e número de inscrição municipal (ou identificação de enquadramento em serviço esporádico); 

2) Dados do proprietário ou possuidor compreendendo o nome completo e o CPF; 
3) Dados do imóvel compreendendo a inscrição cadastral municipal (setor, quadra e lote), número de matricula ou 

transcrição, especificação do Canório de Registro do Imóveis, dados do lote confonne registro do loteamento 
(quadra, lote e nome do loteamento especificado na matrícula) e endereço de localização do imóvel (logradouro e 
número predial, se houver); 

Especificação da Zona onde o imóvel está inserido; 
Quadro de Áreas, com indicação das áreas computáveis e não computáveis, e especificação da C.A e T.O.; 
Planta do pavimento na escala de 1 :200 ou superior, contendo ao menos: 
a) Dimensões externas da edificação; 
b) Dimensões do terreno; 
c) Dimensões dos recuos (frontal, lateral, fundos e entre blocos) e dos poços de ventilação e iluminação; 
d) Especificação quanto a eventuais aberturas {portas, janelas e sacadas) voltadaS para as divisas do lote; 
e) Projeção e dimensões de beirais e marquises; 
f) Especificação das áreas penneáveis que irão compor a Taxa de Penneabilidade do Solo; 
g) Características e dimensões do passeio público, incluindo locação de árvores, rebaixamento de guia, indicação do acesso 

ao imóvel com cotas de nível, e caracteristicas do calçamento e sua acessibilidade; 
h) Especificação e dimensões de áreas de estacionamento e pátios de carga e descarga, confonne Lei de Zoneamento e 

demais legislações pertinentes; 
i) Especificação das caixas de reservação e caixas de gordura; 
j) Especificação de eventual solução alternativa para abastecimento e lançamento de efluentes; 
k) Indicação das posições dos cortes; 
Cortes esquemáticos transversais e longitudinais na escala 1 :200 ou superior, contendo ao menos: 
a) Indicação dos pavimentos: 
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Art 13 

Art 14 
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Ar!. 15 

b) Altura da edificação (H); 
e) Cota de nlvel da edificação edo passeio público~ 

XX- Plantas de cobertura na escala 1:250 ou superior; 
XXI- Representação de fachadas que fizerem confrontação com o sistema viário, na escala de 1:200 ou superior. 

As infonnações relacionadas aos parâmetros urbanísticos relevantes, especificados no § 1° do art. 29, da Lei Municipal nº 7.028, de 21 
de dezembro de 2.017, deverão constar especificados no Projeto Legal. 

A critério do responsável técnico, visando propiciar maior legibilidade ao projeto, as infonnações indicadas para constar na planta do 
pavimento, poderão ser disponibilizadas na planta de cobertura ou em outras constantes do Projeto Legal. 

O projeto devera conter representações gráficas que permitam identificar os tipos de construção, tais como existentes, a demolir, a 
construir e a regularii.ar, nos tennos do § l 0 do art. 30, da Lei Municipal nº 7 .028, de 21 de dezembro de 2.017. 

Tratando-se de construção em loteamentos fechados ou em condomlnios de lotes que exijam aprovação prévia do loteador/associação, 
a planta deverá apresentar respectivo carimbo de aprovação . 

Seção II 
Da Substituição de Projeto 

A substituição do projeto aprovado, quando necessária, deverá ser feita por procedimento especifico. 

Até que haja a emissão do Certificado de Conclusão de Obras, o interessado poderá requerer a substituição do projeto aprovado, 
inclusive para compatibiliw a execução da obra à condição de aprovação. 

Para a substituição do projeto aprovado, o interessado deverá protocolar solicitação, apresentando: 

f - Requerimento de Substituição de Projeto; 
II - Procuração concedendo poderes para o procedimento, caso o pedido seja protocolado por pessoa que não responda como 

proprietário, ou como possuidor ou como responsável técnico; 
m- ART ou RRT retificador, emitido pelo profissional responsável técnico; 
lV - Três vias, no mlnimo, do Projeto Legal e do Memorial Descritivo, atualizlldos, nos tennos dos incisos XIV e XV e dos§§ Iº 

a 4°, do art. 10 deste Decreto. 
V - Reenvio das declarações exigidas quanto do pedido do A1varã de Aprovação, conforme impacto da alteração projetual. 

Seçio Ili 
Do Alvará de Execução de Obras 

O Alvarã de Execução de Obras poderá ser solicitado de forma integrada ao A1vará de Aprovação de Projeto, ou em separado, em 
procedimento próprio, a critério do interessado . 

Para solicitar o Alvará de Execução de Obras de fonna integrada à Aprovação de Projeto, o interessado deverá, no ato de protocolo da 
solicitação do Alvará de Aprovação de Projeto, incluir os seguintes documentos: 

1- Requerimento para Autorização à Execução de Obra; 
D - Declaração de responsabilidade e providências visando à execução da obra em confonnidade ao projeto aprovado, a ser 

assinada pelo responsável técnico pela obra; 
m - ART ou RRT, original, emitido pelo profissional responsável técnico, com comprovação de recolhimento da respectiva taxa, 

onde conste, de fonna expressa, sua responsabilidade por uma das seguintes atividades: "Direção" ou ''Execução". 

Poderá ser emitida uma única ART ou RRT, que contemple as atividades relacionadas ao projeto e à obra, desde que o órgão 
expedidor, CREA ou CAU, assim pennita. 

Para solicitar o A1vará de Execução de Obras de fonna independente ao Alvará de Aprovação de Projeto, o interessado deverá 
protocolar solicitação. contendo os seguintes documentos: 

J - Requerimento para Autorização à Execução de Obra, assinado pelo interessado; 
U - Procuração concedendo poderes para o procedimento, caso o pedido seja protocolado por pessoa que não responda como 

proprietário, ou como possuidor ou como responsável técnico; 
m - Cópia simples da matrícula ou transcrição do imóvel, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis a menos de 6 (seis) 

meses; 
lV - Documentos do novo proprietário ou possuidor, caso tenha havido transferência do imóvel, ou Declaração confinnando a 

pennanência dos mesmos titulares especificados no procedimento de solicitação de Alvará de Aprovação de Projeto; 
V - Declaração de responsabilidade e providências visando à execução da obra em conformidade ao projeto aprovado, a ser 

assinada pelo responsável técnico pela obra; 
VI· ART ou RRT. original, emitido pelo profissional responsável técnico, com comprovação de recolhimento da respectiva taxa, 

onde conste, de forma expressa, sua responsabilidade por uma das seguintes atividades: "Direção" ou "Execução". 
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Art. 17 

Art 18 

Art 19 

Art. 20 

Parágrafo único. 

Art.21 

Art. 22 

Art. 23 

No caso de serviços ou obras executados sob a responsabilidade de diversos profissionais, deverão constar da solicitação a área de 
atuação de cada profissional. 

Para aditamento de praz.o para a conclusão de obras e revaJidação do Alvará de Execução, confonne previsto no Parágrafo único. do 
art. 38 da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, o interessado deverá protocolar solicitação, a qual será analisada e 
autorizada pelo Diretor da Divisão Técnica. 

Seção IV 
Do Alvará e Certificado de Demolição 

As demolições edilícias não contempladas em procedimentos de emissão de alvarás de aprovação de projetos deverão ser precedidas 
de autorização, a ser concedida pela Prefeitura por meio da emissão de Alvará de Demolição. 

Para solicitar o Alvará de Demolição, o interessado deverá protocolar solicitação, contendo os seguintes documentos: 

Requerimento para autorização de demolição; I
Il- Procuração concedendo poderes para o procedimento, caso o pedido seja protocolado por pessoa que não responda como 

proprietário, ou como possuidor; 
Cópia simples do Documento de Identidade e do CPF, do proprietário ou possuidor; ill

IV- Cópia simples da matricula ou transcrição do imóvel, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis a menos de 6 (seis) 
meses; 

V - Tratando-se de possuidor, O 1 (uma) via de um dos documentos previstos no art. 5º deste Decreto Municipal; 
VI- ART ou RRT, original, emitido pelo profissional responsável técnico, cóm comprovação de recolhimento da respectiva taxa, 

onde conste, de fonna expressa, sua responsabilidade pelas atividades de "direção" ou "execução" e pela atividade de 
"demolição". 

Após a conclusão do serviço, o interessado deverá ingressar com pedido para emissão do Certificado de Demolição, para fins de 
averbação do Cartório de Registro de Imóveis, munido do requerimento para emissão do Certificado de Demolição, com a 
especificação de ter havido a conclusão dos serviços de demolição. 

Para a regularização de demolições realizlldas sem anuência prévia da Prefeitura, ou seja, sem que tenha havido a emissão do AJvará de 
Demolição, o interessado deverá juntar Relatório de Constatação, emitido por responsável técnico, acompanhado da respectiva ART 
ou RRT, que ateste a conclusão da obra de demolição. 

Seção V 
Do Certificado de Conclusão de Obras 

Consideram-se concluídas as construções que se apresentem com condições mínimas de habitabilidade, com a existência e o 
funcionamento das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, colocação de portas e janelas externas e execução de barra 
impenneável. 

Para obtenção do Certificado de Conclusão de Obras, o interessado deverá protocolar solicitação, contendo os seguintes documentos: 

1- Requerimento para emissão do Certificado de Conclusão de Obras, onde conste ínfonnações do proprietário e do possuidor, 
D - Procuração concedendo poderes para o procedimento, caso o pedido seja protocolado por pessoa que não responda como 

proprietário, ou como possuidor, 
UI - Cópia da planta aprovada, a qual será devolvida ao interessado no final do processo administrativo; 
IV - A1vará do Corpo de Bombeiros, aplicável às situações previstas pela Lei Municipal nº 3.996, de 18 de dezembro de 1.995 ou 

outra que vier a lhe substituir; 
V - Declaração do responsável técnico pela obra, atestando a confonnidade da obra com o projeto aprovado e com as nonnas 

técnicas e legislações aplicáveis; 
VI - Tenno de recebimento de obras ou que reporte o cumprimento de Tenno de Compromisso ou outras obrigações 

eventualmente ressalvadas no processo de aprovação ou na autorização para execução da obra. 

Seção VI 
Do Certificado de Regularização da Edificação 

Para obtenção do Certificado de Regularização da Edificação, o interessado deverá protocolar solicitação, contendo os seguintes 
documentos: 

1- Requerimento para emissão do Certificado de Regularização da Edificação; 
U - Procuração concedendo poderes para o procedimento, caso o pedido seja protocolado por pessoa que não responda como 

proprietário, ou como possuidor, 
m- Relatório de Constatação, em confonnidade ao disposto no artigo 3º da Resolução Confea nº 229n5, a ser elaborado por 

profissional habilitado para promover a regularização edilicia, que ateste que o imóvel apresenta condições para seu 
aproveitamento, se encontra em condições de habitabilidade e apto à finalidade a qual se destina, além de apontar eventuais 
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Art. 25 

Art. 26 

Art. 27 
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§ 2º 

Art. 28 

Parágrafo único . 

Art. 29 

características da construção que estejam em desacordo às normas gerais, mas que possam ser reconhecidas para fins de 
registro e regularização com base no Código Civil, confonne artigo 15 do Anexo II deste Decreto; 

lV - ART ou RRT, origina~ emitido pelo profissional responsável técnico, com comprovação de recolhimento da respectiva taxa, 
onde deve constar, de fonna expressa, a sua responsabilidade pelas atividades "Projeto", "'Regularização" e "Vistoria"; 

V- Comprovação de anterioridade, conforme previsto no §1º, art 15 do Anexo Il deste Decreto, contendo declaração e foto 
aérea; 

VI- Declaração de ciência à Diretriz Básica de Arborização Urbana; 
Vil- Declaração Ambiental, aplicável aos lotes localizados em Área de Proteção Ambienta] (APA) ou Área de Preservação 

Permanente (APP); 
VW- Viabilidade Técnica do DAE, aplicável a imóveis multifamiliares, comerciais, industriais e institucionais de médio e grande 

porte, nos termos estabelecidos pela Resolução nº 0312014 do DAE, ou outra que vier a substitui-la; 
IX- Estudo de Impacto de Vizinhança (ElV) ou Relatório de Impacto de Tráfego (RIT), em situações em que for aplicável; 
X- Documento de autori:zação aeronáutica. caso o imóvel esteja localizado em área de segurança aeroportuária; 
XI- 03 (três) vias, no mínimo, do Projeto Legal e do Memorial Descritivo, atua1izados, nos tennos dos incisos XIV e XV e dos§§ 

lºa4º,doart. IOdesteDecreto. 

As ampliações e refonnas que contemplem a regulariz.ação de área existente poderão ser licenciadas por procedimento integrado de 
solicitação, por meio solicitação de Alvará de Aprovação do Projeto, do Alvará da Execução de Obra e do Certificado de Conclusão de 
Obra, que será emitido em modelo específico e especificará a regularização da edificação. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Assim que entrar em vigor, este Decreto Municipal terá efeitos imediatos, respeitado o ato juridico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada, nos termos do art. 6°, do Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de l.942. 

Na aplicação das normas deste Decreto, se atenderá os fins sociais a que ele se dirige e as exigências do bem comum. 

Para efeito de cobrança dos tributos (taxas, impostos e contribuições), fica mantida a legislação tributária já em vigor em 
2.018, especialmente o Decreto Municipal nº 13.645, de 27 de dezembro de 2.017, durante todo exercício de 2.018, 
devendo ser elaborado nova legislação para vigorar no exercício de 2.019. 

Para elaboração do novo Decreto, que vigorará para o exercício de 2.0 L 9, serão consideradas as novas nomenclaturas. 

No período de transição/adaptação serão editadas normas internas para e acompanhamento junto aos servidores da 
Prefeitura Muicipal e do Poupatempo. 

Fica institufdo um período de 60 (sessenta) dias de transição para que os procedimentos, rotinas e modelos previstos neste 
Decreto sejam observados com exclusividade. 

Durante o período fixado no "caput" deste artigo, os usuários do serviço público municipal poderão utilizar-se de 
documentos e modelos já existentes. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição. 

Bauru, 28 de março de 2.018. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETI A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEOÓCIOS JURÍDICOS 

LETÍCIA ROCCO KIRCHNER 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

Registrado no Departamento de Comunicação e Docun1entação da Prefeitura, na mesma data. 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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ABREVIATURAS: 

ABNT 
APA 
APP 
ART 
CA 
CAU 
CPA 
CREA. 
DAE 
EIV 
GAE 
NBR 
PCD 
RCC 
RIT 
RRT 
TO 
TP 

ANEXO 1 - GLOSSÁRIO 

Associação Brasileira de Normas Técnica 
Área de Proteção Ambiental 
Área de Proteção Permanente 
Anotação de Responsabilidade técnica 
Coeficiente de Aproveitamento 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
Comissão Permanente de Acessibilidade 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
Departamento de Água e Esgoto 
Estudo de Impacto de Vizinhança 
Grupo de Análise de Empreendimentos 
Norma Brasileira 
Pessoa com deficiência 
Resíduos de Construção Civil 
Relatório de Impacto de Tráfego 
Relatório de Responsabilidade Técnica 
Taxa de Ocupação 
Taxa de Permeabilidade do Solo 

DEFINICÔES TÉCNICAS: 

Acessibilidade: condição de utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
Alinhamento: linha de divisa entre o terreno e o logradouro público; 
Altura "H": Altura da edificação contada a partir da cota de nfvel do pavimento térreo da edificação considerada. até a cota da laje de cobertura do 
último pavimento útil; 
Área Livre: Superficie não edificada do lote ou cuja edificação existente esteja em nível que não gere bloqueio de luz ou de ventilação ao espaço 
que pretenda usufruir da área livre; 
Área Construida Computável: soma das áreas dos pisos utilizáveis, cobertos, de todos os pavimentos de uma edificação, excetuando-se as áreas 
excluídas pelo Anexo II deste Decreto; 
Beiral: prolongamento da cobertura que se sobressai das paredes externas da edificação; 
Habitabilidade: condições de conforto, higiene e salubridade da edificação; 
Marquise: Elemento da edificação construido em balanço em relação à fachada que pretende dar cobertura e proteção; 
Muro de arrimo: muro construído para conter maciço de terra, empuxo das águas de infiltração, sobrecarga de construção, sobreaterro e situações 
similares; 
Passeio Público: parte da via, normalmente segregada e em nfvel diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de 
pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins; 
Pé Direito: Altura vertical livre entre o piso e o teto ou forro de um compartimento; 
Pergolado: conjunto de vigas horizontais ou inclinadas; 
Recuo: distância entre o limite externo da edificação e a divisa do lote, medida perpendicularmente a esta; 
Tapume: vedação provisória usada durante a construção, visando à proteção de terceiros e ao isolamento da obra ou serviço; 
Taxa De Permeabilidade do Solo: relação percentual entre a parte permeável do solo, que permite a infiltração de água; 
Testada: é a dimensão da face do lote na divisa lindeira ao logradouro que lhe dá acesso. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.711/18 

Art. lo 

Parágrafo único. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4" 

Art. S" 

Art. 6° 

Art. 7º 

Art. 8° 

Art. 9" 

Art. 10 

Parágrafo único. 

Art. 11 

ANEXO 11- NORMAS TÉCNICAS 

Este Anexo estabelece critérios e parâmetros técnicos especificas, regulamentadores da Lei Municipal nº 7 .028, de 21 de 
dezembro de 2.017 e complementares às demais normas técnicas aplicáveis, que devem ser observados pelos Responsáveis 
Técnicos para elaboração do projeto e execução de obras. 

Cabe aos responsáveis técnicos pelo projeto e pela obra o pleno cumprimento a todos os parâmetros técnicos e nonnas 
edillcias aplicáveis, sejam elas instituldas por regulamentação municipal, estadual ou federal, ainda que não estejam entre os 
parâmetros urbanísticos a serem analisados pela Prefeitura no ato do licenciamento edilício, previstos pelo §1° do artigo 29 
da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017. 

DO CANTEIRO DE OBRAS 

O Canteiro de Obras é o espaço destinado ao preparo e apoio à execução da obra ou serviço, incluindo os elementos 
provisórios que o compõem, tais como estande de vendas, alojamento, escritório de campo, depósito, tela protetora visando ã 
proteção da edificação vizinha e logradouro público . 

Durante a execução da obra ou serviço é obrigatória a manutenção do passeio desobstruído e em condições de acessibilidade 
ao pedestre, conforme legislação municipal aplicável, sendo vedada sua utilização, ainda que temporária, como canteiro de 
obras ou para carga e descarga de materiais de construção. 

Os elementos do canteiro de obras não poderão prejudicar a arborização da rua, a iluminação pública, a visibilidade de 
placas, avisos ou sinais de trânsito e outras normas técnicas ou instalações de interesse público. 

É obrigatório o fechamento do canteiro de obras no alinhamento, por tapume com altura mlnima de 2,20m (dois metros e 
vinte centfmetros). 

Durante o desenvolvimento de serviços de fachada em obras situadas no alinhamento ou dele afastadas até l,50m (um metro 
e cinquenta centlmetros}, será autorizado o avanço do tapume sobre o passeio até, no máximo, metade de sua largura, de 
fonna a proteger o pedestre. 

Concluido o serviço de fachada ou paralisada a obra por perlodo superior a 30 (trinta) dias, o tapume deve ser 
obrigatoriamente recuado para o alinhamento. 

DA IMPLANTAÇÃO 

A implantação de edificações no lote deverá atender às disposições previstas no Plano Diretor e na Lei de Zoneamento, além 
de outras legislações correlatas, em especial quanto ao coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e recuos. 

A edificação deverá respeitar as nonnas que regem o afastamento em relação às águas correntes ou dormentes, faixas de 
domfnio público de rodovias e ferrovias, linhas de alta tensão, dutos e canalizações . 

Em atendimento ao disposto no Código Civil, deverá ser observado: 

1- Distância mínima de l,50m (um metro e cinquenta centímetros) para a instalação de aberturas e sacadas voltada 
para as divisas do lote; 

II - Distância mínima de 0,75m (setenta e cinco centfmetros) para a instalação de aberturas quando estiver 
perpendicular à divisa do lote. 

Não serão consideradas aberturas: 

1 - As paredes de tijolos de vidro; 
11- Os vãos com até lOcm (dez centímetros} de largura sobre 20cm (vinte centímetros) de comprimento, construidos a 

mais de 2,00m (dois metros) de altura de cada piso. 

A implantação de novas edificações com altura "H" superior a 10.00m (dez metros) deverá apresentar: 

1- Recuos mínimo laterais e de fundos: 
a) W6, quando a face dispor de aberturas ventilação e iluminação, devendo ser respeitado o afastamento 

mínimo de 2 metros da divisa; 
b) Wl2, quando a face não dispor de aberturas, devendo ser respeitado o afastamento mínimo de 2 metros da 

divisa; 
II- Recuo mfnimo frontal: 

a) 5,00m (cinco metros) na testada principal do lote; 
b) 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) nas testadas secundárias; 

III - Distância mínima entre blocos: 
(Hl +H2)/12, ou seja, a soma das alturas de cada bloco divido por doze; 
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lPROC. N• 
FOLHAS ::a/ª8§} 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.711/18 

§ 1 º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 12 

Parágrafo único. 

Art. 13 

Art. 14 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 15 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 16 

Art. 17 

Considera-se "H" a altura da edificação, medida em metros, contada a partir da cota de nível do pavimento térreo da 
edificação considerada, até a cota da laje de cobertura do último pavimento útil. 

Admite-se a implantação de novas edificações na divisa do lote somente quando a altura "H" for igual ou inferior a 10,00m 
(dez metros), desde que haja confonnidade às nonnas de recuo previstas pelo Plano Diretor, Lei de Zoneamento e demais 
legislações urbanísticas aplicáveis, e desde que não haja aberturas na face que se pretende alinhar à divisa. 

As edificações existentes, implantadas antes de 28 de março de 2018, que possuam altura "H" superior a 10,00m e que não 
atendam as normas de recuo instituídas por este Decreto, poderão ser regularizadas desde que respeitados os recuos mínimos 
obrigatórios estabelecidos pelo Código Civil e o disposto no § 4° deste artigo. 

Nas edificações existentes com altura "H" superior a 10,00m (dez metros), implantadas no alinhamento do lote antes de 28 
de março de 2018, e que possuam aberturas para a via pública, é obrigatória a construção de marquise em balanço para 
proteção do pedestre. 

Nas zonas onde forem permitidas construções no alinhamento, estas deverão observar as seguintes condições: 

[ -

li -

Edificações que ultrapassem o alinhamento em balanço: 
a) Projeção no plano horizontal até o limite máximo de 80cm (oitenta centímetros) sobre o passeio público; 
b) Altura mínima de 3,00m (três metros) em relação a qualquer ponto do passeio. 
Edificações residenciais com aberturas de iluminação e ventilação voltadas para a via pública: altura mínima de 
l,80m (um metros e oitenta centímetros) a partir do nível do passeio público, qualquer que seja o compartimento. 

A restrição de altura mínima definida na alínea c do inciso II deste artigo não é aplicável a aberturas para ventilação de 
garagens e patamares técnicos. 

As piscinas devem distar pelo menos 75cm (setenta e cinco centímetros) das divisas laterais e de fundos e do alinhamento 
frontal do lote. 

Nos lotes de esquina que não possuam, .em sua descrição registrária, raio de curvatura, deve ser previsto, na aresta de 
confluência das vias, raio de 2,50 metros (dois metros e cinquenta centímetros), salvo se tal concordância tiver sido 
implantada ou fixada de fonna diversa em arruamento ou plano de melhoramento público, a qual,deverá ser seguida nesses 
casos. 

Poderão ser regularizados, para efeito de licenciamento edillcio, os imóveis onde o raio de curvatura da esquina esteja em 
desacordo com a matricula, mas acompanhem a curvatura das guias e sarjetas do leito carroçável já implantado, desde que 
não haja invasão do passeio público. 

O imóvel cuja legalização se baseie no disposto no§ 1° deste artigo, deverá conter essa condição expressamente indicada no 
Relatório de Constatação, emitido pelo responsável técnico pela regularização, documento este que subsidiará a emissão do 
Certificado de Regularização, para fins de averbação na matrícula do imóvel. 

Em conformidade às disposições do Código Civil, as edificações comprovadamente existentes há mais de um ano e um dia e 
que não tenham obedecido às normas legais de construção com relação aos recuos com os vizinhos, poderão ser 
regularizados em seus registros junto ao Município de Bauru, sem que isto implique em direito adquirido quanto ao direito 
de vizinhança, sendo de responsabilidade do proprietário os danos causados a terceiros. 

A comprovação poderá ser feita por foto aérea datada, ainda que obtidas em endereços eletrônicos de acesso público, onde 
seja possível a verificação da edificação concluída, além de declaração emitida pelo proprietário ou possuidor, que confirme 
tratar de edificação concluída a mais de um ano e um dia. 

O imóvel cuja legalização se baseie no disposto no "caput'', deverá conter essa condição expressamente indicada no 
Relatório de Constatação, emitido pelo responsável técnico pela regularização, documento este que subsidiará a emissão do 
Auto de Regularização, para fins de averbação na matrícula do imóvel. 

DAS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Os compartimentos das edificações serão classificados como: 

1 - De permanência prolongada: espaços habitáveis por tempo longo e indeterminado, tais como: dormitório, sala e área 
de estudo ou trabalho; 

II - De utilização transitória: espaços habitáveis ocasional ou temporariamente por tempo determinado, tais como: área 
de circulação, sanitário, depósito e cozinha. 

Os ambientes de permanência prolongada devem ter aberturas para iluminação e ventilação, devendo ser respeitadas as 
dimensões mínimas previstas na Norma Técnica de Desempenho NBR 15.575, ou outra que vier a subsitui-la. 
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PREFEITURA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Re( Dec. nº 13.71 L/18 

Art. 18 

Art. 19 

Parágrafo único. 

Art. 20 

Art. 21 

Art. 22 

Art. 23 

Art. 24 

Parágrafo único. 

Art. 25 

Art. 26 

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 27 

Consideram-se suficientes para servir à iluminação e à ventilação, a área livre com as seguintes dimensões mínimas: 

1 - Quando "H" for igual ou inferior a 10,00m (dez metros): 
a) Área mínima de 5,00m2 (cinco metros quadrados); 
b) Largura mínima de l,50m (um metro e cinquenta centímetros). 

II - Quando "H" for superior a lOm (dez metros): 
a) Área mínima de H2/20; 
b) Largura mfnima de (Hl+H2)/12, quando abertura estiver localizada entre dois blocos em um mesmo lote, ou 

de H/6, para as demais situações, devendo ser respeitado distanciamento mínimo de 2,00m (dois metros). 

Os compartimentos sanitários e cozinhas devem dispor de ventilação. 

Consideram-se suficientes para servir à ventilação natural de compartimentos sanitários e de cozinha, a àrea livre com área 
mínima de 4,00 mi (quatro metros quadrados). 
A iluminação e ventilação natural poderá ser feita a partir de ambiente contíguo, desde que sua profundidade, a partir da 
abertura iluminante, não for superior a três vezes o seu pé-direito . 

A iluminação artificial e a ventilação por duto ou mecânica poderão ser adotadas pelo responsável técnico pelo projeto como 
medida alternativa para a viabilização arquitetônica, desde que atendidas as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 

DAS DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS 

Nas edificações, os compartimentos e ambientes deverão ser posicionados e dimensionados de forma a proporcionar conforto 
ambiental, ténnico, acústico e proteção contra a umidade, obtidos pelo adequado dimensionamento e emprego dos materiais 
das paredes, cobertura, pavimento e aberturas. 

As edificações para fins residenciais deverão ser projetadas com observância das seguintes dimensões mínimas: 

Uso do ComDartimento Pé Direito (m) Área (m2) Diâmetro inscrito (m) 
Reno uso 2,50 6,00 2,00 

Estar 2,50 6,00 2,00 
Cozinha 2,30 --- 1,50 
Sanitário 2,30 --- 1,00 

Circulacào 2,30 --- 0,90 -
DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Os materiais empregados nas construções deverão atender ás normas e especificações da ABNT, em especial à NBR 15.575 -
Norma Técnica de Desempenho . 

As paredes externas das edificações deverão ser impermeáveis, resistentes e garantir isolamento termo-acústico. 

DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DA PERMEABILIDADE DO SOLO 

A execução de qualquer tipo de obra junto a Áreas de Preservação Permanente, deverá atender às disposições da legislação 
ambiental federal, estadual e municipal pertinentes. 

Para cumprimento da Taxa de Permeabilidade (T.P.), os lotes deverão dispor de reserva de área permeável correspondente a 
pelo menos 10% da área do lote. 

Será admitido o uso de pavimentação semi-permeável em até 50% da área a ser computada para atendimento da Taxa de 
Permeabilidade. 

Os lotes com ãrea de terreno igual ou inferior a l 80,00m1 (cento e oitenta metros quadrados) ficam dispensados do 

cumprimento da Taxa de Permeabilidade prevista por este Decreto, assim como aqueles localizados em zonas cuja Taxa de 
Ocupação máxima for de 100% do lote. 

A reserva de área penneável poderá ser compensada na fonna a ser definida por portaria da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente. 

DAS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA 

O fechamento do terreno não poderâ impedir o escoamento das águas nem as operações de limpeza e manutenção da faixa 
não-edificável. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.711/18 

Art. 28 

Art. 29 

Art. 30 

Art. 31 

Parágrafo único. 

Art. 32 

Art. 33 

Art. 34 

Art. 35 

Art. 37 

Art. 38 

Parágrafo único. 

Art. 39 

Art. 40 

Art. 41 

Fica proibido o lançamento das águas servidas no sistema de drenagem, na sarjeta ou diretamente na calçada, e ainda o 
lançamento sob regime de pressão hidráulica, devendo escoar sob regime de escoamento livre. 

O despejo das águas servidas canalizadas, inclusive daquelas provenientes do funcionamento de equipamento, bem como a 
ligação de esgoto, deverão ser feitos por canalização ligada à rede coletora, de acordo com as normas municipais e do 
Departamento de Água e Esgoto (DAE). 

Não é permitido o lançamento de água proveniente da limpeza da piscina na rede de coleta de esgoto, exceto se autoriz.ado 
pelo órgão competente. 

A edificação situada em área desprovida de rede coletora pública de esgoto deverá dispor de instalações destinadas ao 
armazenamento, tratamento e destinação de esgoto, de acordo com as nonnas pertinentes. 
As instalações a que se refere este item deverão ser implantadas no interior do imóvel. 

As tubulações para lançamento das águas pluviais oriundas dos lotes particulares nas sarjetas ou no sistema público de 
drenagem poderão ser: 

I
II. 

Águas provenientes das chuvas; 
Águas provenientes da lavagem de áreas descobertas dos lotes, desde que não haja a veiculação de produtos 
poluentes. 

O projeto de edifício público ou privado destinado ao uso coletivo deverá dispor de dutos e outras infraestruturas com bitolas 
adequadas e que possibilitem a passagem de cabos e fibras óticas de redes de telecomunicações, nos tennos das nonnas 
técnicas de edificações. 

DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

As edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso cbletivo, deverão ser executadas de modo a serem 
acessíveis, observados os parâmetros técnicos estabelecidos na NBR 9050/2015, nas Leis Federais n" 10.098/2000 e 
13.146/2015, seus decretos regulamentadores ou outras normas correlatas ou que vierem a substituí-las. 

Ficam dispensadas da obrigatoriedade de acessibilidade: 

I - A edificação residencial unifamiliar, a unidade habitacional no conjunto de habitações agrupàdas horizontalmente e 
a unidade habitacional na edificação de uso multifamiliar, na fonna prevista pela legislação federal aplicável; 

II - Os espaços e compartimentos de utilização restrita, onde não haja pennanência humana, caracterizados como 
espaços, salas ou elementos internos ou externos, disponíveis estritamente para pessoas autorizadas nos tennos da 
NBR 9050/2015, tais como casas de máquinas, barriletes, passagem de uso técnico e outros com funções similares. 

Poderá ser autorizado pavimento não acessível desde que possua até 150,00m2 e a atividade instalada neste pavimento seja a 
mesma ou funcionalmente complementar à atividade desenvolvida no pavimento acessível. 

