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Senhor Presidente, 
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Bauru, 1 O de agosto de 2.018. 

E:N'RAIJA 

Hora!.A: d.':.11-d-~~-~~.=r--" 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o · to de Lei nº 79/18, que define o perímetro 
urbano do Município de Bauru e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
DAL 
P/ laitura no Expediente 
da Sessão Ordi ária do 
dia 13 / o 11 & 
em, 1~/ · 
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P. 53.027/18 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 79/18 
Define o perlmetro urbano do 
Municfpio de Bauru e dá outras 
providências. 

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

Art.1° Fica definido o perímetro urbano do Município de Bauru, dividido em 09 (nove) ãrcas a seguir descritas: 

1- Perlmetro 1 (PI): 
Inicia-se no ponto PO, intersecção do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), 
lado direito no sentido nordeste, com viaduto de acesso da Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana 
(BRU-004); daí, segue contornando a rodovia. sentido sudeste até o encontrar com trevo da Rodovia Cesário 
José de Castilho (SP-321), definido como ponto 1 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.533.426,6842; 
E~98.560,255 i); dai segue contornando a rodovia, sentido nordeste, em curva até encontrar o ponto 2 
(coordenada S!RGAS 2000 N=7.533.717,6942; E=698.705,8989); dai segue contornando a rodovia, no sentido 
nordeste até interseccionar com o limite de municfpios entre Bauru e Pederneiras definido pelo ponto 3 
(coordenada SlRGAS 2000 N=7.538.987,8103; E=700.587,0929); dai, segue contornando o limite do 
município, no sentido nordeste até interseccionar novamente a rodovia Cesário Jos6 de Castilho (SP-321), 
definido pelo ponto 4 (coordenada SlRGAS 2000 N=7.544.442,5961; E=702.319,4177); daí segue 
contornando o limite do municipio, no sentido noroeste até interseccionar com área do Aeroporto Estadual 
Moussa Nakhl Tobias, definido pelo ponto 5 (coordenada SlRGAS 2000 N=7.549.421,9533; 
E=698.817,8855); daf segue sentido noroeste, distante 1.272,06 metros até encontrar ponto 6 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.550.57i,2228; E~98.272,l 174); dai segue sentido sudoeste, distante 1.200,00 metros até 
encontrar ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.550.066,5072; E=697.183,4199); dai segue sentido 
sudeste, distante 2.057,70 metros até encontrar ponto 8 (coordenada SlRGAS 2000 N=7.548.210,9760; 
E=698.072,8907); dai segue sentido sudoeste, distante 1.100,25 metros até encontrar ponto 9 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.547.301,0877; E=697.454,2930); daí segue sentido sudeste, distante 3.217,49 metros até 
encontrar ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.545.861,527i; E=700.331,7800); daí segue sentido 
sudeste, distante 2.672,53 metros até encontrar ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.543.543,8099; 
E=701.662,4270); dai segue paralelamente 500 metros distante da faixa de dominio da Rodovia Cesário José de 
Castilho (SP-321), no sentido sudoeste (Iacanga-Bauru) até encontrar Loteamento Nova Bauru, definido pelo 
ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.536.408,1265; E~99.220,3145); dai segue no alinhamento da Rua 
Joaquim Augusto da Costa até encontrar esquina com Rua José dos Santos Garcia. definido pelo ponto 13; 
(coordenada SlRGAS 2000, N=7.536.573,3627; E=698.909,6139); dai segue percorrendo o perimetro do 
Loteamento Residencial Vitória Régia; Parque Residencial Pousada da Esperança até encontrar esquina da Rua 
Ernesto Caserio com Rua Pedro Castro Pereira, definido pelo ponto 14 (coordenada SlRGAS 2000 
N=7.536.514,3497; E~98.346,1870); dai segue sentido sudoeste, distante 1. 762,20 metros até encontrar ponto 
15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.535.898,3546; E=696.695,1578); dai segue sentido noroeste, percorrendo 
paralelamente 500,00m da faixa de dominio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) distante em linha reta 
5.490,45 metros até encontrar ponto 16 (coordenada SlRGAS 2000 N=7.539.555,0699; E~92.599,6063); dai 
segue sentido sudoeste, uma distancia de 500,00m até o ponto PO, inicial desta descrição. Encerrando com uma 
área de 20.974.094,87 m'. 