As edificações residenciais multifamiHares, condomínios e conjuntos habitacionais necessitam ser acessíveis em suas áreas 
de uso comum, devendo as unidades autônomas acessíveis e adaptáveis estar conectadas a rotas acessíveis. 

Na reforma e requalificação de imóveis, as condições de acessibilidade deverão ser atendidas, salvo hipóteses de 
impraticabilidade técnica, a qual deverá ser justificada e submetida a apreciação prévia da CPA. 

Como justificativa da impraticabilidade do atendimento à determinação de adaptação da edificação, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos assinados pelo proprietário ou possuidor e pelo responsável técnico pelo projeto, 
acompanhado da respectiva ART ou RRT, para análise e manifestação da Comissão Permanente de Acessibilidade- CPA: 

I - Requerimento para análise da CPA, assinada pelo proprietário ou possuidor e pelo responsável técnico pelo projeto; 
Il · Declaração de impraticabilidade do atendimento à detenninação da adaptação e apresentação de alternativas 

viáveis. devendo este documento ser acompanhado de ART ou RRT. original, com comprovação de recolhimento da 
respectiva taxa; 

As edificações novas e ampliações de uso coletivo ou público com mais de 50m2 de área útil devem dispor de pelo menos 
uma instalação sanitária em local acessível e com dimensões para o uso por pessoa com deficiência. 

Edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo, deverá ser dotada de rampa com largura mínima 
de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) para vencer desnível entre o logradouro público ou área externa e o piso 
correspondente à soleira de ingresso, sendo admitida a instalação de equipamento mecânico de transporte permanente para 
esta finalidade. 

No mínimo um dos elevadores da edificação deverá ser acessível, podendo ser substitufdo por rampa quando o desnlvel a 
vencer for igual ou inferior a 12,00 metros (doze metros), observadas as normas pertinentes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.711/18 

Art. 42 

Art. 43 

Art. 44 

Art. 45 

Art. 46 

Art. 47 

Art. 48 

Art. 49 

Art. 50 

An.51 

An. 52 

Serão admitidas edificações verticais multifamiliares sem elevador cuja cota de piso do último pavimento for igual ou 
inferior a 11,00m (onze metros) em relação a soleira de ingresso do piso térreo, devendo, neste caso, ser previsto fosso para 
futura instalação. 

Deverão ser fixadas vagas especiais de estacionamento de veículo destinadas ao uso por pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida, na proporção mínima de 2% do total de vagas disponíveis e em conformidade à legislação aplicável. 

Deverão ser sinalizadas as vagas especiais de estacionamento de veiculas para idosos na proporção mínima de 5%, conforme 
o Estatuto do Idoso, dentre as vagas para automóveis previstas no projeto. 

Nos teatros, cinemas, auditórios, bibliotecas, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências, e 
similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação 
da edificação, observadas as seguintes proporções: 

1- Cadeiras ou poltronas especiais para uso de Pessoas Obesas: 1 % da capacidade total de assentos, atendido no 
mínimo 1 (um) assento; 

II - Assento para Pessoa com Mobilidade Reduzida e pessoas com deficiência visual: l % da capacidade total de 
assentos, atendido no mínimo 1 assento; 

111- Espaço para Pessoa com Cadeira de Rodas: 2% da capacidade total de assentos, atendido no mínimo l espaço 
reservado. 

Os hotéis, pousadas e similares devem ser construidos observando·se os princípios do desenho universal e reservar número 
mínimo de quartos acessíveis, em conformidade ao disposto no Decreto Federal nº 9.296/2018 ou outra norma que vier a 
substituí·la. 

DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE USO E CffiCULAÇÁO 

As edificações deverão ser concebidas em conformidade ao Decreto Estadual nº 56.819, de 10 de março de 2011, ou outro 
que vier a lhe substituir, seguindo ainda o disposto nas instruções técnicas emitidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de 
São Paulo. 

DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Toda edificação deverá dispor de instalações sanitárias em função da atividade desenvolvida e do número de usuários. 

As edificações destinadas ao uso residencial deverão dispor de instalações sanitárias na seguinte quantidade mlnima: 

1- Residência unifamiliar e unidade residencial em condomínio: 1 (uma) bacia, 1 (um) lavatório e 1 (uma) área para. 
banho com chuveiro; 

li - Áreas de uso comum de edificações multifamiliares: 1 (uma) bacia, l (um) lavatório e 1 (um) área para banho com 
chuveiro; sendo uma para cada sexo, com ao menos uma delas adequada ao uso por pessoa portadora de deficiência . 

As edificações de uso não residencial devem possuir instalações sanitárias mínimas, definidas pelos órgãos reguladores que 
incidam especificamente sobre a atividade pretendida e, na sua ausência, devem ser aplicadas as referências quantitativas a 
seguir: 

ATIVIDADE DESCRICÁO 1 EXEMPLOS PROPOR<'ÁO 
lojas em geral em operação de vendas e entrega de 

comércio varejista especializado 
mercadoria de pequeno e médio l vaso/20 pessoas 
porte 

mercado, supermercado, hioennercado, shonnine. l vasons oessoas 
comércio de alimentos ' bar, padaria, lanchonete, restaurante 1 vaso/20 pessoas 
consumação 
locais de reunião, cultos e 

templo, auditório, cinema, teatro 1 vaso/50 pessoas público em geral 
servico oessoal ou nrofissional escritório, consultório, clinica 1 vaso/100 nessoas 
serviço técnico ou de oficina de conservação, mecânica, tornearia 1vaso/!00 pessoas manutenção 
serviço de armazenamento depósito em geral, transoortadoras e distribuidoras l vaso/! 00 oessoas 
industria de fabricação, produção 

1 vaso/! 00 pessoas e montae.em 

A distribuição das instalações sanitárias para cada sexo deverá decorrer da atividade desenvolvida. 

Os sanitários masculinos poderão ter até 50% (cinquenta por cento) das bacias sanitárias substituídas por mictórios. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Re( Dec. nº 13.711118 

Art. 53 

Art. 54 

Art. 55 

Art.56 

Art. 57 

Art. 58 

Art. 59 

Art. 60 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 61 

Parágrafo único. 

Art. 62 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 63 

Toda edificação deverá possuir reservatório de água, com capacidade mínima igual ou superior ao consumo diário estimado, 
em conformidade às Normas Técnicas da ABNT, acrescido do volume para combate a incêndio que venha a ser exigido pelo 
Corpo de Bombeiros. 

DAS MARQUISES E BEIRAIS 

A marquise ou beiral poderá ocupar até 60% (sessenta por cento) da largura de recuo do lote. 

Quando localizadas sobre o passeio público, a marquise ou beiral deve: 

I - Possuir largura de até 2/3 (dois terços) do passeio público e preservar uma faixa descoberta de pelo 60cm da largura 
do passeio considerada a distância a partir meio-fio; 

II - Possuir pé-direito de pelo menos 2,50 metros; 
III - Não ocultar ou prejudicar árvores, semáforos, postes, luminárias, fiação aérea, placas ou outros elementos de 

informação, sinalização ou instalação pública; 
IV - Possuir condutores para águas pluviais, embutidos nas paredes e passando sob o passeio até alcançar a sarjeta . 

Para não ser considerada área computável, a marquise ou beiral deve observar o disposto no artigo 64 deste Anexo. 

DOS MUROS, MURETAS E CALÇADAS 

É obrigatória a construção de muro ou mureta no alinhamento e calçada no passeio público em todos os imóveis onde tenha 
sido executado, pelo Município, a instalação de guias, observadas as normas seguintes: 
I - Mureta com altura mínima de 30 cm; 
II - Calçada revestida de material anti-derrapante e compatlvel às normas técnicas de acessibilidade. 

É obrigatória a conservação permanente das calçadas, devendo o proprietário repará-las quando necessário, colocando-as em 
estado de novas. 

As calçadas deverão acompanhar a declividade longitudinal das guias e ter uma inclinação transversal de 2% para 
escoamento de água. 

O rebaixamento de guia destinado ao acesso de veículos não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da extensão da 
testada do imóvel, aplicável aos lotes com testada igual ou superior a 10,00 (dez) metros; 

O rebaixamento poderá ser fracionado desde que respeite um vão entre os rebaixos de 5,00 metros, para que possa ser 
utiliza.do para estacionamento de veículos na via pública. 

Será pennitido o rebaixamento de guias somente nos locais onde a disposição das vagas de estacionamento possibilite que o 
veiculo fique estacionado integralmente dentro do lote, devendo, para isso, dispor de espaço mínimo de 4,50 metros de 
comprimento por 2,50 metros de largura . 

Os lotes cuja testada for inferior a 10,00m (dez metros) não terão dimensão máxima de rebaixamento. 

Para os terrenos edificados é facultativa a construção de muro de fechamento em suas divisas e alinhamento, observadas as 
disposições do Plano Diretor e da Lei de Zoneamento. 

Quando executados, os muros devem observar altura máxima de 3,00m (três metros), medidos a partir do nível em que se 
situarem, excetuados os muros de arrimo que terão altura compatível com o desnível de terra. 

Os muros em divisa com o sistema viário não poderão ser totalmente vedados, devendo ser interrompidos por elementos 
vazados, transparentes ou do tipo gradil, na proporção de pelo menos 30% (trinta por cento) de sua extensão horizontal. 

Este artigo não se aplica aos muros de arrimo, aos muros de divisas laterais de lotes (com exceção dos disposto no§ 2º), aos 
muros cuja testada possua extensão máxima de 30,0001 (trinta metros) e a imóveis de uso específico tais como presldios, 
transportadora de valores e outros que impliquem diretamente na segurança da atividade desenvolvida. 

Empreendimentos multifamiliares devem dispor de elementos vazados em todas as suas faces com o sistema viário, na 
proporção mínima de 30%. 

Para atendimento no disposto neste artigo, os elementos vaza.dos poderão ser fixados em mureta com altura máxima de 50cm 
(cinquenta centímetros). 

É obrigatório o plantio e a manutenção de árvores no passeio público, devendo ser providenciadas pelo proprietário do lote, 
sob pena de autuação. 
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PREFEITURA MUNl~~Át ;, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.711118 

Parágrafo único. 

Art. 64 

Art. 65 

A localização, a quantidade, as características para locação das árvores e as espécies permitidas devem atender ao disposto 
na Diretriz Básica de Arborização Urbana, emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

DAS ÁREAS NÃO COMPUTÁVEIS 

Serão classificadas como áreas não computáveis, para cálculo de área edificada: 

I -
II -
III -
IV -
V
VI
VIl
VIII -
!X
X
Xl
XII-

Piscinas pré-fabricadas em fibra; 
Coberturas retráteis; 
Coberturas de lona: 
Casa de máquinas de piscinas; 
Marquises com até 12,00mi (doze metros quadrados); 
Beirais com até l,50m (um metro e cinquenta centímetros); 
Pergolados sem cobertura; 
Sacadas/varandas/terraços com larguras de até 1,00 (um metro); 
Abrigos de lixo; 
Abrigos de gás; 
Abrigos para medidores; 
Abrigos para portão com largura máxima de l,00 (um metro). 

Serão classificados como áreas não computáveis para cálculo do Coeficiente de Aproveitamento (C.A.) e Taxa de Ocupação 
(f.0.): 

l - Piscinas de vinil ou de concreto annado; 
O - Áreas de construção no subsolo; 
UI - Áreas constru{da sobre pilotis quando livre e sem vedação, a não ser as caixas de escada e elevadores; 
IV - Áreas para instalações técnicas, acima do último pavimento; 
V - Patamares técnicos para instalação de equipamentos de climatização; 
VI - Telheiros com coberturas translúcidas executadas em policarbonato, vidros ou acrílicos, com pelo menos duas de 

suas faces sem vedação, com área de até 12,00m1 (doze metros quadrados); 
VU - Abrigos desmontáveis para guarda de automóveis; 
VDI - Passarelas sem vedação lateral, executadas em estruturas leves cobertas por telha metálica ou translúcida, com 

largura de até 2,SOm (dois metros e cinquenta centímetros); 
lX - Elevatórias de abastecimento de água; 
X - Sacadas/varandas/terraços em edificações verticais . 
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LEI Nº 5.825, D•: 10 DE DEZEMBRO DE 2.009 
Disciplina o uso do passeio e logradouros públicos 
e dá oulras disposições. 

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

Art. 1° 

CAPÍTULO 1 
DA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO 00 PASSEIO PÚBLICO 

Constitui -se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis. a qualquer titulo. 
desde que situados em vias providas de guia e sarjetas: 

1 - Construir passeio pühlico em frente ao seu imóvel: 

li - Manter o revestimento do passeio sem. rachaduras. saliências. degraus ou 
rampas. hem como adequá-lo às 'normas da Lei 2371182. NBR (Norma 
Brasileira Regulamentadora) 9050194 e demais normas sobre accssibil idade 
contidas na ABNT (Associação Hrasileira de Normas Técnicas). 

§ 1° Na construção do passeio público ou na lroca do revestimento do piso. o material 
uti!i?.ado deverá ser anliderrapante. 

§ 2° Nas vias públicas a serem abertas nos loteamentos que \'icrem a ser aprovados a partir da 
entrada em vigor desta lei, ou nas vias públicas a scn:m abertas cm locais onde vias 
públicas ainda não há, os passeios públicos deverão obedecer as seguintes metragens de 
largura: 

~ 4' s 

1 -

li -

se a via pública for uma rua, travessa. alameda ou assemelhados. 3.00m (!rês 
metros) no minimo, sendo que podcni conter uma faixa central calçada. com no 
mínimo 1,50m (um melro e cinquenta -cenlimetros) de largura. e duas faixas 
_laterais gramadas com larguras. idênticas entre si. 

~Se a via pública for uma avenida ou assemelhada. ou se for um logradoum. 
4,00m (q.ualro melros) nt> mínimo; podcndó comer uma faixa ccntra'I calÇ<ida 
com largura mínima de 2,00m (dois melros). e duas faixas la1cr<1Ís gramadas 
con1 larguras idênticas entre si. 

Na~ vias pública~ já existe111r;:s ou ern execução na data da entrada cn1 vigor desta lei. 
será pen11i1ido a construção de passeios publicas com a pane central calçada e lateral 
(ai~) gramada {s), desde que a faixa calçada 1enha largura minima de l .SOm {um melro e 
cinquenia centímetros) . i · 

Nos locais onde existem pontos de embarque e desembarque de passageiro~ o passeio 
deverá ter calçamento con1in110 desde a guia até a di\'isa com o imóvel fronteiriço. 



' 

• • 

•• 
,PROC. N.•-i;....i..~::.....:~~'
FOLHAS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Ref. Lei nº 5.825109 

ESTADO.DF. SÃO PAULO 

lPROC.Ni 
FOLHAS 

§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

§ g• 

Art. 2° 

§ lº 

§ 2º 

Na aprovação de projetos será obrigalória a represen1ação do passeio demonstrando em 
corte a sua declividade, cspccialmcn1c nos locais onde havera rebaiimmcn10 de guias. 
observando ainda o seguinte: 

' 
1 • A cota do nível do passeio cm relação ao nivel de acesso ao imóvel, deverá 

obedecer às normas dispostas na Lei Municipal n• 2371/82 e suas alterações, e 
isto deverá estar repre.~entado no projeto encaminhado para aprovação;· 

li . Do projeto deverá ainda, obrigatoriamc"ntc."con.~tar a localil.3ção e a dimensão 
. da base de postes,. árvoíes. telefones , públicos. caixas de postagem de 
correspondência, bem cômo tampas de galeria~ de águas pluviais e caixas de 

· inspl>ção de esgoto. · 

Todos os passeios cujos lotes sejam em esquinas deverão prever durante a sua execução 
a implantação de rampa para deficientes. devendo para tanto requerer o material 
apropriado e especificações junto a Secretaria Municipàl de Obras. . . . 

O pra1.o para execução completa do serviço, aPõs notificação ou após apro\•açào. será de: 
a) 90 {noventa) dias para construção; 
b) 30 (trinta) dias para reparos e conservaçãó. 

A reconstrução e reparos de calçadas danificadas por obras promovidas por autarquias. 
empresas públicas ou concessionarias de serviÇos públicos. serão por estas realizadas e 
custeadas, no prai.o máximo de 10 (dez) dias a contar.do término do respectivo trabalho. 

1 • se dentro do rrazo estipulado neste paragrafo. o serviço de reconstmção ou 
reparo não for executado, ou sç for executado fora dos padrões estabelecidos 
nesta lei, a Administração Municipal executará as obras direta ou 
indiretamente. e cobrará sêü custo, acrescido de multa de 20%. de quem era 
responsável por executar o serviço. ' 

CAPÍTULO li 
USO DO PASSEIO F. LOGRADOUROS PÚBLICOS 

Nos estabelecimentos que comen:ialii.am alimentos ou bebidas para consumo no local. a 
colocação de me~s e cadeiTas no passeio ~ será permitida com autorizaç5o da 
Secretaria de P!anejan:iento, que somente será concedido se atender as seguintes 
eS[l<:Cificações: ., • r 

Os estabelecimentos comerciais que se utili1.arcm de mesas ao longo do passeio público 
deverão· deixar .um espaço livre para passagem de pedestres qu; c;,rrcsponda a 50% 
(cinqucma por cento) da largura do mesmo, devendo Õbrigatoriamentê esse e~paço ter. 
no minimo, 1,00 (um) metro de largura.(') ' 

Nos passeio; onde cxi51am ohs1áculos,:ta1s como: postes de iluminação publica. postes 
de sinalização •de trânsito. cabines rclcfônicas. canteiros de arbori>.açâo. bem como. ~utros ~ ·. 

N._ 
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PREFEITURA· MUNICIPAL DE BAURU . . 
ESTADO OE SÃÓ PAULO 

Ref. Lei nº S.825/09 J 

Art. 3° 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 4º 

Art. 5° 

§ 1º 

A instalação de toldos lixos ou móveis, que .se projetem sobre o passeio, sú será 
pcnnitida quando feitos de estruturas metálicas. fixados em qualqucn;aso na parede do 
prêdio, obedecendo· â altura minima do ponto mais baixo. de 2.50m (dois metros e 
cinqilenta centimelrosfscndo observado, em relação à sua largura. um recuo minimo de 
1.00 rn (um metro) do alinhamento das guias. •· · . . 

Os toldos dever.io ser instalados in1eiramenle em balanço, niio sendo permitido, cm 
nenhuma hipótese, apoio no passeio público.' . 
É proibida a utilização de cortinas para prot1.-ção do sol ôu chuva. como extensao dos 
toldos, na àrea reservada a circulação de pedestres. · ' 

É proibido. nas vias. pas.~cios e. logradouros públicos, bem ctimo nos imlivcis construidos 
no alinhamento com o passeio publico, colocar luzes, publicidade. inscrições. vegetação 
e mobiliário que possam gerar confusão, int~rferir na visibilidade da sinalização e 
comprome!er a segurança do trânsito. 

. ' 
E proibido nos passeios. canteiros.jardins. vias, áreãs e logradouros públicos, exceto nos 
casos em que exista uma legislaçao especifica autori1.ando. ou um alvará expresso e 
eircunstánciado. de uso !emporârio, a obstruçãn através da cxposiçiio mi" depósito de 
animais, mercadorias., objetos, mostruàrios, materiais de construção. entulhos, terra e 
resíduos de qualquer nature1.a. a colocação de cartazes, faixas. placas e assemelhados. 
pouco importando as dimensões do mesmo. bem como cxécutar atividades que possam 
derramar ólen, gordura. graxa, tinta. líquidos de tinturarias, nata de cal ou de cimento. 
preparar cmJCrc!o ou argamassa, lavar ou · r.cparar· veículos. ou qualquer lipo 'de 
equipamento, hem como outras situações assemelhadas às descritas acima. 

O disposto nc.~tc anigo aplicar-se-á também a veículos sucateados. abandonados cm vias 
públicas. por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, devidame11tc constatados pela 
fisca 1 iz.ação. 

§ 2u Constitui-se como obstrução do passeio ou logradouro público. a colocação de materiais. 
objetos fixos ·ou móveis. de qualquer tamanho. Íipo ou espécie. que impeça total ou 
parcialmente. ainda que por um curto período ·de "tempo, o trânsito de pedestres, de 
carrinhos de hehe ou assemelhados, e de pessoas pÕnadoras de deficit:ncia tisica. 

Art. 6º É proibida a construÇiio, de qualquer espécie ou nature1.a. 'de cdilicação que \'enha a 
invadir. de modo pennanente, mesmo que parcialmente, o piso ~o passeio público. 

l'arâgrnfo i"Jmrn. Depois de vencido o pra1.0 para a remoção ou'demolição a Administração, através da 
Secretaria de Obras, executará o serviço, sendo cobrado um percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento) sobre o valor do Auto de Infração. a titulo de custos. . . , 

An. 7º Em caso de necessidade, cm ra1.ào do tipo de obra de construção ou refom1a. mediante a 
concessão de alvarâ especifico: poderá ser autori1.ada a construção de lapumc que im•ada 

-

o passeio público. . . 'Y, 
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Ref. l.,cj nº 5.825/09 

§ 1" O tapume não poderá ser construído se não for possível deixar um espaço mínimo de 
l .50m (um metro e cinquenta centímetros) a contar da guia, para circulação de pedestres. 

§ 2º No caso de obra de conslrução ou reforma. ou ainda de demolição. no alinhamento 
predial, além do tapume deverá ser executado proteção coberta para a área de circulação 
de pedc>tres, mcncioi1ada no parágrafo anterior. com pelo menos 2,20m (dois metros e 
vinte centímetros) de altura livre. 

§ 3º 

§ 4º 

Os tapt11nes deverão ser manlidos pintados e cm bom estado de conser.•ação e segurança. 
sendo vedado o seu uso para publicidade, permitindo-se apenl!S a identificação da 
empresa responsável pela obra. 

A faixa de passeio não ocupada pelo tapmrie. deverá estar inteiramente calçada. nas 
condições prevista~ nesta lei, nela não sendo permitido colocar nada que dificulte o livre 
trân.~ito de pedes1res. • 

§ 5° Em caso de extrema neces.~idade, devidamente demonstrado pelo interessado, a 
Secretaria de Obras do Município poderá conceder alvará para obstrução total do passeio 
puhlico. por prazo determinado. desde que garantida a construção de passagem 
alternativa C protejJÍda para a circulação de pedestres. ainda que com prejuízo pareia( da 
circulação de veículos, devendo o responsável requerer à EMDURB permissão do uso 
das vagas de es1acionamento para o trânsito,dc pedestres durante as obras. bem como 
providenciar placas de ~inalização para evitar o cst11cionamen10 de veículos. 

§ 6° Os tapumes não poderão permanecer' na obra por tempo superior ao autorizado pela 
Secretaria Municipal de Planejamento, ressalvada a hipótese de prorrogação por motivo 
plenamente justificável. 

Art. 8° 

Art. 9° 

Ê proibido,.exceto se expressamente autorizado pelo chefe do Executivo. por motivo 
plenamente justificável, pintar. pe')<lurar, amarrar, colar ou de qualquer outro modo fixar 
carta1.es, faix.as ou placas, nos seguintes locais: • • . 

· 1 - Vias e"logradouros púhlicos: qualquer que seja o suporte 111iliiado 

li - Gradis. parapeilos de viadutos e pontes. canais e túneis: 
• 

111 · Poste.~ de iluminação, placas de transito, semáforos. hidrantes. caixas d.: 
concreto. telefones públicos, alarmes de incêndio e suporte para coleta de lixo. 
alêm d., guias de calçamenlo e revestimentos de J"lSScios públicos. 

1 V - Estãluas, monumentos. colunas, paredes. muros. tapumes e escadaria de 
edifícios publicos ou particulares; 

V - Qualquer outro cqui pamento urbano de qualquer nature~.a. 

Para instalação de totens, placas. painéis ou similares, sejam eles elétrico>. eletrônicos ou 
mecânicos. em balanço sobre o passeio público, deverá ser observado um recuo mínimo 
de 1,00m (um metro) do alinhamento das guias sendo a altura mínima. cm relação ao 

"""'º ~;., b•; 'º· do l.OOri>( u& """'). . 1 
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l':iràgrafo Único. A base e a coluna de sustentaÇão dos totens deverão estar instalados intcirament~ dentm 
do lote do imóvel, sendo vedada a fixação da base no passeio ou projeção da coluna 
sobre o mesmo. 

Art. 1 O Para instalação de toldos, totens. placas, painéis e similares. os interessados deverão 
requerer suá aprovação instruindo o pedido com os seguintes documentos: 
a) Inscrição Municipal; 
b) Duas vias de. planta em' escala, mostrando as dimensões do passeio no local, 

e~isténcia de postes e equipamentos públicos de qualquer nature1.a, o local da 
porta de acesso ao público, bem como as dimensões completas do que pretende 
in$talar;· 

e) Alvará de funcionamento da atividade principal; . 
d) Guia de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de profissional habililado. 

responsável pelo projeto e instalação; , 
e) Autóri1-'!ção do 4° COMAR (Quarto Comando Aéreo Regiônal). quando forem 

iristalados dentro da área de proteção de Aeroporto ou Aeroclube. 

rurdgrafn linkn. Para colocação de mesas e cadeiras no passeio publico serâ exigido apenas o~ itens "a", 
c.b .. , e '"e'·. 

Art. 11 

Art. 12 

Dcrois da apresenração dos documentos solici1ad11s no artigo 1 O, será expedida uma 
autorill!ção, com prazo de validade de 02 (dois) anos, sendo que este documento conterá. 
além dos dados da empresa. as restrições e condí<yõcs com que a aprovação esta sendo 
concedida. 

CAPÍTVU) 111 
DA PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

O plantio ~e espécies arbóreas no passeio público deverá obrigatoriamente atender a 
dctcnninação emanada da Secretaria do Meio Ambicnle do município. sendo vedado o 
plantio em local onde a futura copa da árvore pos~a toldar a iluminação pública. 

Art. 13 Todos os projetos de construç5o ou refonna deyerão ser executados de forma a preservar 
;a~ espc!cies arbóreas existentes no passeio público. sendo que a aprovação ndo implica na 
'aulori1.açào da supressão 011 poda radical dos cspcicimcs existentes. 

l'arligr•fo Único. As nonnas que regem esse capitulo silo as mesmas previstas no caso de autori1.ação de 
instalação de placas, painéis e toldos. 

Art. 14 

§ Iº 

CAPÍTULO IV 
DO REBAIXAMENTO DE GUIAS . . 

O rebaixamento de guias· será autorizado única e exclusivamente pela St-cre1aria 
Municipal de Planajamento. · · 

No pedido de autori1.açiio devera ser juntado a planta do imóvel. especificando as 
dimensões· do passeio e a extensão cm que as guias serãu rchaixadus. hem corno 
au1ori1.açilo do proprietário e.o comprovanle do pagamcnt<' do IPTlJ. devendo ninda. ser 
observado o disposto no an. 1°, § 5°, incisos I e li desta lei. 
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§ 2º O rehaixamcnto de guias será pcnnilido nos locais onde existam garagens ou arcas para 
eslacionanu:nlo sendo que, nos casos onde se trata de área para estacionamento, a 
disláncia do recuo. da testada do imóvel à parede da edificação. deverá ser. no mínimo. 
de 4.50m (quatro melros e cinqüenta· centímetros), não St: autorimndo. cm nenhuma 
hipótese, distância de recuo menor que esta. 

§ 3° Só será au1ori1.ado o rebaixamento ·de 50% (cinqüenta por cento) da lestada do imóvel, 
quando a mesma tiver dimensão igual ou superior a 'I O (de7.) metros, hem como nas 
curvaturas das esquinas . 

§ 4º 

f\n. 15 

,§ Iº 

§ 2º 

§ 3• 

. 
Nos locais que não atendam as condições deste artigo. as guias que estiverem rebaixada~ 
deverão ser reerguidas. . ' 

CAPÍTULO V 
DAS l'ENALlÚADES 

Para cada infração aos dispositivos desta Legislação caberá: 
a) Notiíicaçlio; 
b) Auto de Infração e mulla no valor de RS 500,00 (quinhentos reais); 
e) Apreensão do material; 
d) Cassação do alvará de uso do passeio; 
e) ln1crdição; 
t) Cassação do alvará principal. 

O 11alor da multa será reajustado anualmcnle pelo índice oficial utili7..ado pela Secrclaria 
de Economia e Finanças para cálculo de atu~liza'ção de Divida /\tiva. 

Na reincidência caberá nova autuação, sendo aplicado o dÔbro ·do valor da primeira 
autuação. bem como a cassação do alvará que autorizou o uso do passeio. • . . . 
Havendo nova reincidência. além da apreensão dc\'erâ ser intcrdi1ado o estabelecimen10 
e proposlo pelo Secretário Municipal do Plan~jamenlo a cassação do alvará principal. 
com o fechamento em defini1ivo. sendo o falo da desobediência comunicado ao 
Ministério Público. 

§ 4° Ao ser notificado. o proprietário e/ou possuidor lerá um prazo de 30 (1rin1a) dias para a 
regularização, sob pena da aplicação das penalidades previstas no presente anigo. 

Art. 16 

§ Iº 

.. 
CAPÍTULO VI 

DAS NOTlflCAÇÕF~" 

Na hipólese da constatação de violação de disposiçilo coniida nes!a lei. o Agcnlc de 
fi5cali1.ação ccnificarâ o ocorrido, registrando-o e encaminhando-o ao cxpedie111c para 
elaboração da Nulificação para a imediata correção do prohlcma constatado. podendo. 
eventuahnenle. ser ~óneedido prazo para lanlo. 

As Nolificaç-Oes deverão ser efetivadas nn pessoa do proprietário e/ou possuidor a 
qualquer lítulo, ou a Procurador que formalmente os represente. 

1. 
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§ 2" Na Notificação deverá constar: 

Artl 7 

Art. 18 

. 

t·,: 

An. 19 

1 - Local. dia e hora <la constatação; 

11 . ·Descrição sumária do fato, com indicação dos dispositivos legais infringidos: 

• 
Ili - Indicação dO(s) nome(s) do(s) notificadO(s) que poder:i(ào) ser n(s) 

· proprietário(s) e/ou possuidor(cs};· a qualquer titulo. número do RG, CPF ou 

JV -

CNPi: ·'" • 

Ménção do fato de que, caso nãÕ regularize• a situação no pr-.i:r.o legal 
concedido, será autuado e scr-lhe-á imposta a mul!a: 

V - Identificação do fiscal qoe constatou a infütção. 

CAPÍTULO VII 
DAS AUTUAÇÕES' 

Decorrido o prazo concedido na Notificação. r.em que o re.c;ponsh-el tenha procedido a 
regulari<r.ação do objeto da notificação. o Agente .. de Fiscali7.açâo cenificará o ocorrido, 
registrandci-o e encaminhando-o ao expediente para elaboração do competente Auto de 
Infração, que st!fá entregue mediante recibo ou enviado por corrcspondéncia registrada 
(AR/Correios) se nec~ssârio . 

No Auto de Infração deverá constar: 

l -

li -
• • • .. 

111 •• 

' Local. dia e hora da constatnção da pennanéncia da irregularidade: . . . . . 

Numero de ordem da notificação.expedida e não atendida; 
. 

lndicaçãô do(s) nomc(s) do(s}. imtuado (s). que poderá( ão) ser n(s) 
proprietári«s) êlou possuidor(es), a qualquer titulo,' número do RG. CPF ou 
CNPJ . ' .. 

IV - O valor da mul1a imposta: 

V · Menção do fato de que o autuado poderá recorrer no pra20 de .:lO (trinta) dias 
contados dá data da autuação e impo~içào de multa: • 

• 
Vl - Identificação do fiscal que constatou o não alcndimento à notilicaçiin expedida. 

Os imóveis cujos dados cadastrais estejam incompletos ou incorretos; não pennítindo a 
entrega, serão notificados por. edital, mediante 03 (três) publicações no Oi:irio Oficial do 
Município, sendo o pra1.0 contndo da data da últim'a publicação. 
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Art. 20 

Art. 21 

Se. apesar da autuação, o responsável não proceder a correção da(s) irregularidade(s) 
apontada(s}. o Poder Público, através da Secreiaria Municipal dos Negócios Jurídicos. 
poderá compeli-lo judicialmente a fa?.ê-lo. sem prejuí7.o da multa impo~1a. 

CAPÍTULO VIII 
DAS APREENSÕES 

Os custos da apreensão e depó.<ílo, para mesas. cadeira~ ou qualquer 1ipo de objeto ou 
estrutura referidos no Capitulo li, serão calculados da scguinie forma: 
Apreensão: 50% do valor da multa. 
Depósito: diária de 10% do valor da mulla . 

• 
l'ar~~raro IÍnico. Os bcns·apreendidos·e não reclamados no prazo de.30 (trinta) dias, serão objeto de 

publieaçãÓ no Diário Oficial do Município por 03 (três) vezes. em dias alternados. e se 
após isto nào forem procurados, serão dados por definiti\'amenie abandonados e, a partir 
dai, poderão ser apro•-eitados pelas Secretarias Municipais, wrificadas as necessidades 
do uso dos mesmos, mediante solicitação de doação, ou\·ida a Secretaria dos Negócios 
Jurídicos. · 

Art. 22 Os materiais de construção. tais como. tijolos. ricdras, areia. forro. madeira ou qualquer 
outro utili7.ados em ohras de construção civil, após apreendidos serão armazenados cm 
local determinado pela Secretaria de Obras, e apôs o transcurso dos prazos menciona<los 
no rarágrafo unico do ar1igo anterior, ·poderão ser doados à instituições assistenciais. 
mediante indicação da Secretaria do flem Estar Social. ouvida ·a Secretaria de Nceócios 
Jurídicos. ... . •. . · · -

l'ar~graío lini<1>. Se no ato da notificação o proprietário resolver doar espontaneamente os materiais 
citados no "capul'· deste artigo, o riscai farã m~nÇão éxprcssa do fato 110 corpo da 
notificação, sendo que a Divisão de Fiscali1.ação foimali7.3rá um processo. com cópia da 
notificação e a declaração do proprietário fonnalizando a doação. 

CAPITULO IX 
OA lNTERPOSIÇÃO DO Rt:tlJRSO 

Art. 23 Eventual recurso a qualquer das providênciàs dctcnninadas no corpo desta lei, deverá ser 
feito por escrito, devendo o re<Juerimento conter. obrigatoriamente, o número do 
Cadastro da Pessoa Física (CPF) do proprietário do imóvel (ou do Cadastro Nacio11al da 
Pcs.çoa Juridíca (CNPJ), caso o imóvel seja de propriedade de uma empresa). hem como 
a Ccnidão de Matrícula atuali7..ada do im6\lcl. • 

Parágrafo Único Os recursos serão interpostos pelo proprierário clou possuidor a qualquer. titulo ou por 
Procurador que fonnalmentc os represente, sendo neste caso obrigatório a juntada de 
procuração ou declaração, acompanhada de fotocópia do Cada~ro da l'cssoa Fisica 
(CPF) e do Registro Geral (RG). 
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Art. 24 O prazo para i~terposiçào de rÇcurso será de 30(trinta) dias. contados da notificação e/ou 
autuação. · ' 

.. . . . 
O recurso sera analisado pelo Secretario Municipal do Planejamento e encaminhado, 
com parecer, no prazo de 10 (dez) dias, ao Prefeito Municipal, para despacho conclusivo. . . 

§ 2° Se o rêcu"rso for julgado procedente, o ºauto de infração e imposição de multa será 
arquivado. 

J\rt. 25 

Art. 26 

Se o recurso for julgado improcedente. se sua interposição for extemporânea ou se o 
serviço não tiver sido executado, o auto devera ser enviado a IJi\·isão de Divida Ativa 
para cobrança da multa . 

O Requerente poderá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação do . . 
indeferimento de seu recurso. interpor novo recurso. sem efeito suspensivo. junto ao 
Prefeito Municipal. 

Esta Lêi entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis nº 4.148 de 09 de 
outubro de 1.996 e nº 3.463 de 02 de junho de 1.992. 

flauru, 12 de fevereiro de 2.010. 

-O_JJ .... _ -~:. {).Q 
RODR~) 1 ÊAGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAi. . , . 

·S PF.GORllRO 
EGÓCIOS JURiDICÓS 

R 'SAID 
PLANEJAMENTO 

' 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

('J l'aráwafo velado. l'romulj!ado pelo !'resid~me da Cúmara Municipal e publicado 110 Oiário Oficic1/ 
do M1111icipia em 20 de feverei1·tJ de 2.0/0. 

Registrada no Departanicnto de Comunicação e Documentação da Prefeitura. na mesma data. 

'· t. , ( . j ·r-. -...--!"h(1. ......... ......., 'yY\. "v-~ 

1'/ GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCU"1ENTAÇÃO 
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qlRAÇÃODE 

PAULO 

• 

FOLHAS 

ATO DA MESA Nº 114/18 

Ação Direta de lnconsUtuclonaDdada nº 2117358-
59.2017 .S.26.0000 (Lei n' 5825, da 10 do dammbro de 2009, 
que df1clpllna o uso do passeio e logradouros ptlbllcoe). 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições, considerando o decidido na Açao Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2117358-59.2017.8.26.0000, requerida perante o Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo contra o Presidente da Câmara Municipal de Bauru e o Prefeito do 
Munlclplo de Bauru, RESOLVE: 

Art. 2°-

Fica declarada sem eficácia a Lei nº 5825, de 10 de dezembro de 
2009, em virtude de decisão do Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2017, por 
votação unânime, nos autos do processo da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2117358-59.2017.8.26.0000. 

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru 01 de fevereiro de 2018. 

"}1)~bJ\.:1 ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presld te 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, 
na mesma data. 

JO~~QUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 

, 
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ATA DE AUDlliNCIA PUBLIC 
PROJETO DE LEI DAS CALÇADAS 

Aos nove dias de maio de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, na Câmara Municipal 

de Bauru, foi realizada a Audiência Pública para apresentação e debate do projeto da Nova Lei de 

Calçadas. Letícia Kirshner conduziu a audiência apresentando os slides com os principais ítens das 

propostas, com ilustrações e explicações sobre o estudo técnico que ocorreu durante o mês de abril, 

onde foram analisados os aspectos de acessibilidade, construção, arborização, utilização do espaço 

por bares e outros estabelecimentos e mobiliário urbano. O projeto delimita pela primeira vez com 

clareza a faixa de serviço, a faixa acessível e a faixa de acesso ao lotes, determinando o uso e 

ocupação de cada faixa. Letícia finalizou a apresentação e abriu a palavra aos presentes. Carlos 

Eduardo do COMUD ressaltou que as rotas acessíveis não foram bem elaboradas pela promotoria, e 

que deveriam ligar_ um ponto à outro, e que a Av. Getúlio Vargas por exemplo não é boa uma rota 

acessível, e sim as ruas principais do centro. Carlos falou ainda sobre a necessidade de piso tátil nas 

rotas para contemplar outros tipos de deficiência. Carlos sugeriu ainda que conste no projeto a 

utilização de rampa móvel, que possa ser colocada para acesso dos cad.eirantes onde não é possível a 

construção fixa. Carlos e Ariane do COMUD falam sobre o problema da arborização no passeio 

público que impede a acessibilidad.e. Sr. Paulo, corretor de imóveis reclamou que não conseguiu 

implantar uma rampa de acessibilidade na duque x Saint Martin, pq não foi aprovado. Elle Fonsceca 

esclareceu que a rampa deve estar dentro do raio da esquina e deve estar interligada à faixa de 

pedestres. Mareio Colim apresentou uma foto da Av. José Vicente Aiello e reclamou da falta de 

acessibilidade do local e sugeriu à SMO que quando as pessoas forem cónstruir em ruas de terra seja 

fornecido o nível pq depois a acessibilidade fica impossível de implantar. Ricardo Olivatto falou 

sobre o PAC pavimentação que contempla as caçaldas. Letícia falou que está realizando estudo para 

otimizar o trabalho dos fiscais, e que a proposta é que o recurso das multas seja direcionado à um 

fundo específico para a melhoria das calçadas. Genaro do CMUD falou sobre as árvores na calçada 

do SESI que impede a acessibilidade. Tânia Maceri elogiou a proposta e sugeriu que em calçadas 

estreitas não seja exigido arborização. Tânia falou que o município precisa lidar com eficiência n 

questão das árvores e que nos Viallagios que tem arvores jovens e de pequeno porte e as calçadas 

estão estouradas. Natasha Falou sobre a necessidade do Plano de Arborização. Tânia solicitou 

também o fornecimento do nível para construção em ruas sem pavimentação. Tânia sugeriu que os 

comércios possam rebaixar 100% da guia e fornecer uma vaga pública pintada dentro do lote. Letícia 

falou que isso dificultaria a fiscalização e a cobrança de área azul dentro de lote particular. Natasha 

falou que não podemos privatizar todos os espaços livres para vagas nas ruas. Valdir do CMB 

solicitou que não seja exigido acessibilidade para comércios já instalados e com habite-se. O 

Audiência Pública 09/05/2018-ATA COMPLETA Página 1de2 
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33 vereador Manfrinato respondeu que acessibilidade é um investimento e que deixar de exigir seria 

34 discriminatório. Letícia explicou que é possível utilizar a faixa de acesso ao lote para implantar as 

35 rampas . Letícia convidou à tod~s para a conferência da mobilidade na sexta-feira. Às 20 horas e 53 

36 minutos a audiência foi encerrada. Eu Natasha Lamônica Moinhos, lavrei a presente ata , que vai 

37 anexa à lista de presença e segue assinada por mim e pela Secretária de Planejamento. 

38 

39 

40 

41 

Letícia Rocco Kirshner- Secreária de Planejamento 

~&~~ 

'• 

... ·, 

' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Regulamenta o PBtCetamentO, U 
Ocupação do Solo na Zona de lnd 
Com~rcio e Serviço (ZICS) e lnst1~~:.::..====::::!:!::z:ic==""""""o::..l Outorga Onerosa de Alteração de Uso o 
Solo em ZICS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tcnnos do 111'1. 51 da Lei Organica do Munictpio de Bauru, fàz 
saber que a CAmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1• 

Art. 2' 

Art. 3" 

Art. 4' 

Art. 5' 

Art. 6' 

Att. 7' 

CAPITULO! 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Esta Lei Municipal tt'gulamenta o parcelamento, uso e ocupação do solo eplicado à Zoo• de Indústria, Comál:io e 
Serviço· ZICS, definidas no Mapa 6 • Macro2onemncnto, do Plllno Diretor Pmtlcipativo de Bauru, Lei Municipal n' 
5.63 l, de 22 de agosto de 2.008, e institui p8lfmdros (l8lll aplicação da outorga onerosa de alteração de uso do solo 
cm ZICS, cm conformidade ao lllt. 96 do Plano Diretor Pmtlcipalivo . 

A ZICS t dcstinl!da priorilarilll!lCll!c oo fomento de lllividsdcs lndustriW. corncrclah e de serviços, 9Cm p~jufzo de 
sua companõilização às demais atividades urbanas. 

Subentendo-se por: 

l • Uso Industrial: atividade pela qual resulta a produç!o de bens pela transformação de matérias primas; 

li • Uso Institucional: estabelecimentos destinados à instaloç!o de equipamentos pt'.iblicos ou à realizaçAo 
de atividades voltadas A coletividade, nonnalmentc prestadas pela administração pública ou entidl!des 
assistenciais; · 

Ili • Sctviços: atividades pela qúal licam caracterizados os pn!stimos de mi.o de obm ou assistCncia de 
ordem Intelectual ou espiritual; 

IV· Uso Comercial: atividades que definem uma_ relação de troca visando lucro e estabelecendo a 
circulaçllo de mercadorias. 

Aos cmp=odimcntos industriais, comaciais e de serviços instabdos em ZJCS scrllo concedidos os incentivos 
tributários nos termos da Lei Municipal n• 6.448, de 04 de deumbro de 2.013, altm dos demais previstos no Código 
Tnõutário Municipal. 

A ZICS classifica-se cm: 

CAPITULO li 
DISPOSIÇÕES ESPEC(l'ICAS 

l • ZICS·A ·Zona de Uso Estritamente Industrial, Comercial e de Serviços; 
li · ZICS·B ·Zona de Uso Preferencialmente lndustrllll, Comcr<ial e de Serviços; 
Ili • ZICS·C - Zona de Uso Diversificado. 

A Zona do Uso Estritnrncnte Industrial, Comercial o de Serviços • ZICS-A: 

l • Constitui-se pelas 4rcas delimitadas no Mapa (Anexo 1) como ZICS·A, compreendidas por distritos 
industriais e áreas lindciras ao eixo rodoviário de inl.Crligaçlo ao Aeropono Moussa. Tobias; 

li - Destinam-se. sem prejuizo da instalação de estabelecimentos industriais de menor potencial poluidor. 
A localização daqueles cujos ruldos, vibrações, emanações e nlvcis de incomodlcidadc cons1ituam 
atividade indesejável à convivência residcnciaJ; 

lll • Pennite a instalação de emp= que desenvolvam atividades comerciais, de serviços e Industriais. 
al~m de uso lnslituclonal; 

IV· Não permite a implaniação de empreendimentos resideociai$. 

A Zona de Uso Preferencialmente lndustrlal, Comercial e de Serviços • ZICS-S: 

1 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

• Rcf. Lei n'7.06&'181,.. :-~-~-~-,-1..,..:-9-~-i.,..'g-D--/~, 

Art. 8' 

1 • Constitui-se pelas áreas delimitadas no Mapn (Anexo 1) como ZICS·B. as quai• são caractcrÍZlldas 
como áreas próximas de rodovins, •ituadas em regiões nllo loteadas e com capacidade "'lle acesso 
independente às rotinas rcsidcndab do entorno; 

U • Permite o uso institucional e a instalação de empresas que desenvolvam atividad01 comercias ~ de 
serviços, e industriais de menor potencial poluidor, que submetido• a llltlOdos adequados de controle 
e tratamento apresentem nfveis de lncomodicldade capaz.os de se compatibilizar ao uso residencial; 

111 - Não permite a instalação de indõstril! cll!sificadas como nocivas pelo Zoneamento Municipal (ui 
Municipal nº 2.339, de IS de fevereiro de 1.982, ou outra que vier a substitui-la); 

IV. Permite o uso misto residencial nos parcelamentos do solo em Ili~ 50% (cinquenta por cento) da Arca 
destinada a lotes, sem Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo; 

V - Pcrmisslvcl a ampliação da arca residencial prevista no inciso IV mediante aplieaç!o de Outorga 
Onerosa de Alteração de Uso do Solo e desde que seja reservado 80 meoos 5% (cinco por cento) da 
Arca total do C1T1pJCCndimento, incidente na ZICS, para a implantação de lotes industriais. comercial> 
ou de serviços. 

A Zona de Uso Diversificado· ZICS-C: 

1- Constitui-se pelas áreas dclimit.!das no Mapa (Anexo 1) como ZICS-C, as qual• silo caracterizadas 
como Arcas inseridas na malha urblllla consolidada ou muito pnlxlmas de bairros residenciais. com 
vias de acesso comuns utilizadas por esses bairros e seus moradores; 

II • · Permite a Instalação de estabelecimentos comercias e de serviços, e Industrial! que sejam compatíveis 
à atividade residencial; 

Ili · Nlo pennitc a instalação de indõJtriu chmificadas como nocivas pelo' Zoneamento Municipal (Lei 
Municipal n' 2.339, de 15 de fevereiro de 1.982, ou ouua que viera substitui-la); 

IV· Pennitc o uso residencial em toda sua extensão, ressalvada a obrigatoriedade de destinar percentual 
mlnimo de área para lotes comerciais, cm empreendimentos • serem implantados na ZICS 3, onde 
pelo menos 5% (cinco por cento) da área total do empreendimento cm ZICS dcvcrâ ser demarcada 
como lotes comerciais/serviços. 

Os usos pcnnitidos cm cada uma das ZICS consta do Anexo II . 

CAP!Tut.O Ili 
DA APLICAÇÃO DA Ol.rrclROA ONEROSA DE ALTERAÇÃO OE USO EM ZICS 

Art. 10 A alteração de uso do solo cm ZICS mediante outorga onerosa serl concedida apenas aos empreendimentos 
localizados na ZICS-B: Zona de Uso Prcfc:rcncialmentc Industrial, Comercial e de Serviços. 

Paragrafo único. Empreendimentos residenciais cm ZICS-C cst!lo isentos de pagamento de outorga. sendo autorizada a 
implantação residencial desde que resguardado o disposto no inciso JV do an. 8'. 

Art. 11 Os recursos financeiros advindos da aplicaçlo da outorga onerosa de alteração de uso cm ZICS serão 
destinados ao Fundo Municipal de Aquisição de Ncas e Obras de Infraestrutura nos Distritos e Mini 
Distritos Industriais de Bauru -FMDM, ou outro que vier a substitui-lo. 

§ 1° Todo o recurso advindo da aplicaçlo da outorga onerosa de altcraçlo de uso do solo cm ZICS dcvcré ser 
revertido para fomentar o desenvolvimento de atividadcs industriais, comerciais e de serviços. 

§ 2° Em conformidade ao disposto no art. 98 da Lei Municipal nº S.631, de 22 de agosto de 2.008 (Plano Diretor), 
"" menos SOO/o (cinquenta pór cento) dos recursos obtidos pelo pagamento da outorga onerosa de alten!Çllo e 
uso cm ZICS devcn! ser aplicado cm Infraestrutura urbana. cm áreas de ZICS, distritos industriais ou 
minidistritos. 

Art. 12 A outorga onerosa de altcraç!o de uso scn!. calculada no lllo da aprovaç!o do empreendimento, com base no 
Anexo III. 

2 



.. 

• 

• 

Rcf. Lei nº 7.066/18 

Parágrafo 6nico. 

Art. 13 

Art. 14 

1:: :k~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAU; 

ESTADO DE SÃO PAUW 

Empreendimentos habitacionais classificados como de interesse social, em confonnidade à Lei Municipal nº 
S.766, de 30 de julho de 2.009, tenlo redução de 50% (cinquenta por cento) no valor da outorga onel"03a de 
alteração de uso. 

CAPITULO IV 
• DO PARCEl..AMENrO DO SOLO EM ZlCS 

Os parcelamentos de solo promovidos cm ZICS estio sujeitos a padmclroS urbanlsticos especiais definidos nesta lei, 
sendo que para os dClnais cx~ios aplica-se a Lei de Pan:clam<nto do solo v(&cntc. 

Da área total objeto do plano de parcclamcnlO em ZlCS·A. compreendido por empreendimentos nlo 
residenciais, deveri $cr destinado como 4reas públicas, no m!nimo: 

1 • 1 S% (quinze por cento) para sistema viário, !ralando-se de loteamento; 

II . 20% (vinte por cento) para ãrca verde; 

Jll • 4% (quatro por cento) p11111 fomento às atividades de ind6stria, cométcio e serviço, que scr'llo 
destinadas 4 instalação de novas empresas, cm conformidade 6 legislação que rege o Sistema 
Concessão de Álcas no Munlclpio; 

IV • 1 % (om por cento) para ãrca institucional. 

Parãgrafo único. Os parcclamentoS do solo cm ZlCS destinados a atividade residencial ou uso misto, promovidos cm ZICS·B ou 
ZICS-C, dcvcrllo obedecer aos percentuais de 6rcas p6blica5 prevlsi.s na legislação geral de parcelamento do 
solo vigente. · 

An. IS Os loteamentos situados cm ZICS·A ou aqueles destinados exclusivamente à finalidade industrial, comcr<:ial 
ou de serviços, localÍ2l!.dos nas ZICS·B ou ZICS·C, podenlo dispor de quadras com comprimento mãximo do 
400 metros. 

Parigrafo (inJco. Os loteamentos residenciais ou mistos doveti!o respeitar o comprimento méximo de quadra definidos na 
legislação geral de parcelamento do solo vigente. 

An. 16 Os parcelamentos situodos em ZICS·A ou aqueles destinados exclusivamente à finalidade industrial, 
localizados nas ZJCS·B ou ZlCS·C. deverão dispor de lotcs com ll"Cll mlnlma de 1.000 m'. 

Partgraro único. Os demais parcelamentos onde estejam previstos lotes residenciais, situados cm ZICS·B ou cm ZICS·C. 
dever.lo dispor de lotes cujas dimcnsOcs m!nimas constam especificada:! ao Anexo 11. 

An. 17 

An.18 

Art. 19 

Art. 20 

An. 21 

An.22 

A localização das ãrcas públicas oriund:u do plano de parcelamento do solo scr6 definida pela Prefeitura 
Municipal de Bauru na emissão da diretriz urbanlstica. 

Todos os empreendimentos em ZICS deverão respeitar o traçado das vias existentes e articular-se com o 
malha viária projetada, devendo ser indicadas pela Pn:feitura Municipal de Bauru as eventuais interligações 
viárias que precisllrllo ser previstas no projeto do empreendimento. 

O sistema v)ério de novos loteamen11>s localizados cm Z!CS-A ou de novos loteamentos n~o residenciais 
localizados em Z!CS-B e Z!CS-C deverão dispor de vias de circulação (ruas) com largura mlnima de 16 
metros e leito carroçável de pelo menos 12 metros de largura. 

A3 obras de infraestrutura vi6ria a serem implantadas nas ZICS devcrlo prever pavimentação asfãltica em 
confonnidade às especificações contidas nos artigos 9" a 12 do Decreto Municipal a• t0.SS9, de 30 de 
novembro de 2.007, ou outro que vier a substitui-lo. 

Todos os loteamentos deverllo executar o passeio p6bl!co, seguindo as Normas de Acessibilidade vigentes. 

CAPITULO V 
DA CONSTRUÇÃO EM ZICS 

Pora construções cm ZICS, aplica-se o código de obras vigente. 
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Ref. Lei n" 7 .066118 

Art. 23 

1 § lº 

§ 2" 

Art. 24 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CAPITULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os Distritos Industriais estão sujeitos à legislação especifica. 

Empreendimentos a serem instalados ou regularizados nestas ércas estio Isentos da elaboração de Estudo de 
lmpaoto de Vizinhança. 

Novos Distritos Industriais que venham a ser criados pelo Munlclpio deverão prever a elaboração de Estudo 
de Impacto de Vizinhança prévio à sua implantação. 

É dispensada a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança para"' empresas localizadas cm loteamentos 
exclusivamente induStriais, comerciais ou de serviços, situadas cm ZICS·A ou cm ZICS-B, cujo processo de 
aprovação do parcelamento de solo já t<nha contemplado a elabomç!lo de EIV Jllllll o empreendimento geral. 

Paligtafo 6nico. Para empresas locali2lld"' nos Distritos Industriais, aplica-se o disposto no art. 23 . 

Art. 2S Lotes e edificações pr6-cxistenles à publicaçlo dessa le~ que lenham sido produzidos cm discordância aos 
lodices urbftnlsticos e de construção constantcs do Anexo li, terão su1 regularidade reconhecida, desde que 
nllo invadam áreas públicas, de terceiros, áreas ambientalmente protegidas ou !ajeitas a restrições especificas. 

' Art. 26 

Art. 27 

Art.28 

Art. 29 

Art. 30 

Art. 31 

Empresas que exerçam atividad., classificadas como 14 pela Lei Municipal n' 2.339 de 1 S de fevereiro de 
1.982, pn!-cxistcnles cm ZICS-B ou ZICS·C. permanecerão autorizadas a continuar com suas atividades 
nesses locais, desde que atendidas as normas aplialvcls pelos ÓIJ!llOs ambienlais e sanitãrios. 

Atividades efetivo ou potencialmente poluidoras a serem desenvolvidas nas ZJCS cstar!lo sujeitas, nos termos 
da Lei Federal nº 6.938, d"e31 de agosto de 1981, ou outra que vier a substitui-la, ao licenciamento do órgão 
competente, seja ele municipal, estadual ou federal. 

As ZICS localizadas em Áreas de Protcçl!o Ambienta~ ou na Zona de Amortecimento da Estação Ecológica 
Sebastião Aleixo, deverão obedecer às diretrizes e aos par!mctros cspcclficos C51abelecidos pelos respectivos 
Planos de MW>ejo. 

As atividades que lançam efluentes em corpos de 
prevista no Decreto Estadual n' 8.468, de 08 de 
novembro de 1.977. 

Os anexos l, II e lll ficam fàzendo parte int< 

Esta Lei entra cm vi 

Bauru, 14 de 

estarão sujeitas, pam fins de nprovaç!lo, à classificação 
rode 1.976 e oo Decreto Esíadual nº I0.7SS, de 22 de 

A 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO • 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 7.028. DE 21 DE DU:EM!IRO PE 2.817 
Dispõe sobre o ticcnclamcnto d1 obras e 
cdlr1C1ÇOc1 no Muoiclpio de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos lermos do Ili. SI da Lei Orginica do Munlelpio de Bauru, f12 ,.ber que 1 

Ctmara Municipal aprovou e eJe sanciona o promulSA 1 seguinte lei: 

M. I' 

AJI. 2' 

An. J' 

M.4' 

An. 6' 

An. 7' 

An .•• 

An. 9' 

Ali. 10 

AJI. li 

AJI. 12 

Ali. 13 

§ I' 

§ 2' 

CAPITULO! 
DAS DISPOSIÇÕES PRELlllllNARES 

Es11 lei disciplina as regru gel"lis para o liccnclamcmo de obras e edific1çOes ao Maniclpio de Bauru. 

Os procedi~toa do aprov.çlo e lk:cnciamcnto e.nabclttldos pOI' ena lei aplicam-se a 1odu as obns e edlírçlÇOcs 
localizadas cm dret urb4n1 e aquelas si1uadu cm 'f'CI rural nlo voltadas lJ llivldades •crossilvoputoris. 

AJ denominações t!cnicas apliclvcis 6 rc3ul1çlo das obras e edificações serio coacclruadas no decreto regullrncntador. 

A observlncfo da• disposlçll., desta lei n1o d.,.brlp o prollJsfooa!, r<SpOOsivel !«nico pelo projc10 • pela ob ... do 
campr!rnento da nonnu disclplln1do10S de sua regullt al1!8Çlo. lmpostH pelo respectivo Conselho Profissional • 
daquelas docorrenles de ourra' nornuu e lcgls1&çõt1 pm!ncates. 

CAPITULO li 
DAS RESPQNSABIUDADES 

SEÇÃO! 
DO MUNlciPID 

Compete A Prefeitura Munlcip1l de Bauru, pot melo de órg!o tdonfco cspccUlco, a cmiu!o de numero predial pera o 
lnWvc~ 1 1prov1çlo do projCIO de cdfficaçto, 1 conccsslo de alvltts e 1 cmlsslo de certllicodos de 11:gularlnçto, 
dcmollçlo e concluslo de obrns. 

A Pn:feitwa Municipal tert o prazo_ de 2~ (vinte e quatro) lll<ses, contados 1 ponir do rigfncfo dc:ssa lei. pera lnfornulirar 
todo o processo da liccnciamcn.to de obrar e cdlfica;Oa, instirulndo um portal ereuõnlco J>&nl o acompanMmeato e o 
relacionamento com os proprittl.rlos e respons6veis r4cnlc0t. aseaurando a transpufncfa. celerldado e cfici!ncia no 
licenciamento das obras e edificações. 

O coqjunto de documentos neenrirlot para R"qUtrer os procedimentos previnos pela presenta lei devetlo constar 
devidamente rel:icionados ao site da Prefeitura Municipal cmª'' 10 (dez) dfo após a regulamentaçlo desta lei. 

é de responsabílidado da Prcfcittlf3. Munlcipal, por mela de (lrglo t«nlco espec(fico, o çumprfmcDto dOJ prazos pura o 
Hcenciamcnto do obnu e cdiíacaçõcs wc1urando 1 transpar!Dcia eot processos de 1provaç10. 

A Prcf'dtura Manicipal licenclart • c:xccuç.lo do edificações aornenlc no que ao referir aOJ padrncaos urbanlsdcos 
n:lovaates, conforme disposto no 1 I" do an. 29 desta lei, sem pcejufm dos demais parlmetros construtivos previstos por 
norma 1lcnlc11 e legfsla11o pertinente, csbcndo 1o(1) l<Sp()as!vcl(ls) ti!onlco(s) pelo projeto e pela obra seu pleno 
cumprimento. 

O llr:enci1mento de obras e edjftcaçõcs Implica apenas na sua aprovaçlo cm relaçlo 10 projeto eprcscnt1do, nlO 
implicando no reconhecimento, pela Prcfcíruni, do direito de propriedade ou posse sobre o imdvcl. 

A Prefcftura se cxímc do tceonhecimcn!O dos direita! autotai.s ou pessoais referentes l autorift do projeto e 1. 
responsabilidade 1tenlca. 

A Prefeitura nlo se rtsponsabiliu pela estabilidade. dl!I edificações ou por qualquer 1inlsiro ou acidente decorrente do 
defict!ncias do projeto, de sua cxeçuçlo ou instaleçlo, bem como de rua utiliuçlo. 

SEÇÃO li 
DO RESPONl!Ã VEL TtCNICO 

O rcsponsAvcl ~cnico ~ o profiJSiona! habilitado junto 10 6rglo fcdcnl flscaliudor do cxctclcio profissional, dncndo 
estar devidnmcnto rc&iftrado ao rcspcc1lvo Conselho Prorwior11I e i08Crúo no Cadastro da PrcfcitW11 Municipal. 

o profassiontl habilitado pode ri atuar individual ou sollduiamcate,. como pessoa nslca ou rcspons4vcl por pessoa jurídica. 
flcaDdo fAcaltado ao mesmo profissional a usunçlo du rançGd de responstvel t!cnico pelo projc10 e de rcrponftvd 
t!cnlco pela ob ... 

O rcspons4vel tknico dcvcri estar cm dia com suu obrigações perante a Prefeitura Municipal. 
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Rcí. Lei .. 7.02Sll7 

p• 

M.14 

Art. u 

• 
Partgrafo dnlco. 

Al1. 16 

M.17 

M.11 

• Art. 19 

Partgrafo (hlfco. 

Art. 20 

PatlgnJo únjco. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SotA díspe:asad1 a iascriçlo do pronssronal no Cadastro da Prtfeitun Municipal de DIW'U quando so tratar de rrabalho 
esporidico. ou seja. a atividade exercida somente uma únic. Ye:Z no Muntclpfo dUJ1111to um pcrlodo de 6 (scb) mcsc:!. 
1itusc1o cm que scr6 admitida a disperua. desde que haja o recolhimento do rcspeçtlvo imposto .. ISSQN (lrnposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza) e outros tn'butos munlclpals 1p!ietvei1 ao objeto dl prcstaçlo de JCl'Viço. 

O profissional poderi assumir as (uniões do: 

I • Rcsponstvel 1tcnico pelo projeto, sendo rcspon•Avcl pelo atcndimco10 11 lqlslaçlo pcrtillcnte na claboraçlo do 
proje10, pelo cont.Udo du peças snfica• • pelos cspccifica~s • exequibilidade de sca trobalho; 

U. Rcsponstvd tt<alco pela obra, sendo re.sJ>OR"vcl pela correta cxccaçlo da obra, de aconlo cam o projeto legal 
aprovado pdo Munlcfplo e dtmab pro.fetos Wstaiics. tais c::omo çomplcmentares e exec;utivo, com 1 observaçlo 
das nomw opllcAveb. 

a de inteira responsabilidade do autor do projeto e do respoastvcl pela obra o atendimento 1 toda e qualquer 1egblaçlo 
vigente. inclitSivo u notmas t~nicas do acenlbUidade e de desempenho insthufdu pela ABMT • AJsociAçlo Brasileira do 
Normas Ttcnlcas e as """""' cmitidH pelu Conccssloairias de 11<r1lços pclblicos, tais como do l&ua. esgoto e energia 
elftric1, alfm da ICJUfllllÇI contra lnc!ndlo das edificaçllcs o...., de risco cm coofonnidad• cam a lqisloçlo cotadual e 
municipal penincntcs. 

O mponsllvcl técalco rcspondcri pelo cumpdmcllto do lqiolaçn<> cdillcia apllclvd, b<m camo peta veracidade das 
infonnaçõcs e documcatos emitidos por 1ua 1utorla. sob pent do Joírcr as san;:oa lcpfJ e admlnlstr&llvas. 

Caso ha.f• mait de: um rcsponsãvcJ t!cnico pela exccuçlo da obra devc:rã ser cspecUlcad1 a irca de atuaçJo de cada um dos 
envolv(dos. 