li - Perimetro 2 (P2): 
Inicia-se no ponto definido como PO na confluência do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), sentido Bauru-Jaú, lado esquerdo, com alinhamento da Rua 
Miguei Tamachunas, quarteirão 4, (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.009,2149; E=701.907,7690); dai segue 
acompanhando o alinhamento da faixa do domínio da Rodovia (SP-225) até encontrar o trevo do acesso SPA 
225 - Horácio Pyles, definido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N= 7.530. 787, 1704, E= 706.290,7772); 
dai deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio deste acesso até a Rotatória localizada no 
final da Avenida Rodrigues Alves, definido pelo ponto 2 (coordenada SlRGAS 2000 N=7.531.124,9018; 
E-=702.486,3230); dai contorna esta rotatória e segue pelo outro alinhamento da faixa de domínio da SPA 225 
até o trevo com esta rodovia, continuando deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio da 
(SP-225) até o limite de município entre Bauru e Pederneiras definido pelo ponto 3 (coordenada SlRGAS 2000 
N=7.530.264,4077; E=708.818,4466); dai deflete à esquerda e segue acompanhando a divisa do limite de 
municipio até o ponto 04 (Coordenada SIRGAS 2000 N=7.531.876,3606; E=707.744,9062); dai deflete rumo 
Sudoeste e segue uma distância de 589,43m até o ponto 05 (coordenada SlRGAS 2000 N=7.53l.558,1824; 
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E=707.248,7324); daí deflete rumo noroeste e segue uma distância de 304,2Sm, contornando divisa do Bairro 
Jardim São Judas até o ponto 06 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.53 l.786,0477; E=707.047,1289); dai deflete 
rumo noroeste e segue uma distância de 508,00m, percorrendo pelo córrego Água do Arroz até o ponto 07 
(coordenada SlRGAS 2000 N=7.532.225,2007; E=706.812,8565); dai deflete rumo sudoeste e segue uma 
distância de 363,63m até o ponto 08 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.013,0012; E=706.517,6080); dai 
deflete rumo noroeste e segue uma distância de l.423,9lm até o ponto 09 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.532.725,2896; E=705.284,6554); da! deflete rumo sudeste e segue uma distância de 269,78m até o ponto 
IO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.455,6944; E=705.294,5459); dai deflete rumo sudoeste e segue uma 
distância de 7!3,34m até o ponto II (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.291,7986; E=704.600,2883); dai 
deflete rumo noroeste e segue uma distância de 375,96m até o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.532.647,4089; E=704.475,8371); dai deflete rumo sudoeste e segue uma distância de 466,81m, 
percorrendo pelo Rio Bauru até o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.546,6488; E=704.020,0279); 
dai deflete rumo noroeste e segue uma distância de l.070,4lm até o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.533.508,6943; E=703.550,7!76); dai deflete rumo noroeste e segue uma distância de 232,28m até o ponto 
15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.584,6402; E=703.318,4393); dai deflete rumo noroeste, percorrendo 
pela divisa dos bairros: Parque Giansant e Conjunto Habitacional Isaura Pitta Ganns, até o ponto 16 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.535.453,2942; E=702.265,6138); dai deflete rumo nordeste e segue uma 
distância de 146,l lm até chegar na divisa de município de Bauru-Pederneiras definido pelo ponto 17 
(coordenada S!RGAS 2000 N=7.535.564,9583; E=702.359,8108); dai deflete rumo noroeste, percorrendo na 
divisa de municipio de Bauru-Pederneiras até intersecção com faixa de domínio da rodovia Cesário José de 
Castilho (SP-321), definido pelo ponto 18 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.538.972,2694, E=700.634,9244); 
daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domfnio desta rodovia até encontrar o alinhamento 
da faixa de dominio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225) até intersecção com alinhamento 
da rua Miguel Tamachunas, quarteirão 4, definido pelo ponto PO, inicial desta descrição. Encerrando com urna 
área de 44.33 l.29 l,75m'. 