Sendo ncocssãria 1 subsliruiç!o do rcsponstvd ttcnlco pela exccu;lo da obra o Munlclplo dovm ser lnfonnada par 
documento fomtal protocolado e .. rcspons.hcis deYCJto promover a subsdrulçfo dos termos a declara~• de 
responsabilidade penlnentcs, sob P<"' do embargo do obn. 

Caso a comvnrcaçlo da baixa de rcsponsablUdade seja requerida pelo resp0nsilril t&:nko o proprietirio ou pouaidor ti:tlo 
um prv.o de J $ (qalnze ) di1s para indta.r .. o responstvel lknico substituto, a partir do qual e nlo 9 íazmdo. a obnri sat 
embArpda. 

SEÇÃOlll 
DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR 

Para efeitos deste lei considenwe: 

I· Proprletú!o: a pessoa íislca ou Jurldlco detcotora de thvlo de propriedade do lmó,..I rcgi..uado ao Canõrio de 
Rcaisuo do lmõvcb; 

li· Possuidor. 1 pessoa lislca ou Jurfdlca, bem como seu succuor 1 quolqucr lllulo, q .. telllta de fato o c•crclcio, 
pleno ou nllo, de usar o Imóvel objdo d& obra. 

Para 1 Pre~ltura admtlir que aquele que se aprcscnta como possuidor tenha os mesmo! dlrcJtos do propriettrio. para 
efeitos de IJccnciamcnto edilfcio, este dcver6 futt prova substa.ncia1 de tua posse por meio da aprcscataçDo de um dos 
seguintes documentos: 

J - Contrato com autorizaçlo cdillcfa expressa do propriet4rlo: 
li· Compromisso do compr1 e venda devidamente registrado no Cartório do Rq[mo de Imóveis; 
ur - Contrato representativo da rclaçlo juddfCA "iJlenttl entro o proprictfrfo • o possuidor direto. DO qual esteja 

exprcssamcotc previsto o direito do possuidor prov{dencltr o licenclamen10 edilCclo: 
tv - Escritura deí10ltivn. sem rcaistro; 
V• Dccislo judicial rcconhcecndo o direito de usuc1pllo; 
VI • Documento de lcgltimaçlo f\mdiúla ou lcgitlmaçlo do posse. 

Todos os documentos rclacionad°' nos lnclsos 1. 11 e UI dcvcrto ter 1 íi.rma rcconhcefda por 1utenticidade. 

O propricttrio ou o po"uldor do imóvel responde pela Y'C'acidade dos documentos emitidos conjuntamente cont o 
rcspons6vel t~nlco. naquilo que couber, de tOnna solid.trfL 

O proprlct4rio e o possuidor, assim como o profissioa&I habílli.do, ficam obrigados A obscrvlncla das dlsposiçOcs desta 
le~ das regras indlspens4veis ao seu cumprimento, flX1d1J no rnpcctlvo decreto rcgulamentador e nas normas técaiciS 
apllc:!vcis, submttcndo--se b penalidades previst1s cm lei. 
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Rct lei n'7.02B/17 

Art. 21 

Ali. 22 

• 
Ali. 2J 

An. 24 

• Pnsniro Oatc:o. 

An.2S 

Pal'tgrafo (1nico. 

An.26 

An. 27 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CAPITULO Jll 
DO CONTROLE DA ATIVIDADE EDILICIA 

A 1tivfdadc edilkia depende de controle a ser cxcr;ldo por meio dt emisdo, pe!e Pn:rcltun: MunlcJpal, do •Ivan: ou 
ccrti(K:ldo. de acordo com o tipo de obra, mediante procedimemo 1dministrltlvo o 1 pedido do lntcrcssado. 

O processo do Jiccnciamcoto do obnJ e ediOcaçlks no Munic!pio do Bauru contemplasi: 

J ~ A cmisslo de n11mcro prcdfaUJdcntificador p4l8 imóveis ainda sem llllmetaÇlo: 
U - A emlS51o de Alvad de Aprovaçlo da Ptojero 1plicivcl i: 

a) Obras novas em lote nlo edificado: 
b) Reformas, com ou sem alteraçlo de Arca. desde que contemplem uma ou mais du reguin1es modlfi~ 

1, Suprwlo ou acmclmo de irca odlfioadl; 
2. Alleraçlo da distribulçlo da irca consuulda aobrc o lcrreoo: 
3. Modlficaçlo cstrotunl ou outra quo lmcrfir1 nu =diçOcJ de 1cmibílldadc e egunnça do 

cdificaçAo cxistcnle ou do Imóvel Ucdcfro. 
e) lnsta!cçlo de Cll•Çlo ddlo-base; 
d) Oul!U Instalações cm que aeja exigido, por leglslaçlo ospcc!fica, o llcencWnto!o cdlllclo. 

m • A cmlsslo do Alvará de Excl;uçlo de ObnoJ, apUcivcl 10 li=ciam:nlo da CllP• da exocuçlo, pua os casos cm 
qae houve 1 emfsslto do Alvad de Apronçlo de ProjCIO; 

IV - A emlssllo de Ceniflcado de Rcgularizaçlo da Edificaçlo. dcstlnada ao reconhecimento o i rcgularizaçlo de 
cdific:açOes existentes: 

V - A cmlsslo do Alnd o Cerlidlo do Demollçlo, 1pllcivel.o u obru do sup=slo do cdtr.c:açlo; 
VI • /\ emlsslo do Cortlficado do Concluslo do Obru, apllci .. I 1póJ conclu!du u obfu llconcladas pelo Atvart de 

Ex«:uçlo de Olmos. 

Nlo scr6 exigido procedimento cspcctnco de liccnc:iomcnto, ll03 tonnoo dcstt lc~ para 1 c:xccuçlo de: 

1- Obras ediltc:ias que nlo lnterfirom OI -bilidado de Imóvel ou dc constru~ llndclm o que nJo se enquadrem 
nu hipós:tcs com c:xig!ncia de Uccncfamepto prcvfstas no lrt. 22; 

li • Modlflcaçlo do interior da cdlficoçlo quo nlo Implique altcroçlo do irca c:om!rv!da o nem intcdln n•s coadlçOcs 
de acessibilidade o segurança ~stcntcs. 

As obras Indicadas ao capu1 dcvcrlo ser cxec:utadas cm confonn.ldade ts nonnas lc1afl apUcAvt:is, •inda que nlo 
lmpllquem em procedlmenlo cspcc:lflco de llcenci&rnonlo pelo Munlclpio. 

A:J obras cJmfOcad.as como ~USldoras de Impactos: 

1- Ao meio ambiente. assim classlticadu pela legislaçlo penincnte, dcvcrlo apresentar Hecr\Ça p~via ambiental 
quando da aprovaçllo do projeto, de acordo com o dispo.to na lcgislaçlo pminmo: 

11- Urbonlstic:os, assim classific:ades pela qlslaçlo pcrtinenle, dovcrlo olaboru Estudo do Jmpacio de Vizinhança -
EIV ou Relatdrio de lmpaclo do TrtMilo - RIT, conlbrmc Lcb e Dcc:rctoJ M11Dlclpals vlgcnrcs. 

O LlccoclamcnlO Ambiental, o Es1ude de Impacto da Vizinhança e o Rela!õrio de Impacto de Tdícgo slo rcqulsilos 
obriga1órlos pn 1 oxpcdlçlo do Alnd de ConstnJÇJo, quando 1 lcgWaçlo assim o exigir. 

CAPITULO IV 
DO PROCEDIMENTO PRtVIO AO UCENCJAMENTO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 

O interessado poderi soliciw Cerrldlo de Uso do Solo para a obtcnçlo de lnfonntçôes quanto ao uso, oçdplção e lndices 
urbtnlsticos bisicos vigentes rel•livas 10 lote onde se pretende construir. 

A CertJ'dlo do Uso do Solo 6 meramente ln(ormadva e nlo genr. direito de construir ou exercer atividades. cst&ndo csw 
autoriuçOes condicioMdU ao cumprimento du lcglstações vigmtcs ao 110 do proccdimc:nco de liccaclamcnto. 

O interessado podcrt solicitar 1 numeração predial pm o imóvel que 1lnd1 n1o possua aumcraçlo ofieiaJ. o que sai 
tc1llzado de ronna autom4tlca quando do pedido de cmlsslo do Alvari de Aprovaçlo de Projeto ou do Auto de 
Rcgularh.açlo da EdiDeaçlo. ou de forma autõnoma por rcq11C1lmcn10 cspccffico do lnlcrcssado, cm situações qu1ndo nlo 
houver prcvlslo do conslruçlo no respectivo lote. 

CAPITULO V 
DO PROJETO DE EDIFICAÇÃO 

O projeto de cdiflceç:lo. 1 ser elabor.do por respons•vcl lblco. devo estar cm consonlnc:la com • lcglslaçlo cplie6vcl, 
bem como com as aormas tknlc&J de 1eessibilld1.dc e de dcscm~ho lnstituidu pela AssocCaçlo Brasilcil'i: de Normn! 
Tc!CtJJcu - ABNT. assim como outras pertinentes, lndcpcnden1ementc da dcmonstraÇlo nas peçns gri.ficas aprcsco.1.11.d.., 
para a aprovaçlo mtinieipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O projeto de edificaçllo o ser submerido t apn:cloçlo e 1provaçlo da Prof<ihn:I dcnomlna-so "Projeto 1.<gal" • deve 
instrolr °' pedidos pera a cmisslo do Alvari de Aprovaçlo de Projet:o e para a cmisslo do Cerdracado de Regulariuçlo da 
Edificaçlo, assim como ourros que venham a ser dermldos pell legillaçlo municipal. 

O processo de 1proV1çlo do 06Projcto Legal"' seri realludo pela Prefeitura Municipal de Bauru copslderando e u.nilisc de 
partmcuos urbanfrttcos relevanta. nlo lmpli"'1do :n1 a~façlo de outros aspectos cdirrcros caja confonnidadc f do 
responsabilidade do aator do projdo, Independentemente de i=starcm representados 111 pcçn gdtica do an61isc. 

Slo considmdos p1rAmctros urbanlstlcos relevantes: 

Uso confonno o zoneamento 1plie4vch 
ReslriçOes aplicadas aos usos cspcclllcos, confonne lcglsflçlo pcrtlncare; 
Taxa de ocupaçlo (TO); 
Coeftclenre d• aproveillmento (CA); 
A!il!llmORto du divl.tu (latem e lilndo1); 
Recuo Contai; 
Muquiscs e beirais; 
Ta><& de penncabllldade do 10!0 (TP); 
ACCSJibílidade e outros «qulsltos do(s) passelo(s) p6blieo(J) 01 cxteaslo do alinhamento do !ore: 
Ázeu de estacionamento e p6tlos de carga e dcscarp; 

f. 
D· 
UI. 
lV
v
vr. 
VII· 
VIU· 
IX· 
X· 
XI• Soluçlo paia abasrcclmcnfo de 'sua e esgowneoa> 11nltJrio e dlsposiUvos para lnt<rllpçlo b r.des p6bllcu do 

fníracstmruru b!slctt. 

A confbrmldado do projeto h normas t«nlcas do construçlo e b dl5poslç3cs lcg1'5 o 1<gullmentarcs aplicbcls aos 
aspectos do interior dlJ edificações d do responsabilidade exdusM do respoas4.vcl ticnieo pelo projeto. 

A Pmeltura Munielpal poderi Instituir parlm<tros consuutlvos quanlo aos aspectos do ln1crlor das cdiflcaÇOcs, 
complementares aoJ du normu tbka3 existentes, 1 fim de resguardar ., necessidades e C&l'IC1Crlstkas locais, cabendo 
e.os respon1'tels t&:nlcos odot!-los no projeto o na accuç!o du obras. ainda qae os mc.smos nlo configurem os 
partmerros urbanlstlcos rdevan1cs especifiados no llJl. 29. 

O '"Projeto Legal" deveri conter: 

! • o.dos do responsAvcl ~nico pelo p<ojea> compreendendo o nome compicto, CPP (Cadastro de Pessoa Ftslca~ 
nínnero de registro no órglo de clusc e o<nnero do lnscriçlo municipal (ou ldcndrlCD.çlo de enquadr1mcn10 cm 
setViço cs(>Olidico); 

U.. DadOJ do proprfe&irio ou pouuldor comprCC11deado o nomo complc10 e o CPF: 
IU- Dados do imóvel comprccndeado 1 lascrlçlo cadastral municipal (ICIOT1 quadra a lote), nOme:ro de matrfcuJa e 

apccificaçlo do cartório de Rcsbrro do lmóvet. dados do lote confôrmc registro do lorcamcnro e endereço: 
IV - Peça gd.fica a lct aprovada ou rc&W1rir.da, contemplando u infbrmaçõcs sclac:lonade ª°' pmimctros 

urbaltfsti~ relcvsntcs e.spcclOc:ados no art. 29, 1 1• • 

As cores de hachuras parà apresentaçlo do '"Projeto Lesar" envolvendo reforma ou rqularlzaçlo slo as tegulntcJ: 

J • Cor preta ou azuJ ptra 1J partes 1 conscrvu ou existentes: 
n - Cor amarela para aJ partes a demolir. 
UI • Cor vennetha ptn as partes a construir ou renovar: 
lV • cor vcrdo para 1s putcs a regularizar. 

A especffi.caçlo dct1lh1d1 dos contcúdoi grificos do '"Projeto tcpr• const1d. espccif icldo no dccmo rcgulamentador. 

C\ PITllLO VI 
DO ALVARÁ DE APROVAÇÃO DE PROJETO 

O AlVllri de AproV1çlo de Projeto scri cmttrdo pelo órg.lo compctcJUc da Prefeitura Municipal após a an41isc e aprovaç4o 
do n:spectivo 11Projeto Legal'" e documentos que o 1compubam. 

O AlvuA de Aprovação de Projeto restringe.se: 6 aprovaçlo projetual, sendo que para a cxca1çlo das obras d ncccsstrio. 1 

obtcnçlo do Alvm de Exccuçlo de Obras. sob pena de autuaçlo e embargo em cuo de descumprim:nto. 

O proprictArio possui o pra!Q de Atê 6 (1eis) muct para requerer o Alvari de Eucuçlo1 a partir da data da cmisslo do 
Alvanl de Aprovoçlo de Pl1'jeto, sob pena de sua caducidade. 

O Alvart do Aprovaçlo de Projeto podcit ser revalidado por Igual perlodo, por uma única vu, medlan1e a solleitaçlo do 
interessado. desde q~ o projeto aprovado atenda ' lc&islaçlo cm vigor par oeasilO do dcfe1imcnto do pedido de 
mr11Ud1çlo. 

A solleitaçlo de Alvari de Aprovaçlo de Projc10 dn-eri ser instrufda com: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

J • R.cquerfmcnro: 
lt - I)oegmcnt&Çlo n:fcrcnto ao proprietúio ou possuidor; 
Ili • DooamenlaçlO tl:!c:rento oo imóvd; 
IV • Anotaçlo do Rcsponsobílidado Tlcnic• ou Ro&imo de Rcsponnbilldada Tlcok• eini1ldos per profissional 

h1bllitado, constando su• rcspom:abllidlde pela daborw.çlo do projeto ediUcJo: 
v - "Projeto Legal" contendo os dados do lmó\od, do proprledrio ou possuidor e do reopons!vel t!cnlco pelo projeto, 

aMm da rcprescniaçlo grtf1t1 simplificada da obra, conforme cspecilloaçlles apresentadas no decreto 
rq;ul111mcntAdor. 

VI- Memorial lloscr!Ilvo; 
VII - Dcclaraçlo assinada pelo profissional l>abüitado 11es1ando 1 confonnldade do projeto As condlçCcs de 

acwlbllidllde (NBR !XISO) o º"""' por.lmcao1 cdillcios prev!s!os por kglslaçlo penincme ou pelo dc=1o 
rcgulamentador; 

VIU. Dccllt&Çlo assinado pelo profwionol bablU!ado, 1ics<ando 1 eonfonnúllde do projeto As nonnos ttcnicos de 
desempenho (NBR 1 S.575) e normas do scgunmço 1plidvci.s; 

IX - Ouuos documenios o licenças exigidos pela leslslaçlo ou decreto icgu!Atneatador, conlbrmo o coso. 

O .. Projeto Lepl .. nlo substitui outros projetos que venham 1 1er ncecssúlos para • plcnl cxei::uçlo da obra, cais como 
projetos executivos, cstrutUrafs. de- loslalaçOcs. entre outros que sej1tn cntcndldos como nccus4rio9 pcJos rcsponsAvcis 
~nlcos d1 obra. 

A aprovaçlO do "Projeto Legat' nlo exime seu ltl!Or da obcdl!ncia As normas 16cnku aplic4vels pelos óralos reguladores 
da a~vidade profwlona~ bem como ouu.s lcglsltçlles aplic!vels. 

A aprovoçlo do •Projeto Legal .. nlo cxfme seu lutor da obedi!ncla " normu de tcaurm;a contra (nç!ndJo e 'rce de 
rlsco cm confonnJdade com a Jegts1aç:lo pertinenta. 

CAPITULO VII 
DO ALVARÁ DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

/\ crnlsslo do Alnd da ExccuçlO de Obras depeodczt de aolicl<açlo cspcclflCI, 1 ,.,. roqucrlda pelo proprie14rio ou 
possuidor, podendo ser tci<a no 110 do pedido de aprovaçlO do projeto ou poneriormellte, desde que no prazo de validade 
do l\lvd de l\provaçlo de Projeto. 

A soliciiaçlo do Alvanl do ExccuçlO de Ob<as deve acr r<qucrida prcviomcnte IO Inicio da construçlo, sob pena de 
apllclçlo de Sançllcs. 

A solicltaçlo de Alvanl de Execuçlo de Obras deveri scr ins!JUlda com: 

1-
11-
111-
IV· 

V-

VI-

Req11erimcn10: 
Documentaçlo refcrcnto 10 proprlctirio ou possuidor; 
Oocumcnt•ç:lo ~Ccrc11te 10 imóvel: 
l\notaçlo de Rcspcnsabilúllde Tknlca ou Registro de IWponsabllldado Tkal<a emitidos por prolisslon1I 
~abnitado, conslando sua 1CJpo!ISlbllldade pela dileçlo ou c:xccuçlo da obra; 
Occlaraçllo de rcsponsabllldado pela correta exccuçlo dl obra e cumprimento do projeto aproVJ.do 1 ser emitidos 
pelo rcsponsivcl pell obn; 
Outros documentos e liccnços Cldgldos pela lcglslaçlo ou decreto ....,Jamemldor, coníormo o caso. 

No caso de KrViços ou obras executados sob 1 rcsponsabilfdado de diversos profissfonals. deverlo constar da solichação • 
4rcz do aluaçlo de cada profissiobal. 

O l\lvar4 de Exccuçlo poderi Incluir, quando for o cuo, a licença para t demoliç&o parcial ou Iota! da cdilicoçlo 
cx:lsleate. 

Quando o cmprceodimcnlO compreender mais de 1 (um) bloco de edllicaçlo podri ser requerido o l\lvari de Exceuçlo 
para cada bloco, isoladamcn1c. 

O prazo para a concluslo das obns, a ptrtfr da data da cmbslo do Alnr4 de Exocaçlo. •cri de: 

J.. 24 (vfnle e quatro) meses para rcsldl:ncLts uolfamiUarcr, 
1t - 48 (qulll'Cnla e oi10) PKtCJ pt.ra ~idêDCiu mulllfamiUara: 
Ili• 24 (vinte e quauo) meses para fnstafaçOes do com~fo, serviço Od fndústr!t com frca inferior o. 7'0m' (setecentos 

e cin<1ucnta metros quadradoJ); 
IV· 48 (quarenta e oho) meses pan instalações de com«cto. serviço ou JndO.Stria cocn •rea superior a 7SOm' 

(set«:cntos e cinquenta metros quadrados). 

5 



• 

• 

Rd'. Lei n• 7.028117 

Pmígrofo (mico. 

Arl. 39 

§ I' 

§ 2' 

Parâpfi> Onko. 

Arl. 41 

Arl. 42 

Arl. 43 

PmípCo dnico . 

Arl. 44 

Arl. 4S 

Arl. 46 

Arl. 47 

1 PROC. r~a 
FOLHAS 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

O Alvd de Ex.ccuçlo de Obnu podcrll ser rcvalldado, mcdian10 sollcitaçlo do propriettrio ou possuidor, desde que 1 obn 
jJ. esteja iniciada. e nlo configure condiÇlo de abandono ou 1itu11çOes dC" descumprimento da sua funçlo socinl, conforme 
disposlçO<s do Estatuto da Cidade, do Plano Diretor o do leghl&ÇOco especlfic: ... 

O Alvaí de Exccuçlo de Ob... petdet:I 1 efdcia: 

I • c .... obra ulo tenha •ido lnlcioda cm Ili l (um) IDO. contar da emlsslo do Alvari do E=uçao; 
li· c .... obfl, 1pds inlcl.oda, permanecer pmllsad• por perlodo superior 1 1 (um) ano. 

A obra scri consrdcmda lnk:Jada com 1 execuçlo de 1U1 tund1çlo. 

O pn1zo do valldado do AJvart de Execuçlo fica suspenso daranrc a tnlmiraçto de evcaiulf projero modUieativo. 

CAPITULO VIII 
DO ALVARÁ E CERTIFICADO DE DEMOLIÇÃO 

A!J dcmoUçõcs cdiHcias nlo cootempladu cm procedimento& de emfsslo do alvaris do Çl"OQÇlo de projetos devcrlo la' 

precedida! do soilcltaçao especUlca, • "'' rcqoerlda junto 6 Pre~ltun Munlclpol, destinada l oblençlo de AIYlri de 
Demolição o posterior C.nlílCldo de Oemollçao paro fUJJ do 1varbaçlo no Cutórlo de Rqislro do lmóveb. 

As reíonnas que contemplem a supressão de l.rca poderio ter • IUtorluçlo da demolfç!o integrad1 no processo de 
aprovaçlO do projno. nlo tendo accessArio, cesses casos. 1 emlsslo de AJnrA do Dcmoliçlo e3pCCffico. 

A solicltaçlo de Alvad e Cenldlo de Ocmollçlo dcvesá ser lnstrulda com: 

J.. Requerimento: 
li • Documen11Çlo reícren1c ao pruprictirlo ou possuidor; 
UI - Documcntaç!o rcícrentc 10 Imóvel; 
IV· Anotaçlo de RcsponsabUldade Tlcnlca ou Registro de RcsponsabUidade Ttcnle.o cmlddos por p<0fi1Slon1I 

h1bllltldo, CO<lstando ma responsabnldado perante o sezvlço do supresslo de 6re1 (demollçlot, 
V .. Outros docvmcntos e licenças exigidos pcla lcglslaçlo ou decreto rqul&mcnuidor, conforme o c:1so, 

CAPITULO IX 
DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS 

Concluldt 1 obn licencilda por Alvart do Eltocuçlo de Obru, deved ser soii•lradt 1 expedlçlo do Ccrtiricldo de 
Concluslo de Obras • CCO. 

O Cenlfk:ldo de Coocluslo de Obw ~o documento h4bil para 1 comprovaçlo de regularidade da cdlficaçto. inclusive 
pa,. fins de registro no Canório de Registro de Imóveis. 

Para 1 cmi!Slo do CcniCicado de Conciuslo de Obras serio aceitas pequenas alterações que nlo descaracterizem o projeto 
apro~o e que nlo implíquem cm altcraçlo de IUIJ mctra&ent. cabendo 10 responsAvel '""Eco assegurar o cumprjmeato 
das nonn1s 11Xnlcas do aecssibílldade, h1bltabJlidtde. dcsompcnho • demW normas edilfciat apllc!vcis. 

A tolicltaçlo do Ccrtiticado de Concluslo da Obras dcvcd 1er instndda com: 

1.. Requerimento; 
li - Doc1Jmcntcçlo referente 10 proprietário ou possuidor; 
Ili • Docwncntaçlo n:Cerente ao imóvel: 
IV· Declaraçlo do proíwionaJ rcspons&vcl pcl1 obra. atestando 1 sua ac:cuçlo de acordo çom o projeto aprovado. 

eom as normas 1c!cnlc11 e lcgiJlaçlo 1pUc4veis; 
V .. Documentos e licenças cveatuatmcnto ressalvadas no Alvari do Execaçlo de Obras ou no decreto 

regufamentador. 

Scrt realizada vistoria no imóvel pelo Poder Público MunlciplJ pani 1 ave:rf&uaçlo dos parlmctro1 urt>anlstiços relevantes. 
conforme: incisas rclacfonlldos no an. 32. § t• desta lei. 

Poder4 ser concedido o Certificado de Coõelw:lo Parcial da Otn.,. a pedido do inu:rcssado. quando houver ccndiçOc:s pan1 
1 oeupaçlo de pane do imóvel antes da conclatlo total da obra. devendo A condiçlo de uso e accssibílldade da respectiva 
'rea. para •qual se soUeita o Certificado Parcial ser asscprada pelo respons4vel técnico. 

CAPITULO X 
DO CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÀO 

Todas as cdificaçOc:s exccu11du sem 1 autorizaçlo imvta da Prefeitura dc:vcrlo ser submcddas a proccdimen10 de 
rc,gularizaç!o, 1 ser solicitado por seu propricttrlo. possufdorou reprcseatanto l~gal. 
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Ao ímal do processo de regularizaçlo scr4 emitido o rcspecrfvo Cenific=ado do Rcgularfzaçlo da Edif1Ç1,çlo. 

O Certificado de Rcgularizaçlo da Edificaç.lo 6 o doc•mcato b6bD p1111 • comprovaçSO da n:gularldadc d1 cdificaçlo quo 
alo tenha sido objeto dos procedlmcnlOS convencionais de 1prov1çlo., sendo vilido pare fins de registro no C1utório de 
Registro de Imóveis, subSlilulndo o Ccnlficldo de Concluslo do Obras. 

O pedido do Ccnificado de Rogularluçlo da Edlficaçlo dCYcri ser IJUttuldo com: 

1- Requerimento; 
11 • OoQJmentnçlo re(crcato 10 propricttrlo ou possuidor,, 
Ot • Oocumcnttçlo referente ao Imóvel: 
IV • Anotaçlo do Responsabilidade Ttcnica ou Rogiruo do R<sponsabllidodc Ttco!ce emitidos por proliss1o .. 1 

habilitado, c011Stando sua responsabitid1dc pela regullrinçlo d1 edificlçlo e pela emJsslo de laudo técnico de 
vistori~ 

V. "Pro)clo Lcgal" da cdific:açlo executada, assinada por profissional babilitldo e cm oonlbnnidadc is dispos~ 
da lcgblaçlo aplictvcl e do dccl'<lo 10glllamcnlldor, 

VI - Alvanl do Aprovaçlo do Proje10 q ... clo houver, 
VII - Laudo rtcnlco de vistoria emitido por profissional habilitado, o quaJ dcveró apon1ar a condiç&o de conf'onnldedc 

do Imóvel iJ cxigtr1ciu nomuirivu o vbbilldadc de reguJarlzaçlcr,, 
Vlll • Outros docttmcntoS C lkcnças CXf&idOS pela lcgfsloçlO OU decreto reaulammtador, conf'ormc O CISO. 

As reronms que contemplem 1 rqu!a.rfz:açlo de •~ exlstcnlo poderio ser Ucco.cladu por procedimento inlcgrado de 
1olicl11çlo, por melo da aprovaçlc de projeto de l'<forma com regulAri:açlO, aendo perm!lldo, a<Jte cuo, 1 ap!OSentaç.lo 
do um 6alco projeto, quo dcvcrt dispor de n:prcocntaçlo grtllca com uso de coros. ooníonne pm'isto no § 1° do an. 30 
des11 le!. 

CAPITULO XI 
DA FISCALIZAÇÃO 

Toda obra ou cdificaçlo podcnli, 1 qualquer rcmpo. ser vbtoriad1 pela Preíeitura para 1 vcrificaçlo do cumprimento das 
normas cShlbclecida..s nesta lei e cm seu decreto reculamcntador. 

Dever! m mantido no local da obra o documcato que comprove o Uccnc:iamcnto da advldad1 edlUcia cm exccuçlo. sob 
pena da lavratura de 11010 de notiflcaçlo e multll,. nos termos d1 lqlslaçlo pertinente. 

A fiscal!zaç.lo 101llud1 pelo MUT1iclplo nlo substitui a 1Ju1çlo fiscallwória dos órgllos reauladotcS da atividade, bem 
como outros ózglos que estabeleçam padmc:tros cdíllclos pusfveis de fm:olb:açlo. 

CAPITULO XII 
DA NOTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES 

A inobservlnc!a do qualquer dlspos!çlo desll lcl COOJtitul infrnçlo sujeita 6 1plic1çlo do penalidades P""'istas no Tlbct. 
d• Muitos (Anexo f) sem prejulzo cW 1&nçõcs adm!.ulstnt!vu o mcdidu judiciais cablvcls. 

Para os efeiros desta lei consida.so infrator o proprietirio ou o possuidor do im6wl e. qt11t1do for o caso, o rcspons4vcl 
técnico. 

O infrator dcvcrt ser notiíacado pes$Ollmcmc. por via poml com 1viso de recebimento, por vla clctrõnla ~adastrada 
no s!stema municipal, ou 1fnda. por edil.li nas hfpótacs de recusa do rcccblmeino da notUicoçlo ou impossibilld1do de 
1p1Jc1çlo das demais opçcet de notiflcaçlo. 

Considera-se notificado o lnírator qU11ndo cacanúnhada 1 notifieaçlo por via postal, com 1Yiso de recebimcnro, ao 
endereço const1ntc do cadastro da municipalidade ou. cntlo, 10 canil clctrõnko pri<ldastrado ao sislcma municipal. 

Os sucessar(S do proprieUrio ou do possuidor do Imóvel tamWm rcspood<rto palas penalidades. 

Os resp0nsAveb ltcnlcos pelo projeto ou pela obn que prestarem dccW.çaes falJU no processo de Ucenci1men10 ed!Ucio 
saio 1uru1clos e ficarto sujeitos t auspcusSO pelo clrglo municipal compctcoto pelo prazo do 6 (tcb) mc9Cs o, cm caso de 
rcincidenc!a, pelo pruo de 2(dois)1n0<. 

Enquanto pctdunr o prazo suspensivo o proOaionaJ alo pode"' requerer a apiovaçlo do novos projetos e acm responder 
pell dircçlo ou cxccuçlo de obtas, ficando íacaUlldo ao proprfcttrio ou possuidor 1 coarfnuidade da construçlo. desde que 
apresento novo rcsponsf.veI té:cnko e sGnc as frrqalaridadcs. se houver. 

A falto cometida pelo rcsponsivcl tt!cnfco scrt comunicada. através de oOc-io, ao Conselho Rcalonal da categoria 
profissional em que se enquadrar o inrr1:tor. 

7 



Ror. Lei n• 7.028/17 

AI!. 57 

• 

Arl. 59 

• Parlgraío óolco . 

AI!. 60 

An.61 

Art. 62 

AI!. 63 

Parf&rafo 6nico. 

An.64 

IPROC.N• 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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Constatada o ittcgularid1de aa cxec:uçlo da obra ou a occwrtntia de lnfraçlo 1 qualquer dos dispositfvcq desta lei devcrlo 
ser adotados os seguintes procedimentos: 

t - Pan 1 obr1 em exccuç!o e que nlo disponti1 de licmça cxpedidi pc!1 Prefeitura. dcvttlo ser lavrados: 
1) 1uto da infl'l:çlo e impo!lçlo do multa por execoçlo de obra sem Ucc:nçai 
b) auto d• cmbvg1): 
e) auto de notificação para. promover. no prazo de 60 (sessenta) dias, u providbciu visando 6 soluçlo da 

imgularldlldo; 
d) lmposlçlo de multa por alo cumprfmcmo do disposto n1 affnes •o•, quando for o caso, após decorrido o 

prazo previsto sem provld!nciu. 
11- Pata a cdificaçlo conctulda, executada sem projeto 1prov1do e sem alvari de cxccuçlo, dncrto ICf' lavrados: 

a) auto de idfraçlo e imposfçlo de multi por eitecuçlo de obra sem licença: 
b) auto de aotificaçlo para promover, no prazo de 60 {sessenta) diu, u providenclu visando 6 soluçBo da 

irregularidade; 
e) ímposlçlo de maltl por nlo cumprimento do dlsposlo na alJnca .,,., quando fbr o caso, apôs decorrido o 

prazo previsto tem provld&cW. 
m • Para a odlficaçlo <0ncluld1, <0m projeto •premeio, ~ cxecuUda sem alvar6 de cxecaçlo do obras dcvedlo 

ser lavradoi: 
a) auto do iníraçlo c frnpo$lçlo de multa por cxcouçlo de obra ICID li<:eoça; 
b) auto de notificaÇlo pata promover, no pmn de 30 (rriAbl) dias, as provldanc:iu visando l soluçlo ela 

irrcgularid*. 
e) imposiçlo do m11rta por nlo cmnprimcmo do dispOllo na aUna .,, ... quando fbr o cmo, após deconldo D 

prazo pmilsro sem provl~cla!. 
IV • Para 1 odifioaçlo conclulda, com pl'Qfcto aprovado • Alvar6 de Execução do Obtu, nw que n.10 dlsponh d• 

Ccrtiticado de Conclnsllo de Obru, dcverlo aer lavrados: 
a) auto do notificaçlo para aollclw o certificado l Pmcitun no prazo de 30 (lriota) dias; 
b) &UIO de moita por n.IO CUIDptimcblO do disposto na alloca "a", quando íar O CISO. após decorrido O pmo 

pm'islO tem provld!nclu. 
V· Pelo d...atondlmcnto de qualqocr outra disposlçlo c:dlllcia d..,. lel dcvcrtlo ser lnnrdoo: 

a) auto do notlfieaçlo para promover, no pnm do 30 (lrinta) dw, u providencias viuudo l soluçllo da 
irregularidade; 

b) lmposiçlo do multa por alo cumprlmeoto do dbposto na allnoa ..... quondo roto c:.uo, •l'Ó' decorrido o 
prazo P""'lsto san providencias. 

Os valoret da mulla estabelecidos com base J1csta lei dcYctlo ser atualizados anualmente, pela 'varlaçlo do Indico Nacion1I 
do Preç<>s ao CoOJumldor Amplo- !PCA/IBGE ou por outro lndl<O quo vier a substitui-lo. 

As muJtu dcçormu.es do nlo cumprfmcnto du provid!nclu requeridas nM autos de aorlrec1Çlo serio reaplicadas • cada 
90 {novcn.11) dias at6 que Mja o cumprlme.nto das n:spectlvu cxf1@nciu,, limftando 1 sua aplieaçlo 1 um pcriodo a 1 (um) 
ano. 

O protocolo do pedido rebclonado l provldtocia roqocrido no auto de notillcaçlo suspende 1 açlo fis<aliutória ati o 
emlsslo do documento oom:spondonte ou o lndoforlmcnto do podido, o que oc:ort<t primeiro. 

Nas situ&ÇÕCI do intctcssc soc:ial cspccUicadu nos incisos deste udgo, os valores das multas dcvcrlo ser reduzidos cm 
SO% (eloquonta por cento) o os pnms dílatados at~ o lriplo do pievlsto. quando aj>llcúcl 11: 

I • MoradiaJ e<oaõmicaJ, com cstlmariva de trca edlfu:ad1 Inferior 1 1 OOm' (cem metros quad:odos). 

O embargo OOJsad tomontc apó!: 

I • A cUminaçlo das infraçOcs que o modv1111m. cm se tra.tando de obra com licença: 
li .. A cxpcdlçlo de Alvart de ExecuçAo. cm se tzatando de obra aem licença. 

Ourante o embargo fu:a pennfdda somente 1 cxccuçlo de suvfços erncraencf.al.J visando l cveatuaJ conrenç:lo de risco, oa 
aqueles lndispcnstvels t olimlnaçlo da9 lnftaç!les que o motlvanun. oblclvadas u exlg!nclu da lcglsbçllo ponlncnto t 
ma~ria. 

Se for constatad1 r~ist~ncl1 10 embargo dcvcrlo ser aplicadas multas dif.rias ao proprietlrio ou ao J>03tufdor at6 1 sua 
paralisaçlo ou atd: que a regu!arizaçlo da situaçlo scj1comunic&da10 setor competente da Prefeitura. 

Pan os fins do disposto neste- 1nigo consklcra.-sc rcsl.stfncia ao embargo o prosxguimcnto dos wbalhos no imóvel sem 1 
climinaçlo das irregularidades ex.lgfdas no auto de notif1.c:açlo. 

Esgotadas as provid!nelzs administrativas para• paralisaçlo da obna o servidor municipal devcr6: 

J • Extrair cópia das principais peças do process'o administrativo pai. cnc1minhame:ato t Delepci• de Polfcia t fim 
do Instruir lnqutrito pOl!oial: 
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Ref, Lei n' 7.028117 

Art. 6, 

f ,. 

• f 2' 

§3' 

Art.66 

§ ,. 

1r 

§ 3' 

/ln. 67 

• Pmgrefo 6n ico. 

Art. 68 

g I' 

f l' 

All. 69 

M.70 

Art. 71 

'[ PROC:, NI 

j,V()lHAS, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

U.. Expedir ofiçios 10 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CR.BA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo .. CAU com u lnt'orma~cs do processo 1dmlnlstr1tlvo para a 1pwaçlo da responsabilidade 
profissional; 

Ul. Encaminhar o processo llO setor jurldico pen. a muU'cstaç&o o posicrior provld.!nclas de ~uiz.amento da IÇlo 
judicial eablvd, ..,,, prcjafzo da lru:ldbicla de mult11 d"'lu. em proc:eno próprio, cuo persistam as 
Irregularidades. 

CAPITuLO XIII 
DOS PROCEDIMENTOS 

SEÇÃO! 
DOS PRAZOS 

0s atos serio praticados nos p1UOS prevlstoi DC:stl fel O cm ICU decrdo rccuJamcntacfor, 

Decorrido o prazo legal extingue-se o direito de praticar ou do emendar o ato, indcpendcnfcmcnto da declaraçfto da 
AdmJnlstnçlo, ficando wcsurodo, portm, 6 p&llC pl'OYll' q1IO nlo O n:afizoq por justl causa. 

Ser.li 1empestivo o 110 praticado antes do támino do pcuo o Intempestivo o ato pradcado 1p6t o Mmtf Podo pram. 

Qiw>do a Jd for omJs,. o(•) Direlor(1) de Dlv!Jlo. o(1) Dlmoc(•) do DepatllmonlO oa o(a) See'"'4rlo(1) Municlp1I 
dotmnlnat6 o prazo do tlO a ser proUcado. 

Snlvo dlsposlçlo cm contmio, os prams ICl'lo contados oxclalndo o dia do começo o locMndo o dia do vencfmonlo. 

Os dW do com~ e do vencimento do prazo lato protntfdos para o primeiro dia útil sefjDlnt. sc coincidirem corn dia cm 
que o expediente da l'r<l'eitura ManlclJlll for cncemdo antes ou lnklado depois dl hora normal ou houY<f 
lndisponlbílldado da comunlcaçlo cletrõolca. 

Conslde1a-sc como dala de publieaçlo o primeiro dia 6111 ICJllÚllc ao do disponibíllzaçlo da lnformaçlo no Dlhio Olkilll 
de Bauru. cserito oo clctrõnko. 

A contag<m do prtzo terio Inicio no pdmclro dia no qDll houver cxpcdlon1c do Prefeliwa Manlelpol que seguir ao da 
publieaçlo. 

SEÇÃO li 
DA APRESENTACÃO DAS DEFESAS E INTERPOSl(;ÃO DE RECURSO 

O Interessado, seu procundor ou oeu tep«Sentanle lcp~ poderio oprcsenw dell!sl cdntramndo qualquer decislo 
administrativa tomada nos autos do expediente, ao prazo lmpronvgivef de 30 (lrfnta) dils. çom efeito' ~olativo t 

1uspcaslvo . 

O servidor pllblico que prorcriu a dccislo da qual cstlvcr sendo aprcscntn.41 defcu rotificu6 ou ni.titlcanl a dccislo. 
enviando o cxpedienlc ao seu superior imcdillo, pua a m1nU'cst&Çlo quanto IO deferimento ou 1ndeterimen10 do pcdlcfo. 

A~ 11 manftesuçlo quanio ao deferimento 011 Indeferimento do pedido podcr4 o interessa.do. seu procurador ou seu 
a::presc:ntan1c legal. Interpor recurso tomento com efeito dcvo?udvo, nos próprimi autos do cxpcdiento admfnis&l'llivo. 

O recurso ser4 dirigido ao Seercl!rio Municipal e con!Ori IS IUÕCS de fato, ot lhndamcntos jurldlcos do""'""° e o pedido 
de rcf'onna do declslo recorrida que,. p:<tcndo. 

Quando a docislo rcconido livct sido proferida pelo Sccrclllrlo Municipal o ""'ª"° rcr.I dlrf&ldo ao Ptcfeiio Municipal de 
Bauru. 

CAPITIJLO XIV 
DAS DISPOSIÇÕES VINAIS E TRANSITÓRIAS 

O Poder .Executivo rcgulamcntarA esta lei ao prazo de atd 90 (novcnt«) df1s contadoa da data dei sua publicaçlo. 

O dcacto rcgulamcntador dc\-eri dispor de pnzos pttl. 1 cntrcp do documentos. anillse e aprovaçlo, que deverão ser 
cumpridos pelo intercmido a pelo Poder P(jblico. 

AJ pcnaffdades de multa previstas por esta lel serio aplkldas somcnre após 110 (cento o oitenta) dias de sua vlg!ncla. 
devendo neste perfodo serem rcaliudas vistorias orientadoras e açOes de divulgaçlo dcstlnadu a informar A populaçlo 
sobre a mudança d1 lcgbtaçlo. 
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• 

• 

R<f. Lei n' 7.021!/17 

An.72 

An. 7J 

An. 74 

[;!~· ::0 f.:sEI· 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Esta Lei entra cm vigor 90 (11ove11ta) dias cont1doJ da data de 1u1 public1çlo. juniamcn1e com a 1u1 regulamcntaçlo, 
ficando rovogadas as L<:ls Municipais n•s 2.371, de IS de aaoslo de 1.912, 4,6$2, de 06 de abril de 2.001, S.669, de 04 de 
dezembro de2.00S e S.791, de 21 de outubrodol.009. 

Os prazos contidos nesta 1cf ~ contados em dia conrl4al\ 

Os casos omissos dcvcrfo ser dbciplinados por normativos 1 serem cmltidOJ pelo Ex«utivo. bascad()j cm 
rcgulomen~ &M.1011&3, ou, nlo o, poderio "'' • caminhado1 pan 1 do!lbmçlo do Conselho do Munlclpfo de 
Bauru . 

LET~~ROCCO KlRCHNER 
SECRETÁRIA DE Pl.ANl!JAMENTO 

Projeto de inici1tiV11 do 
PODER EXECUTIVO 

10 



Item 

1 

2 

3 

4 

5 

• 6 

7 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXOI 
TABELA DE MULTAS 

Valor Aplicado 

lnfQçJo Propriotilrlo / Responslvcl 
Pouuldoc 'técnico 

Execuçlo de obfl ou editicaçlo sem licença (amencla de alv.ri pRvlo) ou tem n:spoM!vcl RS400.00 
•«nico 

Obra em cxccuç.lo sem crpecificaçlo de plac• de fdc:nrlficaçlo dot prorwion1f9 rcspoos!vds o RS ISO.OO RS 150,00 
sem respectivo alvart do licença no loeal da obra 

Deicumprlmcnro de prazo pm provldenclu visando o ll=clomcnro d1I obn ou edific:açlo RS 800,00 

ComtrWr cm des1cordo com o projeto aprovado RS 400,00 RS400,00 

F1iseaJ' cotaS. usos, indicações nos projetos ou atestar l'alsamcntc • concluslo da obra: RS 100,00 RS aoo.oo 
Executar obras em dcsobedfblcia is normu do 1ccwibllld1do. quando KU cumprimemo for 

RSI00,00 RS 100,00 obrigat6rlo. 

Exeeaw obras em dcsobediblci1 ti demais nonne l~cnicu aplicivcls (exceto accstibUidadc) RS 800,00 RS 800,00 

\ 1 



• 
COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nome}º yelator do present 

(/vtf -
acesso o Vereador: 

Em o.9 de -~~~~b::i~- de 2018. 

\ 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULQ 



• 
~oc. ,~-;--\{;aJ _~--~l' 

rjjfJUlAS t:t"i. iÍlllJ l 
~tÍHl/Ua~Ytal tk ~auht=-~=·~,~~-ª(º 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro· CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 
SAO PAULO 

Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 1 APROVi DA 

EMENDA MODIFICATIVA ~ \~ 
Alexssa ;o Bussola 

p, DENTE 

O § 2° do Art. 8° do Substitutivo ao Projeto de Lei n 78/18, 
processado sob nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manutenção dos 
passeios e logradouros públicos no Município de Bauru, passa a ter a seguinte nova 
redação: 

"Art. 8° -

§ 2º - As lixeiras quando instaladas na Faixa de Serviço, devem 
possuir largura máxima de 0,70m (setenta centímetros) e 
seguir as demais disposições instituídas por norma 
específica, inclusive quanto ao seu comprimento máximo 
e altura." 

Bauru, 17 de outubro de 2018. 



• 
~PROCN• ~j~ÔD«UYb~ ck ~;;;:: .. e 

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

• 

Proc. nº 16012018 
Emenda nº 2 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 
~ li 

Alexssan Bussol~ "\ 
PRESI EN°TÉ 

O § 2º do Art. 17 do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 78/18, 
processado sob nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manuten ão dos 
passeios e logradouros públicos no Município de Bauru, passa a ter a segui te nova 
redação: 

"Art. 17 -

§ 2º - Concedida a autorização, a Seção de Licença da 
Secretaria do Planejamento remeterá à fiscalização a 
notificação para que proceda a vistoria no local e oriente 
o interessado que promova a pintura de uma faixa, na cor 
amarela, com 6cm (seis centímetros) de largura, 
delimitando a área autorizada para a instalação das 
mesas e cadeiras." 

Bauru, 17 de outubro de 2018. 

JOS 



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

• 

• 

Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 3 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 
Em, <),,\! I \ l i 

A!exssand· Bussola 
PRESI NTE 

O Parágrafo único do Art. 19 do Substitutivo ao Projeto de ei nº 
78/18, processado sob nº 160/18, que disciplina o uso, a construçã e a 
manutenção dos passeios e logradouros públicos no Município de Bauru, passa a 
ter a seguinte nova redação: 

"Art. 19 - ... 

Parágrafo único. Os toldos deverão ser instalados inteiramente em 
balanço, não sendo permitido apoio ou fixação no 
passeio público." 

Bauru, 17 de outubro de 2018. 

JOSE 



• 
1 PROC. NO \ \,Q _ 

~âmamkio~~ ~\ . . 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

• 

• 

Proc. nº 16012018 
Emenda n°4 

EMENDA MODIFICATIVA 

Alexs.<an :·o Bussola 
PRES ENTE 

O Art. 24 do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 78/18, processa o sob 
nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manutenção dos pas ios e 
logradouros públicos no Município de Bauru, passa a ter a seguinte nova red ção: 

"Art. 24 - É proibido utilizar o espaço público para atividade 
particular de comércio ou exposição de mercadorias, sem 
expressa autorização da Prefeitura Municipal." 

Bauru, 17 de outubro de 2018 . 



• 
fPiiOC N• ~ (i,o •. 
~AS li.O 'Z.. ' 

~IÍ/JUUakioyia/ ~ àtua - _ ·· 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇAO DE 

SAO PAULO 

• 

• 

Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 5 

EMENDA MODIFICATIVA 
Em, ~ J li ! C 

:-oBussola 
DENTE 

O caput do Art. 26 do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 8/18, 
processado sob nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manutençao dos 
passeios e logradouros públicos no Município de Bauru, passa a ter a seguinte nova 
redação: 

"Art. 26 - O rebaixamento de guia destinado ao acesso de veículos 
não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da 
extensão da testada do imóvel, aplicável aos lotes com 
testada igual ou superior a 10,00m (dez metros), 
ressalvada a hipótese de acesso a garagem, delimitada 
por portão." 

Bauru, 17 de outubro de 2018. 

JOS 



• 
~âuvuakh~ tÚàtua 

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

• 

• 

Proc. nº 160/2018 
Emenda nº6 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVl-...DA 
Em, 1Jl l1 

Alexssa d:-o Bussola 
PR !DENTE 

O caput do Art. 28 do Substitutivo ao Projeto de Lei n 78/18, 
processado sob nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manute ção dos 
passeios e logradouros públicos no Município de Bauru, passa a ter a seguinte nova 
redação: 

"Art. 28 - Nos locais cujas guias rebaixadas não atendam as 
condições estabelecidas por esta lei, deverá ser 
promovido o seu reerguimento em até 60 (sessenta) dias 
após recebimento da notificação determinando o 
reerguimento, sob pena de interdição." 

Bauru, 17 de outubro de 2018. 

JOSE R 



PROC. N2 \ (oo l '{ 

• 
~ânuvakk~ tk atVa 

Praça D. Pedro 11, 1-50 -Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 

FOLHAS_1 

• 

• 

Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 7 

EMENDA ADITIVA 
APROVADA 
Em, 'f-6 t 

No Art. 28 do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 78/18, pro essado 
sob nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manutenção dos p seios e 
logradouros públicos no Município de Bauru, acresça-se o seguinte § 2°, 
transformando-se o Parágrafo único em§ 1º: 

"Art. 28 -

§ 2º - Em locais onde o espaço para estacionamento dentro do 
imóvel for inferior a 4,5m, o rebaixamento poderá ser 
autorizado desde que o proprietário ou possuidor do 
imóvel instale no local, de forma amplamente visível uma 
placa informando ser terminantemente proibido 
estacionamento de veículos cujo comprimento, depois de 
estacionado, comprometa qualquer parte da calçada, por 
menor que seja, sob pena de multa." 

Bauru, 17 de outubro de 2018 . 



• 
~timr,va,kuoyd tk atUa 

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 8 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROV f"'r:JA 
Em, 1A 1 li 

Alexssa :·o Bussola 
PRE DENTE 

Os incisos 1, li e Ili do Art. 31 do Substitutivo ao Projeto d Lei nº 
78/18, processado sob nº 160/18, que disciplina o uso, a construç o e a 
manutenção dos passeios e logradouros públicos no Município de Bauru, passam a 
ter a seguinte nova redação: 

"Art. 31 -

1 - 60 (sessenta) dias para construir o passeio; 

li - 30 (trinta) dias para reformar ou corrigir 
irregularidades do passeio existente ou para 
adequar elementos fixos que incidam sobre o 
passeio público; 

Ili - 01 (um) dia para cumprimento da ordem do 
servidor público municipal para desobstrução do 
passeio público ou para retirada de obstáculos ou 
objetos irregulares como placas, faixas, varais de 
exposição, bancas, carriolas etc. que estejam 
ocupando irregularmente o espaço público ou 
instalados em local proibido .. " 

Bauru, 17 de outubro de 2018 . 
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• 

PROC. Nll l60 ( ( ~ 

~ómtua~rk = ~º" llí 
Praça D Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 

. ' SAO PAULO 

Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 9 

EMENDA MODIFICATIVA 
APROVADA 
Em, 't,ô / ll 

Alexssa ro Bussola 
PR ENTE 

O § 2° do Art. 31 do Substitutivo ao Projeto de Lei n 78/18, 
processado sob nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manute ão dos 
passeios e logradouros públicos no Município de Bauru, passa a ter a seguinte nova 
redação: 

"Art. 31 -

§ 2º - Não sendo encontrado o proprietário ou possuidor para 
receber pessoalmente a notificação, esta será feita por 
Edital publicado uma vez no Diário Oficial de Bauru, com 
prazo de 90 (noventa) dias, ao final do qual terá início o 
prazo previsto nos incisos 1 ou li do caput deste artigo." 

Bauru, 17 de outubro de 2018. 

~OSE 



PROC. N2 \GO ( l ~ 

• 
FOLHAS l\OK" ~. ' 

~tiHuva~yud' tk ffiaam ~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

• 

• 

Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 10 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 

Alexssan o Bussola 
PRES ENTE 

O caput do Art. 35 do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 78/18, 
processado sob nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manuten ão dos 
passeios e logradouros públicos no Município de Bauru, passa a ter a seguinte nova 
redação: 

"Art. 35 - Aplicada a terceira multa, e permanecido o notificado 
silente, a fiscalização aguardará 30 (trinta) dias e 
retornará ao local para vistoriar novamente o imóvel." 

Bauru, 17 de outubro de 2018 . 
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Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 11 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 
Em, }}, I lt 

Alcxs~a ro Sussola 
PR IDENlt 

O Art. 38 do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 78/18, process do sob 
nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manutenção dos passeios e 
logradouros públicos no Município de Bauru, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 38 - Recebida a defesa, a Divisão de Fiscalização da 
Secretaria Municipal de Planejamento instaurará 
processo administrativo, instruindo-o com todo o 
expediente já existente e obrigatoriamente com a 
notificação que provoca a defesa, abrindo vista para o 
Fiscal de Postura que emitiu a notificação manifestar-se 
em 15 (quinze) dias." 

Bauru, 17 de outubro de 2018 . 
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Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 12 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 
Em, 1p 1 ti 

Alexssan ro Bussola 
P NTE 

O Art. 40 do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 78/18, process o sob 
nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manutenção dos passeios e 
logradouros públicos no Município de Bauru, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 40 - Juntada a manifestação referida no artigo anterior, o 
Diretor da Divisão de Fiscalização proferirá, no prazo de 
15 (quinze) dias a decisão fundamentada sobre a defesa 
apresentada." 

Bauru, 17 de outubro de 2018. 

JOS 
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Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 13 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 
Em,1-DJ\ 

O caput do Art. 47 do Substitutivo ao Projeto de Lei n 78/18, 
processado sob nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manute ção dos 
passeios e logradouros públicos no Município de Bauru, passa a ter a seguinte nova 
redação: 

"Art. 47 - O material apreendido ficará à disposição para retirada 
do interessado por 10 (dez) dias, findos os quais poderá 
ser utilizado pelo Município de Bauru, alienado a 
qualquer título ou descartado de forma adequada." 

Bauru, 17 de outubro de 2018 . 
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Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 14 

EMENDA MODIFICATIVA 
APROVADA 

!~ 

Os§ 1° e § 2° do Art. 53 do Substitutivo ao Projeto de Lei 
processado sob nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a manut 
passeios e logradouros públicos no Município de Bauru, passam a ter 
nova redação: 

"Art. 53 -

§ 1º -

§ 2º -

Este recurso deverá ser apresentado no prazo de 15 
(quinze) dias, a partir do momento em que o recorrente 
tiver ciência do ato do qual pretenda recorrer. 

O recurso terá efeito suspensivo até seu efetivo 
julgamento, que ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias 
após sua interposição. 

Bauru, 17 de outubro de 2018. 

JOSÉ RO 
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Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 15 

APROVADA 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Parágrafo único do Art. 54 do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 
78/18, processado sob nº 160/18, que disciplina o uso, a construção e a 
manutenção dos passeios e logradouros públicos no Município de Bauru, passa a 
ter a seguinte nova redação: 

"Art. 54 - ... 

Parágrafo único. O Diretor da Divisão de Fiscalização terá o prazo 
de 30 (trinta) dias para realizar diligências 
consideradas necessárias e remeter o processo 
administrativo para julgamento do Diretor do 
Departamento do Uso e Ocupação do Solo." 

Bauru, 17 de outubro de 2018. 

SER 

\Y 
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Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 16 

EMENDA MODIFICATIVA 
APROVADA 
Em, '26 l IA 

~1exssand su.ssota 
eRESI Nli 

O caput e o Parágrafo único do Art. 57 do Substitutivo ao Pr eto de 
Lei nº 78/18, processado sob nº 160/18, que disciplina o uso, a constru ão e a 
manutenção dos passeios e logradouros públicos no Município de Bauru, passam a 
ter a seguinte nova redação: 

"Art. 57 - Não se conformando com a decisão do Diretor do 
Departamento do Uso e Ocupação do Solo, 
poderá o interessado recorrer no prazo de 15 
(quinze) dias, a partir do recebimento do aviso 
mencionado no artigo anterior 

Parágrafo único. Este recurso será recebido no efeito suspensivo e 
julgado pelo Secretário Municipal de 
Planejamento, no prazo de 60 (sessenta) dias de 
seu recebimento." 

Bauru, 17 de outubro de 2018 . 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando a 

normal tramitação do Substitutivo às folhas 47 a 55 e das Emendas às folhas 98 a 

113. 

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 

17 de outubro de 2018. 
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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 do Substitutivo às folhas 47 a 55 e das Emendas às folhas 98 a 

113. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

23 de outubro de 2018 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

LUIZ ~~ES BARBOSA 
Presidente 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

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

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
24 de outubro de 2018 . 

. 
ERTO MEIRA 
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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. 

Relator 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
24 de outubro de 2018. 

LUIZ G~t. RO~BOSA 
/ Presidente 

Membro 

o...-v-v'.t-v~ 
1 BASSETTO 

MARCOS ANTON'IO 
Membro Membro 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Proc. nº 160/2018 
Emenda nº 17 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROV DA 
~-'ti --1 • ....:i;....'i _ 

Alexssandr Bussola 
NTE 

O § 3° do Art. 8° do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 78 18, que 
disciplina o uso, a construção e a manutenção dos passeios e logradouros públicos 
no Município de Bauru, processado sob nº 160/18, passa a ter a seguinte nova 
redação: 

"Art. 8° -

§ 3º Lixeiras com necessidade de acomodar grandes volumes 
de resíduos deverão ser instaladas no interior do lote e, 
quando não houver espaço, no caso das edificações já 
prontas, será obrigatória a instalação de lixeira na área 
externa, seguindo norma específica." 

Bauru, 06 de novembro de 201 . 

FÁBIO SARTORI MA 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à normal tramitação do Substitutivo e da emenda às tis 98 a 113 e 120. 

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

É o parecer. 

Sala das Reuniõe , m 
06 de novem d 2 18. 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 
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' SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

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

de qualquer restrição quanto à normal tramitação do Substitutivo e da emenda às fls 

98 a 113 e 120 por esta Casa. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
06 de novembro de 2018 . 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 

Membro 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

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

f?,'Ureoo P~4"t>SAflo ! º9'-2';-re 
de 2018 . 

CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 

quanto a normal tramitação do Substitutivo às fls. 47 a 55 e das emendas às fls. 98 

a 113 e 120. 

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

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

14 de novembro de 2018. 

Relator 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

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

inexistência de qualquer restrição quanto a normal tramitação do Substitutivo às fls. 

47 a 55 e das emendas às fls. 98 a 113 e 120 por esta Casa. 

decisão final. 
Assim sendo, deixamos ao escrutfnio do Egrégio Plenário a sábia 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
14 de novembro de 2018 . 

OJ'O\. :)\) ~ 
CHIARA RANI RI BASSE TO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em sessão ordinária realizada em 20 de 
novembro de 2018, a emenda às folhas 
120 foi encaminhada em plenário para 
parecer das Comissões Permanentes. A 
Presidente da referida Comissão, 
Vereadora Teima Gobbi, nomeou como 
relator o Vereador José Roberto Martins 
Segalla, que emitiu parecer pela normal 
tramitação, sendo acompanhado pelos 
demais membros. Em seguida, o 
Presidente da Comissão de Economia, 
Finanças e Orçamento, Vereador Luiz 
Carlos Rodrigues Barbosa, nomeou como 
relator o Vereador Benedito Roberto Meira, 
que emitiu parecer pela normal tramitação, 
sendo acompanhado pelos demais 
membros. Na sequência, as emendas às 
folhas 98 a 113 e 120 e o Substitutivo às 
folhas 47 a 55 foram aprovados em 
Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 
realizada no dia 20 de novembro de 2018. 
Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 
Discussão para a próxima Sessão. 
Bauru, 21 de novembro de 2018. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 
Presidente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Dlsciplina o uso, a construção e a manutenção dos passeios e 

logradouros públicos no Municfpio de Bauru. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7' 

Art. 8° 

CAPITULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Entende-se como passeio pUblico a parte da via, normalmente segregada e em nfvel diferente. não destinada 
â circulação de veiculas, reservada ao transito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário 
urbano, sinalização, vegetação e outros afins descrito nesta Lei. 

CAPITULO li 
DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO 

Constitui-se dever de proprietários ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer titulo, para Imóveis 
edificados ou não: 
1 - Construir o passeio público na extensão correspondente à(s) sua(s) testada(s); 
li - Reparar o passeio público sempre que constatados buracos, pedras faltantes ou outras incidências 

que possam oferecer risco ao pedestre; 
Ili - Manter o passeio público limpo, desobstruído, capinado e drenado, respondendo por situações de 

abandono ou que ensejam sua utlllzaçao como depósito de lixo, detritos ou resfduos de qualquer 
natureza. 

Fica dispensado do dever de construção de passeio público o proprietário ou possuidor de imóvel localizado 
em via desprovida de guias. 

Os passeios públicos localizados em esquinas ou aqueles que configurem ponto de travessia de pedestres 
deverão prever, durante a sua execução ou substituição do calçamento, a implantação de rampas para 
pessoas com mobilidade reduzida, a serem executadas de acordo com as especificações de acessibilidade e 
mobilidade urbana. 

A Instalação de grelhas, caixas de Inspeção e juntas de dilatação no passeio público deverão seguir as 
disposições contidas nas normas técnicas de acessibilidade e mobilidade urbana. 

Nos passeios públicos integrantes de rotas acessfveis ou vias prioritárias ao fluxo de pedestres deverá ser 
priorizada a padronização de revestimentos e a instalação de piso tátil, conforme parametros a serem 
previstos no Plano de Mobilidade Urbana. 

A Prefeitura disponibilizará cartilha contendo informações técnicas para a execução dos passeios públicos e 
das rampas de acessibilidade. 

CAPITULO Ili 
DA COMPOSIÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO 

O passeio público será organizado em faixas, conforme a seguir: 
1 - Faixa de Serviço: área localizada em posição adjacente à gula, destinada à instalação de 

equipamentos de concessão pública, posteamento, sinalização viéria, arborização, rebaixamentos de 
guia, lixeiras e eventuais outros mobiliários urbanos; 

11 - Faixa Livre: área localizada preferencialmente no centro do passeio público, destinada â circulação de 
pessoas; 

111- Fajxa de Acesso ao Lgte: área localizada entre a faixa livre e o lote, destinada à acomodação das 
lnterferenclas resultantes das edificações e ocupações, podendo acomodar pequenas rampas de 
acesso ao lote, canteiros e mobiliários urbanos. 

Constitui caracterfstlcas da Faixa de Serviço: 
1 - Ser mantida como área permeável ou possuir revestimento antiderrapante, com superffcle regular, 

firme e estável, rrvre de buracos, pedras faltantes, ou outras incidências que possam oferecer risco ao 
pedestre; 

li - Em novos loteamentos, possuir largura de 0,75m (setenta e clnco centfmetros), autorizando-se 
variações de sua dimensão em loteamentos existentes e em situações especificas de urbanização ou 
para viabilizar projetos especificas de arborização urbana; 

111 ~ Acomodar equipamentos de concessão pública e moblfiários urbanos que não prejudiquem a 
visibllldade da via. 
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§ ,. 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Art. 9° 

§ ,. 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 10 

§ ,. 

§ 2º 

Art. 11 

Art. 12 

Em loteamentos não residenciais a serem Implantados na Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS). a 
Faixa de Serviço poderá apresentar dimensões especiais, devendo a largura mfnima do passeio público 
atender às disposições da Lei Municipal nº 7.066, de 14 de maio de 2.018. 

As lixeiras quando instaladas na Faixa de Serviço, devem possuir largura méxima de 0,70m (setenta 
centímetros) e seguir as demais disposições instituídas por norma especifica, inclusive quanto ao seu 
comprimento máximo e altura. 

Lixeiras com necessidade de acomodar grandes volumes de reslduos deverão ser instaladas no interior do lote 
e, quando não houver espaço, no caso das edificações já prontas, será obrigatória a instalação de lixeira na 
área externa, seguindo norma especifica. 