II! - Perfmetro 3 (PJ): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do ribeirão do Campo Novo (IBGE), limite de município 
entre Bauru c Agudos e a faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), coordenada SIRGAS 2000 
N=7.522.535,3658, E=703.704,2673; dai segue por esta faixa de domínio até o trevo da Rodovia Comandante 
Joao Ribeiro de Barros (SP-225), definido pelo ponto 1 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.522.535,3658, 
E=701.928,0771); dai deflete à direita e segue rumo nordeste pela faixa de domínio desta Rodovia até o limite 
do municipio entre Bauru e Pederneiras; definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.530.233,415 I, 
E= 708.805, 7921 ); daí segue no rumo sudoeste percorrendo pela divisa de município entre Bauru e Pederneiras 
até o ponto 3 (coordenada S!RGAS 2000 N=?.529.782,1645, E=708.512,4571); dai segue no rumo noroeste, 
paralelamente distante 500m da faixa de dominio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), 
distante cm linha reta 1.364,0!m até o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.530.062,4025, 
E=707. 160, 1501); daf deflete à esquerda. acompanhando o limite do loteamento Parque Industrial Manchester, 
por onde segue até encontrar o limite do Parque Ecológico, definido pelo ponto 5 (coordenada S!RGAS 2000 
N=7.528.752,8730, E=706.025,7938); dai segue contornando o limite do Parque Ecológico e a área da 
Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) at6 encontrar o limite do Jardim Alto Bauru, definido 
pelo ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.500,3608, 8=705.149,4978); dai deflete à esquerda e segue 
até encontrar o limite do loteamento Parque Santa Rita e Chácaras Terra Branca, definido pelo ponto 7 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.952,7218, E=706.324,3361); dai segue contornando o limite do 
loteamento Chácaras Terra Branca, até encontrar novamente o Parque Santa Rita definido pelo ponto 8 
(coordenada S!RGAS 2000 N=7.525.687,1915, E= 706.516,0001); dai segue contornando o limite dos 
loteamentos Parque Santa Rita e Jardim Alto Bauru até chegar na intersecção do limite Jardim Alto Bauru com 
Quadra 3305 do Setor 3, definido pelo ponto 9 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.525.565,9559, 
E=705.292,6119); dai segue rumo sudoeste uma distância de 431,0lm, até encontrar o ponto 10 (coordenada 
SlRGAS 2000 N=7.525.488,9985, E-704.868,5318); dai segue rumo sudeste uma distância de 37,89m até 
encontrar o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.456,4948, E=704.878,2124); dai segue rumo 
sudoeste, uma distância de 432,60m percorrendo pela divida do loteamento Jardim Marabá até encontrar o 
ponto 12 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.525.343,2206, E=704.460,7066 ); dai segue rumo sudeste, uma 
distância de 875,92m até encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.549,968 I, 
E=704.832, I 766); dai segue rumo noroeste, uma distância de 56 l ,68m até encontrar Córrego dos Pinheiros, 
definido pelo ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.625,6159, E=704.275,6116); dai segue no rumo 
sudoeste percorrendo pelo eixo do córrego dos Pinheiros até interseccionar com rua ''H" do Loteamento 
Châcaras Bauruense, definido pelo ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.599,9752, E=704.213,6770); 
daf segue rumo nordeste no alinhamento da rua "H" do Loteamento Chácaras Bauruense até a divisa deste 
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loteamento, definido pelo ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.810,5374, E=704.628,9283); daf 
segue rumo sudeste percorrendo a divisa do loteamento Chácaras Bauruense até interseccionar com Limite de 
municipio ente Bauru e Agudos e o Ribeirão Campo Novo, definido pelo ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.523.320,1471, E=704.878,251 I); dai segue rumo sudoeste percorrendo pelo limite de município ente 
Bauru e Agudos, até encontrar o ponto O, inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 
19.549. l 12,35m'. 

IV - Perímetro 4 (P4): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do Córrego Capim Fino (IBGE), limite de município entre 
Bauru e Agudos e faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), sentido noroeste, lado esquerdo 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.5 l 5,5800; E=703.671,8762); daf segue no sentido noroeste pela Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), até o trevo da Rodovia Eng' João Baptista Cabral Rennó (SP-225), definido pelo 
ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.558,0046; E=701.538,2150); daí segue rumo sudoeste pela faixa 
de domlnio da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó (SP-225) até o Km 24o+ 256m, definido pelo ponto 2 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.479,5379; E=697.695,954 I); dai segue no rumo sudeste contornando a 
divisa do Loteamento Residencial Estoril Premium até o ponto 3 (coordenada S[RGAS 2000 
N=7.521.733,2775; E=698.076,7844); dai segue rumo sudoeste contornando ârea verde do Loteamento 
Residencial Estoril Premium até o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.521.463,7258; E=697.482,5365); 
daf segue rumo nordeste e continua contornando ârea verde do Loteamento Residencial Estoril Premium até o 
ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.746,8707; E=698.104,2368); da[ segue rumo nordeste com uma 
distância 208,41m até o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.771,4249; E=698.31 l,2003); da[ segue 
rumo sudeste com uma distância 256,20m até o ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.740,9465; 
E=698.565,5845); daf segue rumo nordeste com uma distância 23 l,98m até o ponto 8 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.521.749,8384; E=698.797,3897); dai segue rumo sudeste com uma distância 158,92m até o ponto 9 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.712,8505; E=698.951,9448); da[ segue rumo sudeste com uma distância 
241,60m até interseccionar com divida de Município de Bauru-Agudos definido pelo ponto 10 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.521.546,0968; E=699.126,7753); da[ segue rumo sudeste pelo limite de munic[pio entre 
Bauru e Agudos, uma distância em linha reta de 584,5lm até o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.521.460,1473; E=699.704,9285); daí segue rumo nordeste uma distância de 515,84m até o ponto 12 
(coordenada S!RGAS 2000 N=7.521.795,9696; E=700.096,4764); da[ segue rumo nordeste, uma distância de 
333,87m até o alinhamento da Estrada Municipal BRU-024 definido pelo ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.522.127,5713; E=700.t35,2989); dai segue rumo nordeste uma distância de 123,59m até o ponto 14 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.236,9020, E= 700.192,9312; dai segue rumo nordeste, uma distância de 
714,20m até a confluência do afluente do Córrego Capim-Fino definido pelo ponto 15 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.522.312,01 li, E=700.903,1739; da[ segue rumo Leste percorrendo o afluente do Córrego Campim
tino uma distância em linha reta de 883,52m até confluência com limite de municlpio entre Bauru e Agudos, 
definido pelo ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.302,7261, E=701.786,6500; dai segue no rumo 
nordeste, percorrendo pelo limite de municlpio entre Bauru e Agudos até chegar no ponto zero, inicial desta 
descrição. Encerrando com uma ârea de l l.967.597,68m' 