Os imóveis cujas lixeiras tenham sido implantadas fora dos padrões previstos terão prazo de 06 (seis) meses 
para se adequar, ou obter autorização especifica para assim permanecer. 

A instalação de vasos ornamentais e outros itens de mobiliário urbano serão admitidos na Faixa de Serviço 
desde que possuam dimensões de até 0,60m (sessenta centímetros) por 0,60m (sessenta centfmetros) e 
estejam distantes entre si pelo menos 1,50m (um metro e cinquenta centfmetros), sempre com a condição 
absoluta de não obstruir a Faixa Livre. 

A instalação de equipamentos destinados à segurança viária serão admitidos desde que autorizados pela 
Prefeitura Municipal. 

Constitui caracterfsticas da Faixa Livre: 
1 - Servir à livre e desimpedida circulação de pedestres; 
li - Possuir revestimento antiderrapante, com superffcle regular, firme e estável, livre de buracos, pedras 

faltantes, ou outras incidências que possam oferecer risco ao pedestre; 
Ili - Interligar os lotes adjacentes de forma continua e sem obstáculos; 
IV - Não possuir desnfveis ou vãos que possam prejudicar sua acessibilidade; 
V - Possuir largura mfnima de: 

a) 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) em novos loteamentos; 
b) 1,20m (um metro e vinte centfmetros) em loteamentos existentes, aprovados antes da vigência 

desta lei. 
VI - Ter inclinação longitudinal que acompanhe o greide da rua; 
VII - Ter inclinação transversal de 03% (três por cento) a partir do nivel da guia. 

Em loteamentos implantados antes da vigência desta lei, cuja largura total do passeio público for igual ou 
inferior a 2,00m (dois metros) poderá ser admitido, em caráter excepcional, o estreitamento pontual da Faixa 
Livre, nos locais onde existam árvores, postes ou equipamentos públicos ja implantados, devendo ser 
resguardada uma passagem mfnima de 0,90m (noventa centímetros) de largura, em atendimento aos 
parametros antropométricos de locomoção. 

Em loteamentos implantados antes da vigência desta lei, cuja largura total do passeio público for igual ou 
inferior a 1,20m (um metro e vinte centimetros), serão admitidas soluções especificas para a Faixa Livre, as 
quais serão definidas pela Secretaria Munlcipal de Planejamento e documentada em respectivo processo 
administrativo . 

Loteamentos não residenciais a serem implantados na Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS) deverão 
atender ao disposto na Lei Municipal nº 7.066, de 14 de maio de 2.018, no tocante às dimensões minimas 
para o passeio público, devendo ser respeitada a Faixa Livre de, no mfnimo, 1,20m (um metro e vinte 
centlmetros). 

Constituem caracterlsticas da Faixa de Acesso ao Lote; 
1 - Ser mantida como área permeável ou possuir revestimento antiderrapante, com supertlcie regular, 

firme e estável, livre de buracos, pedras faltantes, ou outras Incidências que possam oferecer risco ao 
pedestre; 

11- Em novos loteamentos, possuir preferencialmente largura de O, 75m (setenta e cinco centfmetros), sem 
prejulzo à Faixa Livre e à Faixa de Serviços, autorizando-se variações de sua dimensão em 
loteamentos existentes e em situações especificas de urbanização ou arborização urbana; 

111 - Desde que necessário e desde que não cause prejulzo à Faixa Livre mlnima, acomodar interferências 
resultantes das edificações e ocupações, visando o equacionamento de pequenos desniveis entre o 
acesso do lote e o passeio público. 

IV - Receber canteiros com até 0,40m (quarenta centfmetros) de altura e moblllérlos urbanos. 

A Faixa de Acesso ao Lote poderá ser reduzida ou até mesmo suprimida a fim de favorecer o alargamento da 
Faixa Livre. 

Em loteamentos não residenciais a serem Implantados na Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS), a 
Faixa de Acesso ao Lote poderá apresentar dimensões especiais, devendo a largura mlnima do passeio 
público atender às disposições da Lei Municipal nº 7.066, de 14 de maio de 2.018. 

Em locais resultantes de processos especificas de urbanização, a Secretaria Municipal de Planejamento 
proporá soluções ao passeio público que poderão resultar em projetos com parãmetros construtivos e 
dimensões especiais, devendo ser devidamente documentado em respectivo processo administrativo. 

Em locais onde existam pontos públicos de embarque e desembarque de passageiros o passeio público 
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Art. 13 

§ 1' 

§ 2' 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

§ 1' 

deverá ter calçamento contínuo, desde a guia até a divisa do imóvel. 

CAPITULO IV 
DA ARBORIZAÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO 

Constitui obrigação do proprietário ou do possuidor de Imóvel urbano plantar e fazer a manutenção das 
espécies arbóreas e demais vegetações existentes na extensão do passeio público correspondente ã testada 
do seu imóvel, em conformidade com a legislação pertinente. 

Os imóveis urbanos deverão ter árvores plantadas, em localização, quantidade e caracterfsticas, conforme 
Diretrizes de Arborização Urbana emitidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

A supressão de espécies arbóreas dependerá de autorização especifica a ser concedida pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente. 

CAPITULO V 
DAS ÁREAS PERMEÁVEIS 

Será admitida a implantação de áreas permeáveis na Faixa de Serviço e na Faixa de Acesso ao Lote, exceto 
nas situações previstas no art. 12 ou outras situações especfficas de ocupação. 

As áreas permeáveis deverão receber vegetação ou elementos tisicas drenantes, sendo proibidas soluções 
construtivas que criem desnlvels que possam oferecer risco ao pedestre. 

As áreas permeáveis deverão receber manutenção constante a fim de evitar a falta ou falha de vegetação, 
erosão ou desnivelamento dos elementos físicos drenantes. 

CAPITULO VI 
DO USO E OCUPAÇÃO DO PASSEIO E LOGRADOURO PÚBLICO 

Nos estabelecimentos que comercializam alimentos ou bebidas para consumo no local, a colocação de mesas 
e cadeiras no passeio público só será permitida com a autorização da Prefeitura e desde que atendidas as 
seguintes especificações: 
1 - Os estabelecimentos comerciais que se utilizarem de mesas ao longo do passeio público deverão 

deixar um espaço livre no passeio para a passagem de pedestres que corresponda, no mlnimo, a 
1,20m (um metro e vinte centfmetros) de largura; 

li - Nos pontas do passeio público onde existam postes, árvores e outros equipamentos públicos fixos, 
deverá ser resguardada uma passagem mfnima de 1,00m (um metro) de largura na Faixa Livre, onde 
não poderão ser colocadas mesas e/ou cadeiras. 

Para obter a autorização prevista na caput, o interessado deverá Instruir o pedido com os seguintes 
documentos: 
1 - Requerimento; 
li - Alvará de funcionamento da atividade principal; 
Ili - Croqui contendo: 

a) As dimensões do passeio público; 
b) A localização de pastes, árvores e outros elementos que possam restringir a passagem de 

pedestres, especificando as dimensões disponlvels para circulação; 
e) A indicação das mesas e cadeiras, com as respectivas dimensões e disposição de implantação, 

para a qual se requer autorização. 

§ 2° Concedida a autorização, a Seção de Licença da Secretaria do Planejamento remeterá â fiscalização a 
notificação para que proceda a vistoria no local e oriente o interessado que promova a pintura de uma faixa, na 
cor amarela, com 6cm (seis centfmetros) de largura, delimitando a érea autorizada para a instalação das 
mesas e cadeiras. 

§ 3º A autorização de uso do passeio público teré como data llmlte de vencimento a mesma do vencimento do 
Certificado de Licença Integrado. 

Art. 18 A autorização para colocação de mesas e cadeiras vinculadas à atividade de permissionários será regulada 
por legislação especifica. 

Art. 19 A instalação de toldos fixos ou moveis que se projetem sobre o passeio público so sera permitida quando 
feitas de estruturas fllCadas na parede do prédio, obedecendo a altura mlnlma de 2,SOm (dois metros e 
cinquenta centrmetros) em relação a qualquer ponto do passeio, sendo observado um recuo mfnimo de 0,60m 
(sessenta centfmetros) do allnhamento das gulas. 

Parágrafo único. Os toldos deverão ser instalados Inteiramente em balanço, não sendo permitido apolo ou fixação no passeia 
público. 

Art. 20 É permitida a Instalação de cortinas para a proteção do sol ou da chuva desde que não obstruam a Faixa 
Livre. 

Art. 21 Para a instalação de totens, placas ou similares, em balanço sobre o passeio público, deverá ser observado o 
recuo mínimo de 1,00m (um metro) do alinhamento das gulas, e altura mfnima de 2,50m (dois metros e 
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cinquenta centlmetros} em relação a qualquer ponto do passeio. 

Parágrafo único. A base e a coluna de sustentação de equipamentos descritos no caput deverão ser instalados inteiramente 
dentro do lote, sendo vedada a fixação da base no passeio ou a projeção da coluna sobre o mesmo. 

Art. 22 Ê proibido, exceto nos locais devidamente autorizados, pintar, pendurar, amarrar, cotar ou de qualquer outro 
modo fixar cartazes, faixas, placas, propagandas ou mercadorias, nos seguintes locais: 
1 - Gradis, parapeitos de viadutos e pontes, canais e túneis; 
11 - Postes, árvores, placas de transito, semáforos, hidrantes, caixas de concreto, telefones públicos, 

alarmes de Incêndio e suportes para coleta de lixo, guias de calçamento e revestimentos de passeios 
pliblicos; 

111- Equipamentos, monumentos, terrenos e edificios públicos. 

Art. 23 É proibido obstruir o passeio público por meio do depósito de mercadorias, propagandas, resfduos, materiais 
de construção, exceto em situações previamente autorizadas pela Prefeitura Municipal. 

Parágrafo linico. A obstrução parcial do passeio pliblico que venha a ser necessária para a execução de construção edilfcia 
poderá ser autorizada desde que em conformidade ao disposto no Código de Obras, Lei Municipal nº 7.028, de 
21 de dezembro de 2.017, e em seu Decreto de Regulamentação. 

Art. 24 

Art. 25 

Art. 26 

§ 1' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

§ 5' 

§ 6' 

§ 7' 

Art. 27 

Art. 28 

§ 1' 

§ 2' 

Art. 29 

É proibido utilizar o espaço público para atividade particular de comércio ou exposição de mercadorias, sem 
expressa autorização da Prefeitura Municipal 

Os demais casos de uso e ocupação serão regulamentados no instrumento jurfdico especifico celebrado entre 
o Municlplo de Bauru e o interessado. 

CAPITULO VII 
DO REBAIXAMENTO DE GUIAS 

O rebaixamento de guia destinado ao acesso de veiculas não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da 
extensão da testada do imóvel, aplicável aos lotes com testada Igual ou superior a 1 O,OOm (dez metros), 
ressalvada a hipótese de acesso a garagem, delimitada por portão. 

Em lotes cuja testada for Inferior a 10,00m (dez metros) o rebaixamento da guia poderá ter até 5,00m (cinco 
metros) de extensão, desde que seja mantido um espaço não rebaixado de pelo menos 0,80m (oitenta 
centimetros) para plantio de árvore e instalação de equipamentos pliblicos. 

O rebaixamento poderá ser fracionado desde que respeite um vão entre os rebaixas de no mlnimo 5,00m 
(cinco metros), para que possa ser utilizado para estacionamento de veiculas na via pública. 

Será permitido o rebaixamento de guias somente nos locais onde a disposição das vagas de estacionamento 
possibilite que o veiculo fique estacionado integralmente dentro do lote, devendo, para isso, dispor de espaço 
minimo de 4,50m (quatro metros e cinquenta centimetros) por 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). 

Os postos de combustfvels deverão seguir as regras para rebaixamento de guias definidos em legislação 
especifica . 

Nas vias pliblicas onde haja proibição ao estacionamento de veiculas será permitida a expansão da guia 
rebaixada, desde que assegurado o disposto no §3° e preservados os locais para plantio de árvore e 
instalação de equipamentos pliblicos, quando necessários, sendo a autorização de rebaixamento classificada 
como provisória, passivei de reversão a qualquer tempo, confonne alteração viária, sem direito a indenização. 

Fica proibido o rebaixamento de guias em raios de curva de intersecção de vias públicas. 

A autorização para o rebaixamento de guia não se sobrepõe ãs legislações pertinentes à arborização urbana, 
à acessibilidade ou à obrigatoriedade de instalação de outros equipamentos públicos urbanos previstos para 
passeios ptlblfcos. 

Para o rebaixamento de guia o interessado deve requerer autorização na Prefeitura Municipal. 

Nos locais cujas guias rebaixadas não atendam as condições estabelecidas por esta lei, deverá ser promovido 
o seu reergulmento em até 60 (sessenta) dias após recebimento da notlflcaçao determinando o reergulmento, 
sob pena de interdição. 

Será admitida a permanência da guia rebaixada, conforme implantado, para situações em que seja 
comprovado haver autorização municipal concedida mediante aprovação de projeto. 

Em locais onde o espaço para estacionamento dentro do imóvel for inferior a 4,Sm, o rebai)Camento poderá ser 
autorizado desde que o proprietário ou possuidor do imóvel instale no local, de forma amplamente vislvel uma 
placa Informando ser terminantemente proibido estacionamento de veiculas cujo comprimento, depois de 
estacionado, comprometa qualquer parte da calçada, por menor que seja, sob pena de multa. 

Cabe à Prefeitura Municipal, por Intermédio da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru - EMDURB ou a quem assumir os serviços que ela presta. a demarcação das guias por melo de pintura 
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Paragrafo único. 

Ar!. 30 

Art. 31 

• 
§ 1' 

§ 2' 

§ 3' 

Ar!. 32 

§ 1' 

§ 2' • Ar!. 33 

Art. 34 

Parágrafo único. 

Ar!. 35 

§ 1' 

§ 2' 

Ar!. 36 

§ 1' 

§ 2' 

§ 3' 

para reserva de vagas e proibição de estacionamento nas vias e logradouros públicos, ficando 
terminantemente proibida ao particular a pintura das guias sob qualquer circunstância. 

O munfcipe que tiver interesse na demarcação da gula deverá encaminhar requerimento à Empresa Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB e submeter-se às exigências daquela empresa para 
o atendimento, se for o caso. 

CAPITULO VIII 
DAS COMUNICAÇÕES 

Constatado que o proprietário ou o possuidor do imóvel urbano não executou, manteve ou conservou o 
passeio público na extensão correspondente â testada do seu imóvel, ou o fez de modo diverso do que deveria 
ter feito, ou ainda desobedeceu qualquer das determinações contidas nesta lei, estará caracterizado o 
descumprlmento do dever legal. 

Feita a constatação descrita no artigo anterior, o departamento competente notificará o Infrator das 
disposições da presente lei, na pessoa do proprietário do imóvel ou do possuidor a qualquer tftulo, ou ainda, 
quando necessário, por Edital, para a execução da regularização, observando os prazos de: 
1 - 60 (sessenta) dias para construir o passeio; 
li - 30 (trinta) dias para reformar ou corrigir irregularidades do passeio existente ou para adequar 

elementos fixos que incidam sobre o passeio público; 
Ili - 01 (um) dia para cumprimento da ordem do servidor públlco municipal para desobstrução do passeio 

público ou para retirada de obstáculos ou objetos irregulares como placas, faixas, varais de exposição, 
bancas, carrlolas etc. que estejam ocupando irregularmente o espaço público ou instalados em local 
proibido. 

O setor da Prefeitura Municipal competente para a expedição das notificações tratadas nesta lei realizará 
diligências para identificar o possuidor direto do imóvel a qualquer Utulo, expedindo a notificação para a 
pessoa maior e capaz que estiver na posse do imóvel, tomando providências para que ela seja entregue em 
mãos. 

Não sendo encontrado o proprietário ou possuidor para receber pessoalmente a notificação, esta será feita por 
Edital publicado uma vez no Diário Oficial de Bauru, com prazo de 90 (noventa) dias, ao final do qual terá inicio 
o prazo previsto nos incisos 1 ou li do caput deste artigo. 

Tratando-se da situação p~vista no inciso Ili, do caput deste artigo, será notificada a pessoa que se apresenta 
como responsável pela obstrução ou irregularidade, se estiver presente. Não havendo pessoa responsável 
presente, o servidor municipal providenciará a remoção dos obstáculos, apreendendo os objetos, se preciso 
for. 

No prazo fixado na notificação prevista nos incisos l e li do art. 31, o proprietário ou possuidor deverá 
protocolizar comunicado Informando que cumpriu a notificação, lnstrufdo com fotografias ilustrativas. 

Demonstrado o cumprimento da notificação, será arquivado o respectivo procedimento administrativo. 

A fiscalização poderá realizar diligência no local para confirmar a Informação prestada pelo notificado antes de 
arquivar o procedimento administrativo, sempre que entender conveniente . 

Não respondida a notificação no respectivo prazo, será convertida em multa. 

A cada ciclo de vencimento de prazo previsto nos incisos J e li do art. 31, enquanto o infrator não protocolizar o 
comunicado de que cumpriu a notificação, nova multa poderá ser aplicada, até o máximo de 03 (três) multas 
por procedimento fiscalizatório. 

Assim que for comunicado o cumprimento da notificação, a última multa emitida será cancelada. 

Aplicada a terceira multa, e permanecido o notificado sllente, a fiscalização aguardará 30 (trinta) dias e 
retomará ao local para vistoriar novamente o imóvel. 

Constatado que a situação foi regularizada, o procedimento administrativo será remetido à Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças para cobrança das multas aplicadas e ainda não pagas, ou inscrição em 
divida ativa. 

Constatado que a situação não foi regularizada, o procedimento será remetido à Secretaria Municipal dos 
Negócios Jurldlcos para adoção das providências administrativas e judiciais cabfvels. 

Antes de vencido o prazo da notificação, poderá o proprietário ou possuidor sollcltar sua prorrogação. 

O prazo vencido não poderá ser prorrogado. 

A prorrogação poderá ser concedida por, no máximo, o prazo constante da notificação, pelo Diretor da Divisão 
de Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento. 

A segunda prorrogação em diante somente será deferida pelo Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do 
Solo da Secretaria Municipal de Planejamento. 
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Art. 37 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 38 

Art. 39 

Art. 40 

Art. 41 

§ 1• 

§ 2" 

Art. 42 

Art. 43 

Art. 44 

CAPITULO IX 
DA DEFESA 

Recebida a notificação, o notificado poderá apresentar defesa no prazo concedido na notificação. 

A defesa apresentada terá efeito suspensivo até a comunicação de resposta da Prefeitura. 

A defesa deverá ser instrufda com cópia dos seguintes documentos: 
1 - Matricula do imóvel objeto da notificação; 
li - Documento de Identidade do recorrente; 
Ili - Documento que comprove a condição de proprietário ou possuidor; 
IV - Outros documentos que o recorrente entender necessários. 

Recebida a defesa, a Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Instaurará processo 
administrativo, instruindo-o com todo o expediente já existente e obrigatoriamente com a notificação que 
provoca a defesa, abrindo vista para o Fiscal de Postura que emitiu a notificação manifestar-se em 15 (quinze) 
dias. 

A Divisão de Fiscalização poderá Instruir o processo com os documentos e diligências que entender 
necessárias . 

Juntada a manifestação referida no artigo anterior, o Diretor da Divisão de Fiscalização proferirá, no prazo de 
15 (quinze) dias a decisão fundamentada sobre a defesa apresentada. 

Julgada procedente a defesa apresentada, será cancelada a notificação expedida. 

Se a defesa for julgada procedente por vicio de forma da notificação, poderá ser expedida nova notificação, 
corrigindo-se o vicio que determinou o cancelamento da anterior. 

Se a defesa for julgada procedente por vicio material, não poderá mais ser expedida nova notificação pelo 
mesmo motivo pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da decisão de procedência da defesa. 

Julgada Improcedente a defesa apresentada, voltará a correr o prazo de notificação pelo tempo que faltava na 
data do protocolo da defesa. 

CAPITULO X 
DAS PENALIDADES 

Para cada Infração aos dispositivos desta legislação caberá: 
1 - Notificação Converslvel em Multa; 
li - Auto de 1 nfração e Multa; 
Ili - Apreensão do material; 
IV - Cassação do alvará de uso do passeio; 
V - Interdição; 
VI - Cassação do alvará principal. 

A Notificação conversfvel em multa será expedida quando constatada pela primeira vez a infração que exija 
reforma ou construção do passeio público e, não sendo atendida no prazo, se converterá em Auto de Infração 
e Multa. 

Art. 45 No caso de uma ordem de servidor público que deve ser cumprida imediatamente, o não cumprimento 
Implicara em aplicação de multa. 

Art. 46 A apreensão de material ocorrerá quando o Infrator se recusar a atender a orientação da Fiscalização de 
desobstruir o passeio público. 

Parágrafo único. Quando não encontrado o responsável no local, o servidor público poderá apreender o material e emitir o Auto 
de Infração e Multa. 

Art. 47 O material apreendido ficará à disposição para retirada do interessado por 1 O (dez) dias, findos os quais 
poe!era ser utilizado pelo Munlclplo de Bauru, allenae!o a qualquer titulo ou descartado de forma ae!equada. 

Parágrafo único. Para retirada do material apreendido o interessado deverá comprovar que pagou as multas impostas e as 
despesas decorrentes da apreensão. 

Art. 48 A Cassação do alvará de uso do passeio será aplicada quando se constatar que nos últlmos 12 (doze) meses 
o infrator já foi multado pelo uso indevido do passeio público. 

Art. 49 A Interdição será aplicada quando o infrator ao qual se aplicou a Cassação do alvará de uso do passeio Insistir 
em praticar a infração. 

Art. 50 A Cassação do alvará principal será aplicada quando, depois de aplicada a Interdição, o infrator Insistir em 
praticar a infração. 
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Art. 51 

Art. 52 

Art. 53 

§ 1º -

§ 2º -

Art. 54 

As multas previstas nesta lel terão os seguintes valores: 
1 - Não construir o passeio público quando notificado a fazê-lo: 

a) Pena - multa de 6 (seis) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo por metro de testada 
do lote que faça divisa com o passeio público a ser construído. 

li - Não reformar ou corrigir Irregularidades do passeio público existente: 
a) Pena - multa de 30 (trlnta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

Ili - Opor-se à execução de ato legal de fiscalização. mediante violência ou ameaça ao servidor da 
Prefeitura Municipal ou ao Policial no exercfcio da Atividade Delegada, ou a quem lhe esteja prestando 
auxflio: 
a) Pena - multa de 30 (trinta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

IV - Se o ato, em razão da resistência prevista no inciso anterior, não se executa: 
a) Pena - multa de 40 (quarenta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São 

Paulo, com prejulzo da multa e punição previstas no inciso Ili. 
V - Desobedecer ordem legal de servidor público municipal, ou de Policial no exerclcio de Atividade 

Delegada: 
a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

VI - Descumprlr ordem de desobstrução do passeio público: 
a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, independente da 

apreensão do material. 
VII - Informar falsamente o cumprimento da notificação: 

a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, sem prejulzo das 
demais sanções. 

As penas deste Capitulo são aplicáveis sem prejufzo da responsabilidade civil e penal. 

CAPITULO XI 
DOS RECURSOS 

Estando em desacordo com alguma pena que lhe tenha sido aplicada, poderá o Interessado apresentar 
recurso dirigido ao Diretor do Departamento de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria Municipal de 
Planejamento, sem prejulzo de obedecer a determinação que deu origem a aplicação da multa. 

Este recurso deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do momento em que o recorrente 
tiver ciência do ato do qual pretenda recorrer. 

O recurso terá efeito suspensivo até seu efetivo julgamento, que ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias após 
sua interposição. 

Recebido o recurso, o Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo deverá remetê-lo para o Diretor 
da Divisão de Fiscalização que o receberá e autuará em processo administrativo, constando: 
1 - Notificação expedida; 
li - Pena aplicada; 
Ili - Manifestação do Fiscal de Postura que lavrou a notificação ou aplicou a pena; 
IV - Manifestação do Diretor da Divisão de Fiscalização; 
V - Demais documentos ou diligências reallzadas . 

Parágrafo único. O Diretor da Divisão de Fiscalização terá o prazo de 30 (trinta) dias para realizar diligências consideradas 
necessárias e remeter o processo administrativo para julgamento do Diretor do Departamento do Uso e 
Ocupação do Solo. 

Art. 55 O Diretor do Uso e Ocupação do Solo conhecerá do recurso e decldlrá de forma conclusiva se o defere ou 
Indefere, fundamentando sua decisão. 

Parágrafo único. Caso o fundamento da decisão seja o mesmo apresentado pelo Fiscal de Postura ou pelo Diretor da Divisão 
de Fiscalização, poderâ o Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo apenas fazer remissão as 
folhas em que se encontram estas manifestações, não precisando repeti-las. 

Art. 56 O recorrente será comunicado pelo correio da decisão de seu recurso, sendo válida a comunicação com o 
aviso da Empresa de Coneio e Telégrafos de que a correspondência foi entregue no endereço constante da 
petição de recurso. 

Art. 57 Não se conformando com a decisao do Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo, poderá o 
interessado recorrer no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do aviso mencionado no artigo 
anterior. 

Parágrafo único. Este recurso será recebido no efeito suspensivo e julgado pelo Secretário Municipal de Planejamento, no 
prazo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento. 

Art. 58 Tratando-se de recurso repetitivo, poderá ser decidido apontando a repetição por meio do número dos 
processos administrativos anteriores. 

CAPITULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 59 Os valores oriundos das multas aplicadas por esta lei serão depositados em um fundo especifico, destinado â 
construção e manutenção de passeios públicos e implantação de rampas de acessibilidade. 

Art. 60 Fica criado o Fundo Para Melhoria e Execução de Passeios Públicos, presidido pelo Secretário Municipal de 
Planejamento em conjunto com o Secretário Municipal de Obras, que será regulamentado por lei posterior, 
para receber as verbas prevista no artigo anterior. 

Art. 61 O Municlpio de Bauru poderá executar as obras e serviços que são deveres do particular fazê-lo, podendo 
cobrar pelas despesas realizadas, conforme valores previstos em Ata de Registro de Preços, ou contrato 
administrativo celebrado para aquele fim. 

Parágrafo único. Não havendo Ata de Registro de Preços ou contrato administrativo, o Municfpio de Bauru poderá cobrar a 
média aritmética de três orçamentos obtidos de pessoas privadas que realizariam a obra ou serviço, acrescido 
de 10% (dez por cento). 

Art. 62 Os prazos constantes desta lei contar-se-ão excluindo o dia do inicio e incluindo o dia do fim. 

Parágrafo único. Os prazos constantes desta lei não terão inicio e nem terminarão em dia que não tiver expediente na 
Prefeitura Municipal de Bauru, prorrogando-se para o primeiro dia no qual houver expediente. 

Ar!. 63 

Ar!. 64 

Ar!. 65 

Ar!. 66 

Ar!. 67 

Ar!. 68 

Ar!. 69 

< Ar!. 70 

Os deveres legais e penalidades desta lei municipal se aplicam independentemente das demais normas legais 
em vigor, como, por exemplo, a lei que regulamenta a capinação de terrenos . 

As multas aplicadas, depois de consolidadas, se constituem em título hábil a ser protestado 
extrajudicialmente, antes ou depois de inscritos em dívida ativa. 

No cumprimento de suas atividades, os servidores da Prefeitura Municipal poderão utilizar os serviços da 
Atividade Delegada, conforme convênio celebrado entre o Municipio de Bauru e a Secretaria Estadual de 
Segurança Pública. 

No cumprimento de suas atividades, o servidor público municipal poderá realizar fotografias ou filmagens para 
instruir o procedimento administrativo, que servirão para registrar estado de locais e comportamento de 
pessoas. 

Quando a providência de construção ou adequação do passeio público depender de autorização de supressão 
de espécie arbórea a ser concedida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o prazo previsto nesta lei 
ficará suspenso. 

Os espaços públicos sujeitos à regulação do uso e ocupação do solo por legislação especifica deverão 
cumprir o disposto na respectiva lei especifica. 

A Prefeitura Municipal providenciará a execução e a manutenção do passeio público na extensão 
correspondente às testadas dos terrenos de sua propriedade, podendo, para sua execução, utilizar-se de 
serviços próprios, contratados ou oriundos de contrapartida ou compensação. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 5.825, 1 O de dezembro de 
2.009. 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do 

Substitutivo às folhas 47 a 55 em 

Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 26 de 

novembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

ALEXSS ORO BUSSOLA 

President 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

~~~ 
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7258 
De 26 de novembro de 2018 

Disciplina o uso, a construção e a manutenção dos passeios e 

logradouros públicos no Municfpio de Bauru. 

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

Ar!. 1° 

Ar!. 2° 

CAPITULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Entende-se como passeio público a parte da via, normalmente segregada e em nfvel 
diferente, nao destinada à circulação de veículos, reservada ao transito de pedestres e, 
quando passivei, à implantação de mobiliàrio urbano, sinalização, vegetação e outros 
afins descrito nesta Lei. 

CAPITULO li 
DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO 

Constitui-se dever de proprietàrios ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer trtulo, 
para imóveis edificados ou nao: 
1 - Construir o passeio público na extensão correspondente à(s) sua(s) testada(s); 
li - Reparar o passeio público sempre que constatados buracos, pedras faltantes ou 

outras incidências que possam oferecer risco ao pedestre; 
Ili - Manter o passeio público limpo, desobstruído, capinado e drenado, respondendo 

por situações de abandono ou que ensejam sua utilizaçllo como depósito de lixo, 
detritos ou resíduos de qualquer natureza. 

Paràgrafo único. Fica dispensado do dever de construção de passeio público o proprietário ou 

Ar!. 3° 

Ar!. 4° 

Ar!. 5° 

Ar!. 6° 

Ar!. 7° 

possuidor de imóvel localizado em via desprovida de guias. 

Os passeios públicos localizados em esquinas ou aqueles que configurem ponto de 
travessia de pedestres deverllo prever, durante a sua execução ou substituição do 
calçamento, a implantação de rampas para pessoas com mobilidade reduzida, a serem 
executadas de acordo com as especificações de acessibilidade e mobilidade urbana. 

A instalaçllo de grelhas, caixas de inspeção e juntas de dilatação no passeio público 
deverão seguir as disposições contidas nas normas técnicas de acessibilidade e 
mobilidade urbana. 

Nos passeios públicos integrantes de rotas acessíveis ou vias prioritárias ao fluxo de 
pedestres deverá ser priorizada a padronização de revestimentos e a instalação de piso 
tátil, conforme parllmetros a serem previstos no Plano de Mobilidade Urbana. 

A Prefeitura disponibilizará cartilha contendo informações técnicas para a execução dos 
passeios públicos e das rampas de acessibilidade. 

CAPITULO Ili 
DA COMPOSIÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO 

O passeio público será organizado em faixas, conforme a seguir: 
1 - Faixa de Servico: área localizada em posiçao adjacente à guia, destinada à 

instalação de equipamentos de concessão pública, posteamento, sinalizaçllo 
viária, arborizaçao, rebaixamentos de guia, lixeiras e eventuais outros mobiliários 
urbanos; 

li - Faixa Livre: área localizada preferencialmente 
destinada à circulação de pessoas; 

público, 
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Art. 9° 

§ 1º 

Ili - Faixa de Acesso ao Lote: área localizada entre a faixa livre e o lote, destinada á 
acomodaçao das interferências resultantes das edificações e ocupações, 
podendo acomodar pequenas rampas de acesso ao lote, canteiros e mobiliários 
urbanos. 

Constitui características da Faixa de Serviço: 
1 - Ser mantida como área permeável ou possuir revestimento antiderrapante, com 

superfície regular, firme e estável, livre de buracos, pedras faltantes, ou outras 
incidências que possam oferecer risco ao pedestre; 

li - Em novos loteamentos, possuir largura de O, 75m (setenta e cinco centímetros), 
autorizando-se variações de sua dimensao em loteamentos existentes e em 
situações especificas de urbanização ou para viabilizar projetos especificas de 
arborização urbana; 

Ili - Acomodar equipamentos de concessao pública e mobiliários urbanos que nao 
prejudiquem a visibilidade da via. 

Em loteamentos nao residenciais a serem implantados na Zona de Indústria, Comércio 
e Serviços (ZICS), a Faixa de Serviço poderá apresentar dimensões especiais, devendo 
a largura mlnima do passeio público atender ás disposições da Lei Municipal nº 7.066, 
de 14 de maio de 2.018. 

As lixeiras quando instaladas na Faixa de Serviço, devem possuir largura máxima de 
0,70m (setenta centímetros) e seguir as demais disposições instituídas por norma 
especifica, inclusive quanto ao seu comprimento máximo e altura. 

Lixeiras com necessidade de acomodar grandes volumes de resíduos deverao ser 
instaladas no interior do lote e, quando nao houver espaço, no caso das edificações já 
prontas, será obrigatória a instalação de lixeira na área ex1erna, seguindo norma 
especifica. 

Os imóveis cujas lixeiras tenham sido implantadas fora dos padrões previstos terão 
prazo de 06 (seis) meses para se adequar, ou obter autorizaçao especifica para assim 
permanecer. 

A instalação de vasos ornamentais e outros itens de mobiliário urbano serao admitidos 
na Faixa de Serviço desde que possuam dimensões de até 0,60m (sessenta 
centrmetros) por 0,60m (sessenta centrmetros) e estejam distantes entre si pelo menos 
1,50m (um metro e cinquenta centrmetros), sempre com a condição absoluta de nao 
obstruir a Faixa Livre. 

A instalação de equipamentos destinados á segurança viária serao admitidos desde que 
autorizados pela Prefeitura Municipal. 

Constitui características da Faixa Livre: 
1 - Servir à livre e desimpedida circulação de pedestres; 
li - Possuir revestimento antiderrapante, com superfície regular, firme e estàvel, livre 

de buracos, pedras faltantes, ou outras incidências que possam oferecer risco ao 
pedestre; 

Ili - Interligar os lotes adjacentes de forma continua e sem obstáculos; 
IV - Nao possuir desníveis ou vaos que possam prejudicar sua acessibilidade; 
V - Possuir largura minima de: 

a) 1,50m (um metro e cinquenta centrmetros) em novos loteamentos; 
b} 1,20m (um metro e vinte centrmetros) em loteamentos existentes, aprovados 

antes da vigência desta lei. 
VI - Ter inclinaçao longitudinal que acompanhe o greide da rua; 
VII - Ter inclinação transversal de 03% (três por cento) a partir.do nível da guia. 

Em loteamentos implantados antes da vigência desta lei, cuja largura total do passeio 
público for igual ou inferior a 2,00m (dois metros) poderá ser admitido, em caráter 
excepcional, o estreitamento pontual da Faixa Livre, nos locais onde existam árvores, 

,_ 00 .,,,,.,,,_ """""" J· ,m,,.,,.,, .. ,a···;;~ 
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Art. 11 

• 
Art. 12 

Art. 13 

§ 1º 

§ 2º 

passagem mínima de 0,90m {noventa centlmetros) de largura, em atendimento aos 
parametros antropométricos de locomoção. 

Em loteamentos implantados antes da vigência desta lei, cuja largura total do passeio 
público for igual ou inferior a 1,20m {um metro e vinte centrmetros), serao admitidas 
soluções especificas para a Faixa Livre, as quais serao definidas pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e documentada em respectivo processo administrativo. 

Loteamentos não residenciais a serem implantados na Zona de Indústria, Comércio e 
Serviços {ZICS) deverão atender ao disposto na Lei Municipal nº 7.066, de 14 de maio 
de 2.018, no tocante às dimensões mínimas para o passeio público, devendo ser 
respeitada a Faixa Livre de, no mlnimo, 1,20m {um metro e vinte centlmetros). 

Constituem caracterlsticas da Faixa de Acesso ao Lote: 
1 - Ser mantida como área permeável ou possuir revestimento antiderrapante, com 

superflcie regular, firme e estável, livre de buracos, pedras faltantes, ou outras 
incidências que possam oferecer risco ao pedestre; 

li - Em novos loteamentos, possuir preferencialmente largura de O, 75m {setenta e 
cinco centímetros), sem prejulzo à Faixa Livre e à Faixa de Serviços, 
autorizando-se variações de sua dimensão em loteamentos existentes e em 
situações especificas de urbanização ou arborização urbana; 

Ili - Desde que necessário e desde que nao cause prejulzo à Faixa Livre mínima, 
acomodar interferências resultantes das edificações e ocupações, visando o 
equacionamento de pequenos desnlveis entre o acesso do lote e o passeio 
público. 

IV - Receber canteiros com até 0,40m {quarenta centímetros) de altura e mobiliários 
urbanos. 

A Faixa de Acesso ao Lote poderá ser reduzida ou até mesmo suprimida a fim de 
favorecer o alargamento da Faixa Livre. 

Em loteamentos nao residenciais a serem implantados na Zona de Indústria, Comércio 
e Serviços {ZICS), a Faixa de Acesso ao Lote poderá apresentar dimensões especiais, 
devendo a largura mlnima do passeio público atender às disposições da Lei Municipal 
nº 7.066, de 14 de maio de 2.018. 

Em locais resultantes de processos especlficos de urbanização, a Secretaria Municipal 
de Planejamento proporá soluções ao passeio público que poderão resultar em projetos 
com parametros construtivos e dimensões especiais, devendo ser devidamente 
documentado em respectivo processo administrativo. 

Em locais onde existam pontos públicos de embarque e desembarque de passageiros o 
passeio público deverá ter calçamento contrnuo, desde a guia até a divisa do imóvel. 

CAPITULO IV 
DA ARBORIZAÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO 

Constitui obrigação do proprietário ou do possuidor de imóvel urbano plantar e fazer a 
manutençao das espécies arbóreas e demais vegetações existentes na extensao do 
passeio público correspondente à testada do seu imóvel, em conformidade com a 
legislação pertinente. 

Os imóveis urbanos deverao ter árvores plantadas, em localização, quantidade e 
características, conforme Diretrizes de Arborização Urbana emitidas pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente. 

A supressao de espécies arbóreas dependerá de autorização específica a ser 
concedida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

CAPITULO V 
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Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

• 

§ 1º 

• § 2º 

§ 3º 

Art. 18 

Art. 19 

DAS ÁREAS PERMEÁVEIS 

Será admitida a implantaçao de áreas permeáveis na Faixa de Serviço e na Faixa de 
Acesso ao Lote, exceto nas situações previstas no art. 12 ou outras situações 
especificas de ocupação. 

As áreas permeáveis deverao receber vegetação ou elementos tisicas drenantes, sendo 
proibidas soluções construtivas que criem desnlveis que possam oferecer risco ao 
pedestre. 

As áreas permeáveis deverao receber manutençao constante a fim de evitar a falta ou 
falha de vegetação, erosao ou desnivelamento dos elementos tisicas drenantes. 

CAPITULO VI 
DO USO E OCUPAÇÃO DO PASSEIO E LOGRADOURO PÚBLICO 

Nos estabelecimentos que comercializam alimentos ou bebidas para consumo no local, 
a colocaçao de mesas e cadeiras no passeio público só será permitida com a 
autorizaçao da Prefeitura e desde que atendidas as seguintes especificações: 
1 - Os estabelecimentos comerciais que se utilizarem de mesas ao longo do passeio 

público deverao deixar um espaço livre no passeio para a passagem de 
pedestres que corresponda, no mlnimo, a 1,20m (um metro e vinte centlmetros) 
de largura; 

li - Nos pontos do passeio público onde existam postes, árvores e outros 
equipamentos públicos fixos, deverá ser resguardada uma passagem mlnima de 
1,00m (um metro) de largura na Faixa Livre, onde nao poderao ser colocadas 
mesas e/ou cadeiras. 

Para obter a autorização prevista no caput, o interessado deverá instruir o pedido com 
os seguintes documentos: 
1 - Requerimento; 
li - Alvará de funcionamento da atividade principal; 
Ili - Croqui contendo: 

a) As dimensões do passeio público; 
b) A localização de postes, árvores e outros elementos que possam restringir a 

passagem de pedestres, especificando as dimensões disponlveis para 
circulaçao; 

c) A indicaçao das mesas e cadeiras, com as respectivas dimensões e 
disposição de implantação, para a qual se requer autorização. 

Concedida a autorizaçao, a Seção de Licença da Secretaria do Planejamento remeterá 
à fiscalização a notificação para que proceda a vistoria no local e oriente o interessado 
que promova a pintura de uma faixa, na cor amarela, com 6cm (seis centlmetros) de 
largura, delimitando a área autorizada para a instalação das mesas e cadeiras. 

A autorizaçao de uso do passeio público terá como data limite de vencimento a mesma 
do vencimento do Certificado de Licença Integrado. 

A autorização para colacaçao de mesas e cadeiras vinculadas à atividade de 
permissionários será regulada por legislaçao especifica. 

A instalaçao de toldos fixos ou móveis que se projetem sobre o passeio público só será 
permitida quando feitos de estruturas fixadas na parede do prédio, obedecendo a altura 
mlnima de 2,50m (dois metros e cinquenta centlmetros) em relação a qualquer ponto do 
passeio, sendo observado um recuo mlnimo de 0,60m (sessenta centlmetros) do 
alinhamento das guias. 

Parágrafo único. Os toldos deverao ser instalados inteiramente em balanço, nao sendo permitido 
apoio ou fixaçao no passeio público. 
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Art. 20 

Art. 21 

É permitida a instalaçao de cortinas para a proteçao do sol ou da chuva desde que não 
obstruam a Faixa Livre. 

Para a instalação de totens, placas ou similares, em balanço sobre o passeio público, 
deverá ser observado o recuo mlnimo de 1,00m (um metro) do alinhamento das guias, 
e altura mlnima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) em relação a qualquer 
ponto do passeio. 

Parágrafo único. A base e a coluna de sustentação de equipamentos descritos no caput deverão 

Ar!. 22 

Art. 23 

ser instalados inteiramente dentro do lote, sendo vedada a fixação da base no passeio 
ou a projeção da coluna sobre o mesmo. 

É proibido, exceto nos locais devidamente autorizados, pintar, pendurar, amarrar, colar 
ou de qualquer outro modo fixar cartazes, faixas, placas, propagandas ou mercadorias, 
nos seguintes locais: 
1 - Gradis, parapeitos de viadutos e pontes, canais e túneis; 
li - Postes, árvores, placas de transito, semáforos, hidrantes, caixas de concreto, 

telefones públicos, alarmes de incêndio e suportes para coleta de lixo, guias de 
calçamento e revestimentos de passeios públicos; 

111 - Equipamentos, monumentos, terrenos e edifícios públicos. 

É proibido obstruir o passeio público por meio do depósito de mercadorias, 
propagandas, resíduos, materiais de construçao, exceto em situações previamente 
autorizadas pela Prefeitura Municipal. 

Parágrafo único. A obstrução parcial do passeio público que venha a ser necessária para a 

Art. 24 

Art. 25 

Art. 26 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

execuçao de construçao edilfcia poderá ser autorizada desde que em conformidade ao 
disposto no Código de Obras, Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, e 
em seu Decreto de Regulamentação. 

É proibido utilizar o espaço público para atividade particular de comércio ou exposiçao 
de mercadorias, sem expressa autorizaçao da Prefeitura Municipal 

Os demais casos de uso e ocupaçao serão regulamentados no instrumento jurídico 
específico celebrado entre o Município de Bauru e o interessado. 

CAPÍTULO VII 
DO REBAIXAMENTO DE GUIAS 

O rebaixamento de guia destinado ao acesso de veículos não poderá exceder a 50% 
(cinquenta por cento) da extensão da testada do imóvel, aplicável aos lotes com testada 
igual ou superior a 1 O,OOm (dez metros), ressalvada a hipótese de acesso a garagem, 
delimitada por portão. 

Em lotes cuja testada for inferior a 1 O,OOm (dez metros) o rebaixamento da guia poderá 
ter até 5,00m (cinco metros) de extensão, desde que seja mantido um espaço não 
rebaixado de pelo menos O,BOm (oitenta centímetros) para plantio de árvore e 
instalaçao de equipamentos públicos. 

o rebaixamento poderá ser fracionado desde que respeite um vao entre os rebaixes de 
no mínimo 5,00m (cinco metros), para que possa ser utilizado para estacionamento de 
veículos na via pública. 

Será permitido o rebaixamento de guias somente nos locais onde a disposição das 
vagas de estacionamento possibilite que o veículo fique estacionado integralmente 
dentro do lote, devendo, para isso, dispor de espaço mínimo de 4,50m (quatro metros e 
cinquenta centímetros) por 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). 
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§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

Art. 27 

Art. 28 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 29 

definidos em legislação especifica. 

Nas vias públicas onde haja proibição ao estacionamento de veículos será permitida a 
expansão da guia rebaixada, desde que assegurado o disposto no §3º e preservados os 
locais para plantio de árvore e instalação de equipamentos públicos, quando 
necessários, sendo a autorização de rebaixamento classificada como provisória, 
passivei de reversao a qualquer tempo, conforme alteração viária, sem direito á 
indenização. 

Fica proibido o rebaixamento de guias em raios de curva de intersecção de vias 
públicas. 

A autorização para o rebaixamento de guia não se sobrepõe ás legislações pertinentes 
á arborização urbana, á acessibilidade ou á obrigatoriedade de instalação de outros 
equipamentos públicos urbanos previstos para passeios públicos. 

Para o rebaixamento de guia o interessado deve requerer autorização na Prefeitura 
Municipal. 

Nos locais cujas guias rebaixadas não atendam as condições estabelecidas por esta lei, 
deverá ser promovido o seu reerguimento em até 60 (sessenta) dias após recebimento 
da notificação determinando o reerguimento, sob pena de interdição. 

Será admitida a permanência da guia rebaixada, confOrme implantado, para situações 
em que seja comprovado haver autorização municipal concedida mediante aprovação 
de projeto. 

Em locais onde o espaço para estacionamento dentro do imóvel for inferior a 4,5m, o 
rebaixamento poderá ser autorizado desde que o proprietário ou possuidor do imóvel 
instale no local, de fOrma amplamente visível uma placa informando ser 
terminantemente proibido estacionamento de veículos cujo comprimento, depois de 
estacionado, comprometa qualquer parte da calçada, por menor que seja, sob pena de 
multa. 

Cabe á Prefeitura Municipal, por intermédio da Empresa Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Rural de Bauru - EMDURB ou a quem assumir os serviços que ela presta, a 
demarcação das guias por meio de pintura para reserva de vagas e proibição de 
estacionamento nas vias e logradouros públicos, ficando terminantemente proibida ao 
particular a pintura das guias sob qualquer circunstancia. 

Parágrafo único. O munícipe que tiver interesse na demarcação da guia deverá encaminhar 

Art. 30 

Art. 31 

requerimento á Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -
EMDURB e submeter-se ás exigências daquela empresa para o atendimento, se for o 
caso. 

CAPITULO VIII 
DAS COMUNICAÇÕES 

Constatado que o proprietário ou o possuidor do imóvel urbano não executou, manteve 
ou conservou o passeio público na extensão correspondente á testada do seu imóvel, 
ou o fez de modo diverso do que deveria ter feito, ou ainda desobedeceu qualquer das 
determinações contidas nesta lei, estará caracterizado o descumprimento do dever 
legal. 

Feita a constatação descrita no artigo anterior, o departamento competente notificará o 
infrator das disposições da presente lei, na pessoa do proprietário do imóvel ou do 
possuidor a qualquer titulo, ou ainda, quando necessário, por Edital, para a execução da 
regularização, observando os prazos de: 
1 - 60 (sessenta) dias para construir o passeio; 

" - 30 (>i""l ""' ,,.. re"""" oo ~•" ""'"'"""'~ '' %~ oo 
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§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 32 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 33 

Art. 34 

para adequar elementos fixos que incidam sobre o passeio público; 
Ili - 01 (um) dia para cumprimento da ordem do servidor público municipal para 

desobstrução do passeio público ou para retirada de obstáculos ou objetos 
irregulares como placas, faixas, varais de exposição, bancas, carriolas etc. que 
estejam ocupando irregularmente o espaço público ou instalados em local 
proibido. 

O setor da Prefeitura Municipal competente para a expedição das notificações tratadas 
nesta lei realizará diligências para identificar o possuidor direto do imóvel a qualquer 
título, expedindo a notificação para a pessoa maior e capaz que estiver na posse do 
imóvel, tomando providências para que ela seja entregue em mãos. 

Não sendo encontrado o proprietário ou possuidor para receber pessoalmente a 
notificação, esta será feita por Edital publicado uma vez no Diário Oficial de Bauru, com 
prazo de 90 (noventa) dias, ao final do qual terá início o prazo previsto nos incisos 1 ou 11 
do caput deste artigo. 

Tratando-se da situação prevista no inciso Ili, do caput deste artigo, será notificada a 
pessoa que se apresenta como responsável pela. obstrução ou irregularidade, se estiver 
presente. Não havendo pessoa responsável presente, o servidor municipal 
providenciará a remoção dos obstáculos, apreendendo os objetos, se preciso for. 

No prazo fixado na notificação prevista nos incisos 1 e li do art. 31, o proprietário ou 
possuidor deverá protocolizar comunicado informando que cumpriu a notificação, 
instruído com fotografias ilustrativas. 

Demonstrado o cumprimento da notificação, será arquivado o respectivo procedimento 
administrativo. 

A fiscalização poderá realizar diligência no local para confirmar a informação prestada 
pelo notificado antes de arquivar o procedimento administrativo, sempre que entender 
conveniente. 

Não respondida a notificação no respectivo prazo, será convertida em multa. 

A cada ciclo de vencimento de prazo previsto nos incisos 1 e li do art. 31, enquanto o 
infrator não protocolizar o comunicado de que cumpriu a notificação, nova multa poderá 
ser aplicada, até o máximo de 03 (três) multas por procedimento fiscalizatório . 

Parágrafo único. Assim que for comunicado o cumprimento da notificação, a última multa emitida 

Art. 35 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 36 

§ 1º 

§ 2º 

será cancelada. 

Aplicada a terceira multa, e permanecido o notificado silente, a fiscalização aguardará 
30 (trinta) dias e retornará ao local para vistoriar novamente o imóvel. 

Constatado que a situação foi regularizada, o procedimento administrativo será remetido 
á Secretaria Municipal de Economia e Finanças para cobrança das multas aplicadas e 
ainda não pagas, ou inscrição em dívida ativa. 

Constatado que a situação não foi regularizada, o procedimento será remetido á 
Secretaria Municipal dos Negócios Jurldicos para adoção das providências 
administrativas e judiciais cabíveis. 

Antes de vencido o prazo da notificação, poderá o proprietário ou possuidor solicitar sua 
prorrogação. 

O prazo vencido não poderá ser prorrogado. 

A prorrogação poderá ser concedida por, no máximo, o prazo constante da notificação, 
pelo Diretor da Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento. 
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Art. 37 
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Art. 39 

Art. 40 

Art. 41 

§ 1º 

§ 2º 
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Art. 42 

Art. 43 

Art. 44 

Art. 45 
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A segunda prorrogaçao em diante somente será deferida pelo Diretor do Departamento 
do Uso e Ocupaçao do Solo da Secretaria Municipal de Planejamento. 

CAPITULO IX 
DA DEFESA 

Recebida a notificaçao, o notificado poderá apresentar defesa no prazo concedido na 
notificaçao. 

A defesa apresentada terá efeito suspensivo até a comunicaçao de resposta da 
Prefeitura. 

A defesa deverá ser instrui da com cópia dos seguintes documentos: 
1 - Matricula do imóvel objeto da notificaçao; 
11 - Documento de identidade do recorrente; 
Ili - Documento que comprove a condiçao de proprietário ou possuidor; 
IV - Outros documentos que o recorrente entender necessários . 

Recebida a defesa, a Divisllo de Fiscalizaçao da Secretaria Municipal de Planejamento 
instaurará processo administrativo, instruindo-o com todo o expediente já existente e 
obrigatoriamente com a notificação que provoca a defesa, abrindo vista para o Fiscal de 
Postura que emitiu a notificaçao manifestar-se em 15 (quinze) dias. 

A Divisao de Fiscalizaçao poderá instruir o processo com os documentos e diligências 
que entender necessárias. 

Juntada a manifestação referida no artigo anterior, o Diretor da Divisao de Fiscalizaçao 
proferirá, no prazo de 15 (quinze) dias a decisao fundamentada sobre a defesa 
apresentada. 

Julgada procedente a defesa apresentada, será cancelada a notificação expedida. 

Se a defesa for julgada procedente por vicio de forma da notificação, poderá ser 
expedida nova notificaçao, corrigindo-se o vicio que determinou o cancelamento da 
anterior. 

Se a defesa for julgada procedente por vfcio material, nao poderá mais ser expedida 
nova notificaçao pelo mesmo motivo pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da 
decisao de procedência da defesa. 

Julgada improcedente a defesa apresentada, voltará a correr o prazo de notificaçao pelo 
tempo que faltava na data do protocolo da def~sa. 

CAPITULO X 
DAS PENALIDADES 

Para cada infraçao aos disposmvos desta legislaçao caberá: 
1 - Notificaçao Conversível em Multa; 
li - Auto de lnfraçao e Multa; 
111 - Apreensão do material; 
IV - Cassaçao do alvará de uso do passeio; 
V - 1 nterdição; 
VI - Cassação do alvará principal. 

A Notificaçao conversível em multa será expedida quando constatada pela primeira vez 
a infraçao que exija reforma ou construçao do passeio público e, nao sendo atendida no 
prazo, se converterá em Auto de lnfraçao e Multa. 

No caso de uma ordem de servidor público que deve ser cumprida imediatamente, o 
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Art. 46 

não cumprimento implicará em aplicação de multa. 

A apreensão de material ocorrerá quando o infrator se recusar a atender a orientação 
da Fiscalização de desobstruir o passeio público. 

Parágrafo único. Quando não encontrado o responsável no local, o servidor público poderá 

Art. 47 

apreender o material e emitir o Auto de Infração e Multa. 

O material apreendido ficará à disposição para retirada do interessado por 1 O (dez) dias, 
findos os quais poderá ser utilizado pelo Municlpio de Bauru, alienado a qualquer titulo 
ou descartado de forma adequada. 

ParágrafO único. Para retirada do material apreendido o interessado deverá comprovar que 

Art. 48 

Art. 49 

Art. 50 

Art. 51 

Art. 52 

Art. 53 

§ 1º -

pagou as multas impostas e as despesas decorrentes da apreensão. 

A Cassação do alvará de uso do passeio será aplicada quando se constatar que nos 
últimos 12 (doze) meses o infrator já foi multado pelo uso indevido do passeio público . 

A Interdição será aplicada quando o infrator ao qual se aplicou a Cassação do alvará de 
uso do passeio insistir em praticar a infração. 

A Cassação do alvará principal será aplicada quando, depois de aplicada a Interdição, o 
infrator insistir em praticar a infração. 

As multas previstas nesta lei terão os seguintes valores: 
1 - Não construir o passeio público quando notificado a fazê-lo: 

a) Pena - multa de 6 (seis) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo 
por metro de testada do lote que faça divisa com o passeio público a ser 
construido. 

li - Não reformar ou corrigir irregularidades do passeio público existente: 
a) Pena - multa de 30 (trinta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

Ili - Opor-se á execução de ato legar de fiscalização, mediante violência ou ameaça 
ao servidor da Prefeitura Municipal ou ao Policial no exercício da Atividade 
Delegada, ou a quem lhe esteja prestando auxllio: 
a) Pena - multa de 30 (trinta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

IV - Se o ato, em razão da resistência prevista no inciso anterior, não se executa: 
a) Pena - multa de 40 (quarenta) UFESP - Unidade Fiscal do 

Estado de São Paulo, com prejuízo da multa e punição previstas no 
inciso Ili. 

V - Desobedecer ordem legal de servidor público municipal, ou de Policial no 
exercício de Atividade Delegada: 
a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

VI - Descumprir ordem de desobstrução do passeio público: 
a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, 

independente da apreensão do material. 
VII - Informar falsamente o cumprimento da notificação: 

a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, 
sem prejuízo das demais sanções. 

As penas deste Caprtulo são aplicáveis sem prejuízo da responsabilidade civil e penal. 

CAPITULO XI 
DOS RECURSOS 

Estando em desacordo com alguma pena que lhe tenha sido aplicada, poderá o 
interessado apresentar recurso dirigido ao Diretor do Departamento de Uso e Ocupação 
do Solo da Secretaria Municipal de Planejamento, sem prejuízo de obedecer a 
determinação que deu origem á aplicação da multa. 

Este recurso deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do momento 
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§ 2º -

Art. 54 

em que o recorrente tiver ciência do ato do qual pretenda recorrer. 

O recurso terá efeito suspensivo até seu efetivo julgamento, que ocorrerá no prazo de 
60 (sessenta) dias apôs sua interposiçao. 

Recebido o recurso, o Diretor do Departamento do Uso e Ocupaçao do Solo deverá 
remetê-lo para o Diretor da Divisêo de Fiscalização que o receberá e autuará em 
processo administrativo, constando: 
1 - Notificação expedida; 
li - Pena aplicada; 
Ili - Manifestaçao do Fiscal de Postura que lavrou a notificaçao ou aplicou a pena; 
IV - Manifestaçao do Diretor da Divisao de Fiscalização; 
V - Demais documentos ou diligências realizadas. 

Parágrafo único. O Diretor da Divisao de Fiscalizaçao terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

Art. 55 

realizar diligências consideradas necessárias e remeter o processo administrativo para 
julgamento do Diretor do Departamento do Uso e Ocupaçao do Solo . 

O Diretor do Uso e Ocupaçao do Solo conhecerá do recurso e decidirá de forma 
conclusiva se o defere ou indefere, fundamentando sua decisao. 

Parágrafo único. Caso o fundamento da decisao seja o mesmo apresentado pelo Fiscal de 

Art. 56 

Art. 57 

Postura ou pelo Diretor da Divisao de Fiscalizaçao, poderá o Diretor do Departamento 
do Uso e Ocupaçao do Solo apenas fazer remissao ás folhas em que se encontram 
estas manifestações, nao precisando repeti-las. 

O recorrente será comunicado pelo correio da decisao de seu recurso, sendo válida a 
comunicação com o aviso da Empresa de Correio e Telégrafos de que a 
correspondência foi entregue no endereço constante da petiçao de recurso. 

Nao se conformando com a decisao do Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do 
Solo, poderá o interessado recorrer no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do 
recebimento do aviso mencionado no artigo anterior. 

Parágrafo único. Este recurso será recebido no efeito suspensivo e julgado pelo Secretário 

Art. 58 

Art. 59 

Art. 60 

Art. 61 

Municipal de Planejamento, no prazo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento. 

Tratando-se de recurso repetitivo, poderá ser decidido apontando a repetiçilo por meio 
do número dos processos administrativos anteriores. 

CAPITULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os valores oriundos das multas aplicadas por esta lei serao depositados em um fundo 
específico, destinado à construçao e manutençao de passeios públicos e implantação 
de rampas de acessibilidade. 

Fica criado o Fundo Para Melhoria e Execuçao de Passeios Públicos, presidido pelo 
Secretário Municipal de Planejamento em conjunto com o Secretário Municipal de 
Obras, que será regulamentado por lei posterior, para receber as verbas prevista no 
artigo anterior. 

O Município de Bauru poderá executar as obras e serviços que sao deveres do 
particular fazê-lo, podendo cobrar pelas despesas realizadas, conforme valores 
previstos em Ata de Registro de Preços, ou contrato administrativo celebrado para 
aquele fim. 

Parágrafo único. Nilo havendo Ata de Registro de Preços ou contrato administrativo, o Município 
de Bauru poderá cobrar a média aritmética de três orçamentos obtidos de pessoas 
privadas que realizariam a obra ou serviço, acrescido de 10% (dez por cento). 
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Art. 62 Os prazos constantes desta lei contar-se-ao excluindo o dia do inicio e incluindo o dia 
do fim. 

Parágrafo único. Os prazos constantes desta lei nao terão início e nem terminarao em dia que 

Art. 63 

Art. 64 

Art. 65 

Art. 66 

Art. 67 

Art. 68 

Art. 69 

Art. 70 

nao tiver expediente na Prefeitura Municipal de Bauru, prorrogando-se para o primeiro 
dia no qual houver expediente. 

Os deveres regais e penalidades desta lei municipal se aplicam independentemente das 
demais normas legais em vigor, como, por exemplo, a lei que regulamenta a capinaçilo 
de terrenos. 

As multas aplicadas, depois de consolidadas, se constituem em tftulo hábil a ser 
protestado extrajudicialmente, antes ou depois de inscritos em dívida ativa. 

No cumprimento de suas atividades, os servidores da Prefeitura Municipal poderao 
utilizar os serviços da Atividade Delegada, conforme convênio celebrado entre o 
Município de Bauru e a Secretaria Estadual de Segurança Pública . 

No cumprimento de suas atividades, o servidor público municipal poderá realizar 
fotografias ou filmagens para instruir o procedimento administrativo, que servirao para 
registrar estado de locais e comportamento de pessoas. 

Quando a providência de construçao ou adequaçilo do passeio público depender de 
autorizaçilo de supressao de espécie arbórea a ser concedida pela Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, o prazo previsto nesta lei ficará suspenso. 

Os espaços públicos sujeitos á regulaçilo do uso e ocupação do solo por legislação 
especifica deverao cumprir o disposto na respectiva lei especifica. 

A Prefeitura Municipal providenciará a execuçilo e a manutenção do passeio público na 
extensao correspondente ás testadas dos terrenos de sua propriedade, podendo, para 
sua execuçilo, utilizar-se de serviços próprios, contratados ou oriundos de contrapartida 
ou compensaçao. 

Esta fei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 

5.825, 10 de dezembro de 2.009 . 

Bauru, 26 de novembro de 2018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~~.-~ 
RONALDO JorscHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM 204/18 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos 
e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão Ordinária 
levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 26 de novembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7258 

7259 

7260 

7261 

7262 

Decreto nº 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que disciplina o uso, a construção e a manutenção dos 
passeios e logradouros públicos no Municlpio de Bauru (SUBSTITUTIVO); 
de autoria desse Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Municlpio 
para o exerclcio de 2019; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Aditivos aos Termos de Fomento, ás Organizações da 
Sociedade Civil (OSC's) que especifica; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos por meio 
de transposição, no orçamento do Municlpio de Bauru, exerclcio de 2018; 
de autoria deste Legislativo, que obriga a permanência de uma pessoa próxima ás 
cancelas para liberação de veicules, especialmente a fim de auxiliar pessoas com 
deficiência, idosas ou algum tipo de dificuldade para alcance dos dispositivos de 