V - Perímetro (PS): 
Inicia-se no ponto definido como PO, no alinhamento da faixa de domínio da SP 225 - Rodovia Engº João 
Baptista Cabral Rennó, sentido Bauru-lpauçu, no lado oposto ao loteamento Lago Sul, no vértice do 
loteamento Tamboré (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.487,0806; E=697.596,8663); dai segue pelo 
alinhamento da faixa de domlnio desta rodovia, sentido nordeste, até encontrar o ponto l (coordenada SJRGAS 
2000 N=7.525.648,3807; E=701.548,1083) no trevo da SP 300 ·Rodovia Marechal Rondon; da[ deflete à 
esquerda, rumo Noroeste. e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia, sentido Noroeste até o 
ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.534.581,4628; E=697.262,9405) no trevo da SP 294 - Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Marília; do ponto 2 deflete à esquerda, rumo Sudoeste, e segue 
pelo alinhamento da faixa de dominio desta rodovia, sentido Marflia, até ao ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.531.038,7262; E=691.939,3810) no trevo de acesso à Rodovia SP-294; dai deflete à esquerda, rumo 
sudeste e segue pelo alinhamento da faixa de domínio do DER - acesso SPA 294 até encontrar o ponto 4 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.646,9698; E=694.820,9185) na rotatória da Avenida Elias Miguel Maluf 
(Ref. Lei Nº 6.065/11); do ponto 4 contorna a rotatória, no rumo noroeste, segue até encontrar o alinhamento 
da faixa de domínio do DER - acesso SPA 294, segue por este alinhamento até encontrar novamente o trevo da 
SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.530.884,6268; E=691.928,7109); da! deflete à esquerda, rumo sudoeste, e segue pelo alinhamento da faixa 
de domínio do DER desta rodovia até o limite do Municfpio de Bauru com Piratininga, no alinhamento do Rio 
Batalha no ponto 6 (coordenada SI ROAS 2000 N=7.529.186,8725; E=686.824,5350); daf deflete à esquerda, 
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rumo Sudeste. e segue acompanhando o rio Batalha por 500,00 metros, perpendicularmente à faixa de domfnio 
da rodovia até ao ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.739,8217; E=687.050,8362); do ponto 7 
deflete à esquerda, rumo Nordeste, acompanhando paralelamente o limite dessa faixa até encontrar o 
loteamento Leão XIII no ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.530.4I0,2943; E=691.718,9108); dai 
deflete à direita, rumo sudeste e segue contornando consecutivamente os limites dos loteamentos Leão XIII, 
Parque Santa Cândida, Vila Industrial, Parque Real, novamente Vila Industrial e Chácaras Coméiio, até o 
limite deste com o Condominio Bosque da Saúde no ponto 9 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.528.548,7326; 
E=693.900,9833); após deflete á direita, rumo Sudeste, e segue até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.528.368,7280; E=693.946,2793); dai deflete à esquerda, rumo Sudoeste, e segue até encontrar o 
vértice noroeste da Quadra 3054 do Setor 5, no loteamento Parque Viaduto; dai deíletc à direita e segue 
contornando a quadra até encontrar o Condomínio Residencial Parque das Andorinhas, onde deflete à direita e 
segue contornando consecutivamente os limites do Condomínio Residencial Parque das Andorinhas, do 
Condomfnio Residencial Parque dos Sabiás, loteamento Jardim Vitória até encontrar o ponto 11 (coordenada 
S!RGAS 2000 N=7.526.929,6936; E=694.785,53 I8); dai deflete à direita rumo Sudoeste e segue por uma 
distância de 450,40 m até encontrar o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N~7.526.500,4784; 

E=694.648,I676); dai deflete à esquerda rumo Sudeste e segue até encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.526.473,5122; E=694.757,7709); deste ponto deflete à esquerda rumo Nordeste até encontrar o 
ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.610,061 I; E=694.806,2154); dai deflete à direita rumo Sudeste 
e segue no alinhamento das quadras do Jardim Vitória até encontrar o loteamento Jardim Ouro Verde; daf 
segue contornando consecutivamente, o loteamento Jardim Ouro Verde, Condomínio Residencial Monte 
Verde, loteamento Residencial Parque Granja Cecilia, até encontrar a Quadra 987 do Setor 5; dai deflete à 
direita rumo Sudeste e segue pelo limite do loteamento Jardim Shangri-lá até chegar ao ponto 15 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.524.756,9428; E=696.174,2025); dai deflete à direita rumo Sudeste e segue até chegar ao 
ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N~7.524.120,64I8; E=696.572,2648); dai deflete à direita rumo Sudeste 
e segue até chegar ao ponto I 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523. 779,0822; E=696. 743, 162 I ); dai deflete à 
direita rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 18 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.559,5082; 
E=696.806,23I4); dai deflete à esquerda rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 19 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.523.493,5163; E=696.861,8914); dai deflete à esquerda rumo Sudeste e segue pelo limite do 
loteamento Tamboré até chegar ao PO, ponto inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 
67.973. 121,9 lm'. 

VI - Perímetro 6 (P6): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do Rio Batalha, com o alinhwnento da faixa de domínio 
do DER da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Bauru-Marilia, (limite dos 
municípios de Bauru e Piratininga, coordenada SIRGAS 2000 N~7.529.218,6835, E=686.774,0584); dai segue 
por este alinhamento, sentido Bauru e rumo nordeste, até o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.534.600,5119, E=696.855,5530) trevo desta rodovia com a SP-300 - Rodovia Marechal Rondon; dai 
segue à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio do DER desta rodovia até chegar ao ponto 2 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.539.069,4976, E=692.299,3731), trevo de acesso às penitenciárias PI e P2; 
dai segue à esquerda, rumo Sudoeste acompanhando a Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana - BRU 
004 por uma distância de 500,00 metros perpendicular ao alinhamento da faixa de dominio do DER da SP 300 
- Rodovia Marechal Rondon, até chegar ao ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.642,0291, 
E=692.039,904 7); dai segue na direção sudoeste por uma distância de 644,06 metros até encontrar o ponto 4 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.094,2494, E=691.701,1518); dai deflete à direita rumo noroeste, uma 
distância de 400,55 metros até encontrar o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.388,3823, 
E=691.429,26I 1); dai deflete à esquerda rumo sudoeste acompanhando o Córrego Gabiroba até encontrar o 
ponto 6 coordenada SIRGAS 2000 N= 7.537.655,7647, E= 690.388,6604; dai segue sentido sudeste por uma 
distância de 727,75 m até encontrar o limite da penitenciária no ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.537.I00,5637, E=690.859,1695); dai deflete à esquerda e segue rumo nordeste contornando a área da 
penitenciária até o ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N~7.536.707,4072, E=69i.192,3563); dai segue no 
rumo sudeste uma distância de 2.997,40 metros até encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.534.408,I 176, E=693.II5,2846); dai deflete à direita e segue rumo sudoeste, uma distância de 1.973,25 
metros até encontrar o ponto IO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.534.066,5683, E=691.171,6022); da[ deflete 
à esquerda e segue rumo sudeste, uma distância de 513,73 metros até encontrar o ponto 11 (coordenada 
SiRGAS 2000 N=7.533.557,6423, E=69l.241,7139); dai deflete à esquerda e segue rumo sudeste, uma 
distância de 244,06 metros até encontrar o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.392,8518,E= 
69I .421,7350); dai deflete à direita no rumo sudoeste, uma distância de 119,49 metros até encontrar o ponto 13 
(coordenada S!RGAS 2000 N=7.533.376,8565, E=691.303,3 l 70); dai segue no rumo sudoeste, uma distância 
de 278,82 metros até encontrar o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.277,832 I, E=691.042,6748); 
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daí segue no rumo sudoeste, uma distância de 487.03 metros até encontrar o ponto 15 (coordenada SlRGAS 
2000 N=7.533.068,64 l 7, E9590.602.86l 8); dai deflete à esquerda no rumo sudeste percorrendo paralelamente 
a faixa de domlnio da linha Férrea. com uma distância cm linha reta de l.875,65 metros até encontrar o ponto 
16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.53 l.561,0587, E=691.719,6385); dai deflete à direita, segue em paralelo e 
distante 500 metros do alinhamento da faixa de domfnio da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP 
294), até encontrar o Rio Batalha, definido pelo ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.530,2229, 
E9586.238,7961); daí deflete à esquerda, rumo sudeste acompanhando o Rio Batalha, divisa de município entre 
Bauru e Piratininga. até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 
27.921.064,59m' 

VII - Perlmetro 7 (P7): 
Inicia·se no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.09l,3350; E=695.590,9662), na 
confluência do loteamento Águas Virtuosas e o Rio Batalha; daí segue contornando toda divisa do loteamento 
Águas Virtuosas até encontrar com o PO, ponto inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 
l.352.534,05m'. 