abertura das mesmas. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Mesa da Gamara, que dá denominação de Rua HENRIQUE 
MINGARDI a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da Gamara, que dá denominação de Rua SANTOS MORENO 
a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da Gamara, que dá denominação de Rua ARMANDO CAFFIÕO 
a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da Gamara, que dá denominação de Rua LUIZ PEREIRA DA 
SILVA a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria de Todos os Vereadores, que dá denominação de Ct:LIA MARTINS ao 
Centro Dia do Idoso do Núcleo Habitacional Mary Dota. 

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

ALEXSSANDR 

1 
BUSSOLA Presid~te 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio Q..o '-l 1 Q Protocolo f' fl/\ f 
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RONALDOJO~E 
Chefe do Serviço de Procedimentos LeglsJatlvos 
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FOLHAS . 1LI g _ 
PREFEITURA MUNIC P:AL DJfBAURU 

OF. EXE N' 30/19 
P. 19.698/07 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 04 de fevereiro de 2.019 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Exce ncia a que disciplina o uso, a 
construção e a manutenção dos passeios e logradouros públic no Munic io de Bauru. 

Atenciosas Sau es, 

Excelentissimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

---. 
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PROC.Ne () 
FOLHAS -1 Y, 9_ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE'BXURu==1 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.181, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2.019 
Disciplina o uso, a construção e a manutenção dos 
passeios e logradouros públicos no 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° 

Art. 2° 

CAPÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Entende-se como passeio público a parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à 
circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliârio 
urbano, sinalização, vegetação e outros afins descrito nesta Lei. 

CAPÍTULO li 
DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO 

Constitui-se dever de proprietários ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer título, para imóveis 
edificados ou não: 

1 - Construir o passeio público na extensão correspondente à(s) sua(s) testada(s); 

II - Reparar o passeio público sempre que constatados buracos. pedras faltantes ou outras incidências que 
possam oferecer risco ao pedestre; 

III - Manter o passeio público limpo, desobstruído, capinado e drenado, respondendo por situações de 
abandono ou que ensejam sua utilização como depósito de lixo, detritos ou residuos de qualquer 
natureza. 

Parágrafo único. Fica dispensado do dever de construção de passeio público o proprietário ou possuidor de imóvel localizado 
em via desprovida de guias. 

Art. 3° Os passeios públicos localizados em esquinas ou aqueles que configurem ponto de travessia de pedestres 
deverão prever, durante a sua execução ou substituição do calçamento, a implantação de rampas para pessoas 
com mobilidade reduzida, a serem executadas de acordo com as especificações de acessibilidade e 
mobilidade urbana . 

Art. 4º 

Art. 5º 

Art. 6° 

Art. 7° 

A instalação de grelhas, caixas de inspeção e juntas de dilatação no passeio público deverão seguir as 
disposições contidas nas normas técnicas de acessibilidade e mobilidade urbana. 

Nos passeios públicos integrantes de rotas acessfveis ou vias prioritárias ao fluxo de pedestres deverá ser 
priorizada a padronização de revestimentos e a instalação de piso tátil, conforme parâmetros a serem 
previstos no Plano de Mobilidade Urbana. 

A Prefeitura disponibilizará cartilha contendo informações técnicas para a execução dos passeios públicos e 
das rampas de acessibilidade. 

CAPÍTULO Ili 
DA COMPOSIÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO 

O passeio público será organizado em faixas, conforme a seguir: 

I - Faixa de Service: área localizada em posição adjacente à guia, destinada à instalação de equipamentos 
de concessão pública, posteamento, sinalização viária, arborização, rebaixamentos de guia, lixeiras e 
eventuais outros mobiliários urbanos; 

II - Faixa Livre: ârea localizada preferencialmente no centro do passeio público, destinada à circulação de 
pessoas; 

III - Faixa de Acesso ao Lote: área localizada entre a faixa livre e o lote, destinada à acomodação das 
interferências resultantes das edificações e ocupações, podendo acomodar pequenas rampas de acesso 
ao lote, canteiros e mobiliários urbanos. 
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§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

§ 5' 

§ 6' 

Ar!. 9' 

Constitui características da Faixa de Serviço: 

I - Ser mantida como ârea penneável ou possuir revestimento antiderrapante, com superficie regular, 
finne e estável, livre de buracos, pedras faltantes, ou outras incidências que possam oferecer risco ao 
pedestre; 

II - Em novos loteamentos, possuir largura de O, 75m (setenta e cinco centímetros), autorizando-se 
variações de sua dimensão em loteamentos existentes e em situações específicas de urbanização ou 
para viabilizar projetos específicos de arborização urbana; 

III - Acomodar equipamentos de concessão pública e mobiliários urbanos que não prejudiquem a 
visibilidade da via . 

Em loteamentos não residenciais a serem implantados na Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS), a 
Faixa de Serviço poderá apresentar dimensões especiais, devendo a largura mínima do passeio público 
atender às disposições da Lei Municipal n' 7.066, de 14 de maio de 2.018. 

As lixeiras quando instaladas na Faixa de Serviço, devem possuir largura máxima de O, 70m (setenta 
centímetros) e seguir as demais disposições instituídas por norma específica, inclusive quanto ao seu 
comprimento máximo e altura. 

Lixeiras com necessidade de acomodar grandes volumes de resíduos deverão ser instaladas no interior do lote 
e, quando não houver espaço, no caso das edificações já prontas, será obrigatória a instalação de lixeira na 
área externa, seguindo nonna especifica. 

Os imóveis cujas lixeiras tenham sido implantadas fora dos padrões previstos terão prazo de 06 (seis) meses 
para se adequar, ou obter autorização especifica para assim permanecer. 

A instalação de vasos ornamentais e outros itens de mobiliário urbano serão admitidos na Faixa de Serviço 
desde que possuam dimensões de até 0,60m (sessenta centímetros) por 0,60m (sessenta centímetros) e 
estejam distantes entre si pelo menos l,50m (um metro e cinquenta centímetros), sempre com a condição 
absoluta de não obstruir a Faixa Livre. 

A instalação de equipamentos destinados à segurança viária serão admitidos desde que autorizados pela 
Prefeitura Municipal. 

Constitui caracteristicas da Faixa Livre: 

1 - Servir à livre e desimpedida circulação de pedestres; 

II - Possuir revestimento antiderrapante, com superflcie regulRr, finne e estável, livre de buracos, pedras 
faltantes, ou outras incidências que possam oferecer risco ao pedestre; 

III - Interligar os lotes adjacentes de forma contínua e sem obstáculos; 

IV - Não possuir desníveis ou vãos que possam prejudicar sua acessibilidade; 

V - Possuir largura mínima de: 

a) I ,50m (um metro e cinquenta centfmetros) em novos loteamentos; 

b) I.20m (um metro e vinte centimetros) em loteamentos existentes, aprovados antes da vigência 
desta lei. 

VI - Ter inclinação longitudinal que acompanhe o greide da rua; 

VII - Ter inclinação transversal de 03% (três por cento) a partir do nível da guia. 
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§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 10 

§ !º 

§ 2º 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

§ 1º 

§ 2º 

Em loteamentos implantados antes da vigência desta lei, cuja largura total do passeio público for igual ou 
inferior a 2,00m (dois metros) poderâ ser admitido, em caráter excepcional, o estreitamento pontual da Faixa 
Livre, nos locais onde existam ârvores, postes ou equipamentos públicos ja implantados, devendo ser 
resguardada uma passagem mlnima de 0,90m (noventa centimetros) de largura, em atendimento aos 
parâmetros antropométricos de locomoção. 

Em loteamentos implantados antes da vigência desta lei, cuja largura total do passeio público for igual ou 
inferior a l,20m (um metro e vinte centímetros), serão admitidas soluções específicas para a Faixa Livre, as 
quais serão definidas pela Secretaria Municipal de Planejamento e documentada em respectivo processo 
administrativo. 

Loteamentos não residenciais a serem implWltados na Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS) 
deverão atender ao disposto na Lei Municipal nº 7.066, de 14 de maio de 2.018, no tocWtte às dimensões 
mínimas para o passeio público, devendo ser respeitada a Faixa Livre de, no mínimo, 1,20m (um metro e 
vinte centímetros). 

Constituem características da Faixa de Acesso ao Lote: 

I - Ser mantida como área permeável ou possuir revestimento antiderrapante, com superficie regular, 
firme e estável, livre de buracos, pedras faltantes, ou outras incidências que possam oferecer risco ao 
pedestre; 

II - Em novos loteamentos, possuir preferencialmente largura de O, 75m (setenta e cinco centímetros), sem 
prejuízo à Faixa Livre e à Faixa de Serviços, autorizando-se variações de sua dimensão em 
loteamentos existentes e em situações especificas de urbanização ou arborização urbana; 

Ili - Desde que necessário e desde que não cause prejuízo à Faixa Livre mínima, acomodar interferências 
resultantes das edificações e ocupações, visando o equacionamento de pequenos desníveis entre o 
acesso do lote e o passeio público; 

IV - Receber canteiros com até 0,40m (quarenta centímetros) de altura e mobiliários urbanos. 

A Faixa de Acesso ao Lote poderá ser reduzida ou até mesmo suprimida a fim de favorecer o alargamento da 
Faixa Livre . 

Em loteamentos não residenciais a serem implantados na Zona de Indústria, Comércio e Serviços (ZICS), a 
Faixa de Acesso ao Lote poderá apresentar dimensões especiais, devendo a largura mínima do passeio 
público atender às disposições da Lei Municipal nº 7.066, de 14 de maio de 2.018. 

Em locais resultantes de processos específicos de urbanização, a Secretaria Municipal de Planejamento 
proporá soluções ao passeio público que poderão resultar em projetos com parâmetros construtivos e 
dimensões especiais, devendo ser devidamente documentado em respectivo processo administrativo. 

Em locais onde existam pontos públicos de embarque e desembarque de passageiros o passeio público deverá 
ter calçamento contínuo, desde a guia até a divisa do imóvel. 

CAPÍTULO IV 
DA ARBORIZAÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO 

Constitui obrigação do proprietário ou do possuidor de imóvel urbano plantar e fazer a manutenção das 
espécies arbóreas e demais vegetações existentes na extensão do passeio público correspondente à testada do 
seu imóvel, em conformidade com a legislação pertinente. 

Os imóveis urbanos deverão ter árvores plantadas, em localização, quantidade e caracterfsticas, conforme 
Diretrizes de Arborização Urbana emitidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

A supressão de espécies arbóreas dependerá de autorização específica a ser concedida pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente. 
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Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 18 

Art. 19 

CAPÍTULO V 
DAS ÁREAS PERMEÁVEIS 

Será admitida a implantação de áreas permeáveis na Faixa de Serviço e na Faixa de Acesso ao Lote, exceto 
nas situações previstas no art. 12 ou outras situações específicas de ocupação. 

As áreas penneáveis deverão receber vegetação ou elementos fisicos drenantes, sendo proibidas soluções 
construtivas que criem desníveis que possam oferecer risco ao pedestre. 

As áreas permeáveis deverão receber manutenção constante a fim de evitar a falta ou falha de vegetação, 
erosão ou desnivelamento dos elementos fisicos drenantes. 

CAPÍTULO VI 
DO USO E OCUPAÇÃO DO PASSEIO E LOGRADOURO PÚBLICO 

Nos estabelecimentos que comercializam alimentos ou bebidas para consumo no local, a colocação de mesas 
e cadeiras no passeio público só será permitida com a autorização da Prefeitura e desde que atendidas as 
seguintes especificações: 

I - Os estabelecimentos comerciais que se utilizarem de mesas ao longo do passeio público deverão 
deixar um espaço livre no passeio para a passagem de pedestres que corresponda, no mínimo, a l,20m 
(um metro e vinte centímetros) de largura; 

II - Nos pontos do passeio público onde existam postes, árvores e outros equipamentos públicos fixos, 
deverá ser resguardada uma passagem mfnima de l,OOm (um metro) de largura na Faixa Livre, onde 
não poderão ser colocadas mesas e/ou cadeiras. 

Para obter a autorização prevista no caput, o interessado deverá instruir o pedido com os seguintes 
documentos: 

1 - Requerimento; 

II - Alvará de funcionamento da atividade principal; 

III - Croqui contendo: 

a) As dimensões do passeio público; 

b) A localização de postes, árvores e outros elementos que possam restringir a passagem de 
pedestres, especificando as dimensões disponíveis para circulação; 

c) A indicação das mesas e cadeiras, com as respectivas dimensões e disposição de 
implantação, para a qual se requer autorização. 

Concedida a autorização, a Seção de Licença da Secretaria Municipal de Planejamento remeterá à 
fiscalização a notificação para que proceda a vistoria no local e oriente o interessado que promova a pintura 
de uma faixa, na cor amarela, com 6cm (seis centimetros) de largura, delimitando a área autorizada para a 
instalação das mesas e cadeiras. 

A autorização de uso do passeio público terá como data limite de vencimento a mesma do vencimento do 
Certificado de Licença Integrado. 

A autorização para colocação de mesas e cadeiras vinculadas à atividade de permissionários será regulada por 
legislação específica. 

A instalação de toldos fixos ou móveis que se projetem sobre o passeio público só será permitida quando 
feitos de estruturas fixadas na parede do prédio, obedecendo a altura mínima de 2,50m (dois metros e 
cinquenta centímetros) em relação a qualquer ponto do passeio, sendo observado um recuo mínimo de 0,60m 
(sessenta centímetros) do alinhamento das guias. 
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Parágrafo único. Os toldos deverão ser instalados inteiramente em balanço, não sendo permitido apoio ou fixação no passeio 
público. 

Art. 20 É permitida a instalação de cortinas para a proteção do sol ou da chuva desde que não obstruam a Faixa 
Livre. 

Art. 21 Para a instalação de totens, placas ou similares, em balanço sobre o passeio público, deverá ser observado o 
recuo mínimo de t,OOm (um metro) do alinhamento das guias, e altura mínima de 2,50m (dois metros e 
cinquenta centímetros) em relação a qualquer ponto do passeio. 

Parágrafo único. A base e a coluna de sustentação de equipamentos descritos no caput deverão ser instalados inteiramente 
dentro do lote, sendo vedada a fixação da base no passeio ou a projeção da coluna sobre o mesmo . 

Art. 22 É proibido, exceto nos locais devidamente autorizados, pintar, pendurar, amarrar, colar ou de qualquer outro 
modo fixar cartazes, faixas, placas, propagandas ou mercadorias, nos seguintes locais: 

I - Gradis, parapeitos de viadutos e pontes, canais e túneis; 

II - Postes, árvores, placas de trânsito, semáforos, hidrantes, caixas de concreto, telefones públicos, 
alarmes de incêndio e suportes para cõleta de lixo, guias de calçamento e revestimentos de passeios 
públicos; 

III - Equipamentos, monumentos, terrenos e ediflcios públicos. 

Art. 23 É proibido obstruir o passeio público por meio do depósito de mercadorias, propagandas, resíduos, materiais 
de construção, exceto em situações previamente autorizadas pela Prefeitura Municipal. 

Parágrafo único. A obstrução parcial do passeio público que venha a ser necessária para a execução de construção edilfcia 
poderá ser autorizada desde que em conformidade ao disposto no Código de Obras, Lei Municipal nº 7.028, 
de 21 de dezembro de 2.017, e em seu Decreto de Regulamentação. 

Art. 24 É proibido utilizar o espaço público para atividade particular de comércio ou exposição de mercadorias, sem 
expressa autorização da Prefeitura Municipal. 

Art. 25 

Art.26 

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

Os demais casos de uso e ocupação serão regulamentados no instrumento jurídico especifico celebrado entre 
o Município de Bauru e o interessado. 

CAPÍTULO VII 
DO REBAIXAMENTO DE GUIAS 

O rebaixamento de guia destinado ao acesso de veículos não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da 
extensão da testada do imóvel, aplicável aos lotes com testada igual ou superior a 10,00m (dez metros), 
ressalvada a hipótese de acesso a garagem, delimitada por portão. 

Em lotes cuja testada for inferior a 10,00m (dez metros) o rebaixamento da guia poderá ter até 5,00m (cinco 
metros) de extensão, desde que seja mantido um espaço não rebaixado de pelo menos O,SOm (oitenta 
centímetros) para plantio de árvore e instalação de equipamentos públicos. 

O rebaixamento poderá ser fracionado desde que respeite um vão entre os rebaixos de no mínimo 5,00m 
(cinco metros), para que possa ser utilizado para estacionamento de veículos na via pública 

Será permitido o rebaixamento de guias somente nos locais onde a disposição das vagas de estacionamento 
possibilite que o veiculo fique estacionado integralmente dentro do lote, devendo, para isso, dispor de espaço 
mínimo de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros) por 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). 

Os postos de combustíveis deverão seguir as regras para rebaixamento de guias definidos em legislação 
específica. 
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§ Sº 

§ 6º 

§ 7º 

Art. 27 

Art. 28 

§ lº 

§ 2º 

Art. 29 

Parágrafo único. 

Art. 30 

Art. 3 l 

§ 1º 

Nas vias públicas onde haja proibição ao estacionamento de veículos serâ permitida a expansão da guia 
rebaixada, desde que assegurado o disposto no §3° e preservados os locais para plantio de árvore e instalação 
de equipamentos públicos, quando necessários, sendo a autorização de rebaixamento classificada como 
provisória, passível de reversão a qualquer tempo, conforme alteração viãria, sem direito à indenização. 

Fica proibido o rebaixamento de guias em raios de curva de intersecção de vias públicas. 

A autorização para o rebaixamento de guia não se sobrepõe às legislações pertinentes à arborização urbana, à 
acessibilidade ou à obrigatoriedade de instalação de outros equipamentos públicos urbanos previstos para 
passeios públicos. 

Para o rebaixamento de guia o interessado deve requerer autorização na Prefeitura Municipal. 

Nos locais cujas guias rebaixadas não atendam as condições estabelecidas por esta lei, deverá ser promovido 
o seu reerguimento em até 60 (sessenta) dias após recebimento da notificação detenninando o reerguimento, 
sob pena de interdição. 

Será admitida a permanência da guia rebaixada. conforme implantado, para situações em que seja 
comprovado haver autorização municipal concedida mediante aprovação de projeto. 

Em locais onde o espaço para estacionamento dentro do imóvel for inferior a 4,5m, o rebaixamento poderá 
ser autorizado desde que o proprietârio ou possuidor do imóvel instale no local, de fonna amplamente visível 
uma placa informando ser terminantemente proibido estacionamento de veicules cujo comprimento, depois 
de estacionado, comprometa qualquer parte da calçada, por menor que seja, sob pena de multa. 

Cabe à Prefeitura Municipal, por intermédio da Empresa Municipal de Desenvolvh:nento Urbano e Rural de 
Bauru - EMDURB ou a quem assumir os serviços que ela presta, a demarcação das guias por meio de pintura 
para reserva de vagas e proibição de estacionamento nas vias e logradouros públicos, ficando 
terminantemente proibida ao particular a pintura das guias sob qualquer circunstância. 

O munícipe que tiver interesse na demarcação da guia deverá encaminhar requerimento à Empresa Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB e submeter-se às exigências daquela empresa para 
o atendimento, se for o caso. 

CAPITULO VIII 
DAS COMUNICAÇÕES 

Constatado que o proprietário ou o possuidor do imóvel urbano não executou, manteve ou conservou o 
passeio público na extensão correspondente à testada do seu imóvel, ou o fez de modo diverso do que deveria 
ter feito, ou ainda desobedeceu qualquer das determinações contidas nesta lei, estará caracterizado o 
descumprimento do dever legal. 

Feita a constatação descrita no artigo anterior, o departamento competente notificará o infrator das 
disposições da presente lei, na pessoa do proprietário do imóvel ou do possuidor a qualquer título, ou ainda, 
quando necessário, por Edital, para a execução da regularização, observando os prazos de: 

1 - 60 (sessenta) dias para construir o passeio; 

II - 30 (trinta) dias para reformar ou corrigir irregularidades do passeio existente ou para adequar 
elementos fixos que incidam sobre o passeio público; 

IH - OI (um) dia para cumprimento da ordem do servidor público municipal para desobstrução do passeio 
público ou para retirada de obstáculos ou objetos irregulares como placas, faixas, varais de exposição, 
bancas, carriolas etc. que estejam ocupando irregularmente o espaço público ou instalados em local 
proibido. 

O setor da Prefeitura Municipal competente para a expedição das notificações tratadas nesta lei realizará 
diligências para identificar o possuidor direto do imóvel a qualquer titulo, expedindo a notificação para a 
pessoa maior e capaz que estiver na posse do imóvel, tomando providências para que ela seja entregue em 
mãos. 
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§ 2º 

§ 3º 

Art. 32 

§ lo 

§ 2º 

Não sendo encontrado o proprietário ou possuidor para receber pessoalmente a notificação, esta será feita por 
Edital publicado uma vez no Diário Oficial de Bauru, com prazo de 90 (noventa) dias, ao final do qual terá 
início o prazo previsto nos incisos 1 ou II do caput deste artigo. 

Tratando-se da situação prevista no inciso III, do caput deste artigo, será notificada a pessoa que se apresenta 
como responsável pela obstrução ou irregularidade, se estiver presente. Não havendo pessoa responsável 
presente, o servidor municipal providenciará a remoção dos obstáculos, apreendendo os objetos, se preciso 
for. 

No prazo fixado na notificação prevista nos incisos 1 e II do art. 31, o proprietârio ou possuidor deverá 
protocolizar comunicado informando que cumpriu a notificação, instruído com fotografias ilustrativas. 

Demonstrado o cumprimento da notificação, será arquivado o respectivo procedimento administrativo. 

A fiscalização poderá realizar diligência no local para confinnar a informação prestada pelo notificado antes 
de arquivar o procedimento administrativo, sempre que entender conveniente. 

Art. 33 Não respondida a notificação no respectivo prazo, será convertida em multa. 

Art. 34 A cada ciclo de vencimento de prazo previsto nos incisos I e II do art. 31, enquanto o infrator não 
protocolizar o comunicado de que cumpriu a notificação, nova multa poderá ser aplicada, até o máximo de 03 
(três) multas por procedimento fiscalizatório. 

Parágrafo único. Assim que for comunicado o cumprimento da notificação, a última multa emitida serâ cancelada. 

Art. 35 Aplicada a terceira multa, e permanecido o notificado silente, a fiscalização aguardará 30 (trinta) dias e 
retomará ao local para vistoriar novamente o imóvel. 

§ 1° Constatado que a situação foi regularizada, o procedimento administrativo será remetido à Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças para cobrança das multas aplicadas e ainda não pagas, ou inscrição em 
dívida ativa. 

§ 2º 

Art. 36 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 37 

§ lº 

§ 2º 

Constatado que a situação não foi regularizada, o procedimento será remetido à Secretaria Municipal dos 
Negócios Jurídicos para adoção das providências administrativas e judiciais cabíveis. 

Antes de vencido o prazo da notificação, poderá o proprietário ou possuidor solicitar sua prorrogação. 

O prazo vencido não poderá ser prorrogado. 

A prorrogação poderá ser concedida por, no máximo, o prazo constante da notificação, pelo Diretor da 
Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento. 

A segunda prorrogação em diante somente será deferida pelo Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do 
Solo da Secretaria Municipal de Planejamento. 

CAPÍTULO IX 
DA DEFESA 

Recebida a notificação, o notificado poderá apresentar defesa no prazo concedido na notificação. 

A defesa apresentada terá efeito suspensivo até a comunicação de resposta da Prefeitura. 

A defesa deverá ser instruída com cópia dos segui~tes documentos: 

I - Matrícula do imóvel objeto da notificação; 

II - Documento de identidade do recorrente; 

111 - Documento que comprove a condição de proprietário ou possuidor; 

IV - Outros documentos que o recorrente entender necessários. 

7 



• 

• 

PREFEITURA MUNI 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.181/19 

Art.38 

Art. 39 

Art. 40 

Art. 41 

§ lº 

§ 2º 

Art. 42 

Art. 43 

Recebida a defesa, a Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento instaurará processo 
administrativo, instruindo-o com todo o expediente já existente e obrigatoriamente com a notificação que 
provoca a defesa, abrindo vista para o Fiscal de Postura que emitiu a notificação manifestar-se em 15 (quinze) 
dias. 

A Divisão de Fiscalização poderá instruir o processo com os documentos e diligências que entender 
necessárias. 

Juntada a manifestação referida no artigo anterior, o Diretor da Divisão de Fiscalização proferirá, no prazo de 
15 (quinze) dias a decisão fundamentada sobre a defesa apresentada. 

Julgada procedente a defesa apresentada, será cancelada a notificação expedida. 

Se a defesa for julgada procedente por vício de forma da notificação, poderá ser expedida nova notificação, 
corrigindo-se o vício que determinou o cancelamento da anterior. 

Se a defesa for julgada procedente por vício material, não poderá mais ser expedida nova notificação pelo 
mesmo motivo pelo prazo de OI (um) ano, a contar da data da decisão de procedência da defesa. 

Julgada improcedente a defesa apresentada, voltará a correr o prazo de notificação pelo tempo que faltava na 
data do protocolo da defesa. 

CAPITULO X 
DAS PENALIDADES 

Para cada infração aos dispositivos desta legislação caberá: 

1 - Notificação Conversível em Multa; 

II - Auto de Infração e Multa; 

IIJ - Apreensão do material; 

IV - Cassação do alvará de uso do passeio; 

V- Interdição; 

VI - Cassação do alvará principal. 

Art. 44 A Notificação conversível em multa será expedida quando constatada pela primeira vez a infração que exija 
reforma ou construção do passeio público e, não sendo atendida no prazo, se converterá em Auto de Infração 
e Multa. 

Art. 45 No caso de uma ordem de servidor público que deve ser cumprida imediatamente, o não cumprimento 
implicará em aplicação de multa. 

Art. 46 A apreensão de material ocorrerá quando o infrator se recusar a atender a orientação da Fiscalização de 
desobstruir o passeio público. 

Parágrafo único. Quando não encontrado o responsável no local, o servidor público poderá apreender o material e emitir o 
Auto de Infração e Multa. 

Art. 47 O material apreendido ficará à disposição para retirada do interessado por 10 (dez) dias, findos os quais 
poderá ser utilizado pelo Município de Bauru, alienado a qualquer título ou descartado de fomia adequada. 

Parágrafo único. Para retirada do material apreendido o interessado deverá comprovar que pagou as multas impostas e as 
despesas decorrentes da apreensão. 

Art. 48 A Cassação do alvará de uso do passeio será aplicada quando se constatar que nos últimos 12 (doze) meses o 
infrator já foi multado pelo uso indevido do passeio público. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 7.181/19 

Art.49 

Art. 50 

Art. 51 

Art. 52 

Art. 53 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 54 

A Interdição será aplicada quando o infrator ao qual se aplicou a Cassação do alvará de uso do passeio insistir 
em praticar a infração. 

A Cassação do alvará principal será aplicada quando, depois de aplicada a Interdição, o infrator insistir em 
praticar a infração. 

As multas previstas nesta lei terão os seguintes valores: 

I - Não construir o passeio público quando notificado a fazê-lo: 

Il -

a) Pena - multa de 6 (seis) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo por metro de 
testada do lote que faça divisa com o passeio público a ser construído . 

Não reformar ou corrigir irregularidades do passeio público existente: 

a) Pena - multa de 30 (trinta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

III - Opor-se à execução de ato legal de fiscalização, mediante violência ou ameaça ao servidor da 
Prefeitura Municipal ou ao Policial no exercício da Atividade Delegada, ou a quem lhe esteja 
prestando auxílio: 

a) Pena - multa de 30 (trinta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de Silo Paulo. 

TV - Se o ato, em razão da resistência prevista no inciso anterior, não se executa: 

a) Pena - multa de 40 (quarenta) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, com 
prejuízo da multa e punição previstas no inciso III. 

V - Desobedecer ordem legal de servidor público municipal, ou de Policial no exercício de Atividade 
Delegada: 

a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. 

VI - Descumprir ordem de desobstrução do passeio público: 

a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, independente 
da apreensão do material. 

VII - Infonnar falsamente o cumprimento da notificação: 

a) Pena - multa de 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, sem prejuízo 
das demais sanções. 

As penas deste Capítulo são aplicáveis sem prejuízo da responsabilidade civil e penal. 

CAPITULO XI 
DOS RECURSOS 

Estando em desacordo com alguma pena que lhe tenha sido aplicada, poderá o interessado apresentar recurso 
dirigido ao Diretor do Departamento de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria Municipal de Planejamento, 
sem prejuízo de obedecer a detenninação que deu origem à aplicação da multa 

Este recurso deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do momento em que o recorrente 
tiver ciência do ato do qual pretenda recorrer. 

O recurso terá efeito suspensivo até seu efetivo julgamento, que ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias após 
sua interposição. 

Recebido o recurso, o Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo deverá remetê-lo para o Diretor 
da Divisão de Fiscalização que o receberá e autuará em processo administrativo, constando: 
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1 - Notificação expedida; 

II - Pena aplicada; 

III - Manifestação do Fiscal de Postura que lavrou a notificação ou aplicou a pena; 

IV - Manifestação do Diretor da Divisão de Fiscalização; 

V - Demais documentos ou diligências realizadas. 

Parágrafo único. O Diretor da Divisão de Fiscalização terã o prazo de 30 (trinta) dias para realizar diligências consideradas 
necessárias e remeter o processo administrativo para julgamento do Diretor do Departamento do Uso e 
Ocupação do Solo . 

Art. 55 O Diretor do Uso e Ocupação do Solo conhecerá do recurso e decidirá de forma conclusiva se o defere ou 
indefere, fundamentando sua decisão. 

Parâgrafo único. Caso o fundamento da decisão seja o mesmo apresentado pelo Fiscal de Postura ou pelo Diretor da Divisão 
de Fiscalização, poderá o Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo apenas fazer remissão às 
folhas em que se encontram estas manifestações, não precisando repeti-las. 

Art. 56 O recorrente será comunicado pelo correio da decisão de seu recurso, sendo válida a comunicação com o 
aviso da Empresa de Correio e Telégrafos de que a correspondência foi entregue no endereço constante da 
petição de recurso. 

Art. 57 Não se conformando com a decisão do Diretor do Departamento do Uso e Ocupação do Solo, podera o 
interessado recorrer no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do aviso mencionado no artigo 
anterior. 

Parágrafo único. 

Art. 58 

Art. 59 

Art. 60 

Art 61 

Parãgrafo único. 

Art. 62 

Parãgrafo único. 

Art. 63 

Este recurso serã recebido no efeito suspensivo e julgado pelo Secretário Municipal de Planejamento, no 
prazo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento. 

Tratando-se de recurso repetitivo, poderá ser decidido apontando a repetição por meio do número dos 
processos administrativos anteriores . 

CAPÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os valores oriundos das multas aplicadas por esta lei serão depositados em um fundo especifico, destinado à 
construção e manutenção de passeios públicos e implantação de rampas de acessibilidade. 

Fica criado o Fundo Para Melhoria e Execução de Passeios Públicos, presidido pelo Secretário Municipal de 
Planejamento em conjunto com o Secretário Municipal de Obras, que será regulamentado por lei posterior, 
para receber as verbas prevista no artigo anterior. 

O Municipio de Bauru poderá executar as obras e serviços que são deveres do particular fazê-lo, podendo 
cobrar pelas despesas realizadas, conforme valores previstos em Ata de Registro de Preços, ou contrato 
administrativo celebrado para aquele fim. 

Não havendo Ata de Registro de Preços ou contrato administrativo, o Município de Bauru poderá cobrar a 
média aritmética de três orçamentos obtidos de pessoas privadas que realizariam a obra ou serviço, acrescido 
de 10% (dez por cento). 

Os prazos constantes desta lei contar-se-ão excluindo o dia do inicio e incluindo o dia do fim. 

Os prazos constantes desta lei não terão inicio e nem tenninarão em dia que não tiver expediente na 
Prefeitura Municipal de Bauru, prorrogando-se para o primeiro dia no qual houver expediente. 

Os deveres legais e penalidades desta lei municipal se aplicam independentemente das demais normas legais 
em vigor, como, por exemplo, a lei que regulamenta a capinação de terrenos. 

10 



• 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.181/19 

Art.64 

Art. 65 

Art. 66 

Art. 67 

Art. 68 

Art.69 

Art. 70 

As multas aplicadas, depois de consolidadas, se constituem em titulo hábil a ser protestado 
extrajudicialmente, antes ou depois de inscritos em divida ativa. 

No cumprimento de suas atividades, os servidores da Prefeitura Municipal poderão utilizar os serviços da 
Atividade Delegada, conforme convênio celebrado entre o Município de Bauru e a Secretaria Estadual de 
Segurança Pública. 

No cumprimento de suas atividades, o servidor público municipal poderâ realizar fotografias ou filmagens 
para instruir o procedimento administrativo, que servirão para registrar estado de locais e comportamento de 
pessoas. 

Quando a providência de construção ou adequação do passeio público depender de autorização de supressão 
de espécie arbórea a ser concedida pela Secretaria Municipal do"- Meio Ambiente, o prazo previsto nesta lei 
ficará suspenso. 

Os espaços públicos sujeitos à regulação do uso e ocupação do solo por legislação especifica deverão cumprir 
o disposto na respectiva lei especifica. 

A Prefeitura Municipal providenciará a execução e a manutenção do passeio público na extensão 
correspondente às testadas dos terrenos de sua pr ne de, podendo, para sua execução, utilizar-se de 
serviços próprios, contratados ou oriundos de cont partida ou compensação. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publica o-se a Lei Municipal nº 5.825, t O de dezembro de 
2.009. 

Bauru, 04 de fev eiro de 2.019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Cumpridas a!I exlgõnclas legals 
encaminha·se o presente processo 
ao Serviço de Mic;rofilmagem e 

Arquivo. ~:2. 
Bauru .• Q .. 2:. . .......... J ... 1 .. ~. 

Olr"torta do o eglsl01tlvo 
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