VIII • Perlmetro 8 (PS): 
Inicia no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.540.125.6356. E=683.806,9828), na 
Estrada Municipal BRU 007 - Acesso ao Distrito de Tibiriçá distante 232,65 metros da esquina com Rua 
Joaquim Ferraz da Silveira; dai segue no rumo noroeste, uma distância de 137,01 metros até encontrar o ponto 
1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.540.148,1569. E9583.671,8322); dai deflete à direita no rumo nordeste, 
uma distância de 163,46 metros até encontrar o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.540.294,2690, 
E9583.697,3782); dai segue rumo nordeste, uma distância de 206,82 metros até encontrar o ponto 3 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.540.415,9351, E=683.912,3748); dai deflete à esquerda no rumo noroeste, 
uma distância de 150,35 metros até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.540.484,0437, 
E=683. 778,3341 ); dai deflete à esquerda no rumo sudoeste, uma distância de 52,82 metros até encontrar o 
ponto 5 (coordenada S!RGAS 2000 N=?.540.447,9836, E=683.739,7343); dai deflete à direita no rumo 
noroeste, uma distância de 277,21 metros até encontrar o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.521, 1891, E=683.472,3614); dai deflete à direita no rumo noroeste, uma distância de 16,03 metros até 
encontrar o ponto 7 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.540.537,1539, E9583.470.8899); dai deflete à esquerda 
no rumo noroeste, uma distância de 40,53 metros até encontrar o ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.546,3627, E= 683.431,4192); dai deflete à direita no rumo nordeste, uma distância de 31,48 metros 
até encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.S40.577,4228, E9583.436,5649); dai deflete à 
esquerda no rumo sudoeste, uma distância de 594,33 metros até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.540.162,6874, E9583.009,l610); dai segue no rumo sudoeste, uma distância de 85,31 metros até 
encontrar o ponto l l (coordenada S!RGAS 2000 N= 7.540.100,5739, E= 682.952,3834); daí deflete à esquerda 
no rumo sudeste, uma distância de 114, 13 metros até encontrar o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.S39.986,4797, E9582.955,1672); dai deflete à esquerda no rumo sudeste, uma distância de 183,27 metros 
até encontrar o ponto 13 (coordenada SlRGAS 2000 N=7.539.807,7031, E=682.995,5176); daí deflete à 
esquerda no rumo sudeste, uma distância de 205,28 metros até interseccionar a faixa de o domínio da ferrovia 
definido pelo ponto 14 (coordenada SlRGAS 2000 N= 7.539.627,0189, E=683.092,946l); dai percorrendo 
paralelamente a faixa de dominio da ferrovia, segue no rumo nordeste, uma distância em linha reta de 898,87 
metros até encontrar o ponto 15 (coordenada SlRGAS 2000 N=7.539.736,1908, E9583.985,1576); daí deflete 
à esquerda no rumo nordeste, segue uma distância de 90,52 metros até encontrar o ponto 16 (coordenada 
S!RGAS 2000 N=7.539.826,6368, E=683.988,9006); dai deflete à esquerda no rumo noroeste, segue uma 
distância de 229.37 metros até encontrar o ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.539.827,0805, 
E=683. 759,5338); dai segue à direita rumo a nordeste por uma distância de 302,30 até encontrar o ponto PO, 
inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 644.038,69m2

• 

IX - Perlmetro 9 (P9): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.339,6 l 3 I; E=7 l l.350, 7836), ponto 
inicial desta descrição, na confluência da quadra 1170 do setor 3 e o lago; daf segue rumo noroeste até 
encontrar o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527. 729, 7583; E=7 l l .084, 7956); daí segue à direita rumo 
nordeste até chegar ao ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.756,1670; E=711.!23,2318); segue à 
esquerda rumo noroeste ale encontrar o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.S29.004,9434; 
E=7 I0.273,2385), limite de municlpio entre Bauru e Pederneiras; dai acompanha o limite de municlpio até 
encontrar o ponto 4 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.528. 752, 188 I; E=709. l 10,9797); dai segue sentido 
sudeste até encontrar a Alameda Titi; dai segue na Alameda Titi rumo sudoeste até encontrar o vértice da 
quadra 1484 do setor 3; dai vira a esquerda rumo sudeste, seguindo pelo alinhamento da quadra 1484 do setor 
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Art. 3º 

§ 1º 

§ 2º 

3, até encontrar o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.574, 7175; E=708.2 l 3,0335); daí segue sentido 
nordeste até encontrar a Alameda do Futebol; dai vira a esquerda até rumo nordeste até encontrar o ponto 6 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.592,5272; E=709.375,3185); daí deflete à direita e segue rumo sudeste 
acompanhando a linha de divisa do loteamento Vale do Igapó até chegar ao ponto 7 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.526.504,821; E=709.780,9620), no limite entre os município de Bauru e Agudos; daí segue rumo 
nordeste no Limite de Município, acompanhando o Córrego Campo Novo até chegar ao ponto 8 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.526.888,5004; E=710.923,381 I); dai segue rumo noroeste até encontrar a Alameda das 
Andorinhas; daí deflete à direita rumo nordeste e segue acompanhando esta via até encontrar o ponto 9 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.468, l 988; E=7l l.058,5526); dai segue à direita rumo sudeste 
contornando o vértice da quadra 1t70 do setor 3 até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. Encerrando 
com uma área de 3.975.440,72m'. 
A soma de todas áreas do per!metro urbano scrà de 198.688.296,61 m' ou 198,688 km' . 

São partes integrantes desta lei os seguintes anexos: 

I • Anexo 1: Perímetro urbano consolidado; 

II • Anexo 2: Identificação das áreas incluídas no perímetro urbano em 20 de junho de 2.018 pela Lei 
Municipal nº 7.080/18, com a especificação do traçado viário básico e das áreas de relevante interesse 
ambiental; 

III. Anexo 3: Identificação das novas áreas a serem incluídas por esta Lei, com a especificação do traçado 
viário básico e das áreas de relevante interesse ambiental; 

IV - Anexo 4: Zoneamento aplicável às áreas demarcadas nos Anexos 2 e 3. 

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

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

O sistema viário bâsico, a ser seguido na implantação de novos empreendimentos, consta definido no Plano 
Diretor Participativo e, complementarmente, nos Anexos II e [II desta lei, sendo autorizadas modificações que 
vierem a contribuir para a melhoria da qualidade viária, desde aprovadas pelo GAE. 

§ 3º As áreas de relevante interesse ambiental deverão ser prioritariamente destinadas como Área Verde. na 
composição de áreas públicas de novos empreendimentos. respeitados os percentuais previstos na legislação de 
parcelamento do solo, no Plano de Manejo e em outras normas de regulação ambiental e urbanlstica aplicáveis. 

§ 4° As áreas registradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) como Reserva Legal poderão 
ser demarcadas como Área Verde, respeitadas as restrições especificas determinadas pela legislação ambiental. 

Art. 4° As áreas incluídas no perímetro urbano demarcadas nos Anexos 2 e 3 desta Lei obedecerão as disposições de 
uso e ocupação do solo conforme zonas especificadas no mapa Anexo 4. 

Parágrafo único. Fica criada a Zona Especial IPA, aplicável à área ocupada pelo lnslituto Penal Agrícola, a qual estará sujeita a 
parâmetros especiais de uso e ocupação do solo compatível à atividade prisional e às normas especificas de 
segurança prisional instituídas pela Secretaria de Segurança Pública. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal nº 7 .080, de 20 de junho 
de 2.018. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres vereadores. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
10, agosto, 18 

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

Este projeto foi desenvolvido após a conclusão da revisão do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 
da Água Parada. O citado Plano de Manejo foi debatido em diferentes instâncias de participação, com envolvimento de técnicos, 
ambientalistas, empresários, vereadores e população em geral. O Plano concluiu pela demarcação de algumas áreas rurais com 
vocação e características propicias para que fossem transfonnadas em áreas urbanas, instituindo regulamentações espec[ficas para 
assegurar o seu uso sustentável e o cumprimento aos objetivos da APA. 

A presente proposta de expansão vem, portanto, a fechar um ciclo de reconhecimento do uso sustentável da 
APA da Água Parada, propiciando a presença urbana compatibilizada à conservação ambiental e ao uso sustentável. 

Este projeto também viabilizará a implantação do futuro Distrito Industrial V, cuja área, com mais de 2 milhões 
de metros quadrados, foi recentemente doada pelo Governo do Estado de São Paulo ao Municipio, a fim de alavancar um novo 
pólo de desenvolvimento para Bauru, propiciando a geração de mais empregos e oportunidades. Tal doação também assegurou ao 
Municfpio a aquisição do um importante maciço florestal que será incorporado como área verde pública e que auxiliará na proteção 
do patrimônio hídrico daquela região. 

O presente projeto de expansão do pcrimetro urbano foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento 
(Seplan), com a participação da Secretaria de Meio Ambiente (Semma); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda (Sedecon); Departamento de Água e Esgoto (Dae); e Empresa de Desenvolvimento Urbano de Bauru (Emdurb). 

Para a elaboração da proposta técnica, foram realizados estudos visando compreender as características 
territoriais e pré·disposições das áreas rurais, lindeiras ao território urbano, pré·identificadas pelo Plano de Manejo como propícias 
ao uso e ocupação urbana. Para isso foram consultados: 

• Plano de Manejo da APA Água Parada, o qual traz a caracterização das áreas e respectivo Zoneamento 
Ambiental; 

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

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

• Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR). o qual foi consultado para identificar Reserva 
Legal, mata nativa e outras restrições registradas no georreferenciamento, além da constatação das linhas de 
divisa de propriedades; 

• Processos existentes na secretaria. referente a pedidos de inclusão de área ao perímetro urbano, para 
identificar áreas cm que já havia sido apontado interesse pela utilização para fins urbanos; 

• Legislações ambientais incidentes nas áreas. 

Complementarmente, foram realizadas reuniões técnicas com órgãos da Administração Municipal, para avaliar 
soluções para abastecimento de água, afastamento de esgoto, acessos viários, restrições ambientais e legais, entre outras questões 
relevantes à viabilização da proposta de expansão territorial do per[metro urbano. 

Concluiu-se pela viabilidade de inclusão no perímetro urbano de duas áreas, sendo a primeira delas localizada 
nas imediações do Distrito de Tibiriçá e a segunda delas situada entre a Rodovia Marechal Rondon e Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros. 

Para a definição do projeto de expansão do perimetro urbano também foram observadas as disposições 
previstas pelo artigo 42-8 do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2.001. Parte de tais parâmetros já consta previsto no Plano 
Diretor Municipal e em legislações específicas. principalmente no que tange às regras aplicáveis ao parcelamento, uso e ocupação 
do solo. definição de indices urbanísticos e parâmetros para o licenciamento de empreendimentos, medidas para a mitigação de 
impactos e demarcação de ZEIS, entre outras questões que integram as seguintes leis municipais: 

• Lei Municipal nº 5.63112.008 - Institui o Plano Diretor Participativo; 
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• Lei Municipal nº 2.339/1.982 - Disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo; 
• Lei Municipal n' 5. 766/2.009 - Regulamenta as ZEIS e estabelece nonnas para implantação de 

Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social. 
• Lei Municipal n' 6.62612.015 - Dispõe sobre a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança e dá outras 

providências relacionadas a contrapartidas e mitigações; 
• Lei Municipal nº 7.028/2.017 - Dispõe sobre o licenciamento de obras e edificações. 

Considerando tratar de locais inseridos em Área de Proteção Ambiental. aplicam-se também parâmetros 
especiais, instituídos pelo Plano de Manejo da Água Parada, publicado por meio da Portaria Semma nº 047n.Ot8, que visam a 
assegurar a preservação ambiental e o cumprimento dos objetivos da Unidade de Conservação. 

Para a promoção da diversidade de uso que é recomendada pelo Estatuto da Cidade, definiu-se, para as novas 
áreas a serem incluídas no perímetro urbano, a aplicação de duas zonas: ZI e ZR4, seguindo as disposições da lei de zoneamento 
existente, Lei Municipal nº 2.339/1.982. Ambas permitem o uso misto, o que, portanto, contempla a possibilidade de instalação de 
residências, atividades comerciais, de serviços e industriais. A aplicação de zonas mais restritivas foram previstas apenas na área 
destinada ao Distrito Industrial V e na área onde hoje está implantado o Instituto Penal Agrícola, sendo a primeira delas destinada 
exclusivamente a instalação de indústrias e a segunda compatibilizada aos parâmetros específicos aplicáveis às unidades prisionais. 

Por fim, foram ainda realizados estudos técnicos complementares. pelos quais se definiu o traçado viário 
bâsico, destinado a assegurar as interligações principais dessas novas áreas urbanas à cidade consolidada. e também foram 
apontadas as áreas de relevante interesse ambiental, que devem ser priorizadas para compor o percentual de áreas verdes em futuros 
empreendimentos nesses locais. 

Os aspectos urbanísticos específicos, não previstos no Plano Diretor ou nas legislações complementares, foram 
incluídos no presente Projeto de Lei. 

Para assegurar a participação popular no processo de elaboração da proposta foram realizadas três audi~ncias 
públicas, promovidas em diferentes regiões da cidade e inclusive no Distrito de Tibiriçá. Também foi aberto um canal de 
comunicação na Secretaria de Planejamento para receber pedidos de inclusão de área e sugestões à proposta 

As audiências foram divulgadas na mldia escrita e falada e no Diário Oficial do Município. Os eventos 
contaram com a participação de empresários. vereadores. líderes comunitários, representantes de conselhos municipais e cidadãos 
comuns. 

Ao longo desse processo, foram realizados aperfeiçoamentos na proposta e, ao final, foi encaminhada à 
apreciação do Conselho do Munielpio de Bauru (CMB), que se manifestou ável ao projeto. 

de Leis. 

CLODOALDO -JR~ill 
PREFE 

tra-se madura e apta a ser apreciada por essa Casa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Ata de Audiência Pública 

Aos doze dias de julho de dois mil e dezoito foi realizada a Audiência 
Pública na EMEF Geraldo Arone localizada no Bairro Fortunato Rocha 
Lima, para apresentação da proposta do Projeto de Expansão do 
Perímetro Urbano. Letícia Kirchner conduziu a audiência, iniciada às 19 
horas e 40 minutos. Letícia iniciou a Audiência apresentando os locais 
onde haverá as alterações no Perímetro Urbano, explicando que a 
alteração proposta foi motivada pela necessidade de novas habitações 
que é notória no Distrito de Tibiriçá. A falta de locais para expansão 
urbana tem provocado ocupações irregulares na zona rural e coabitações 
no distrito. A finalização da Revisão do Plano de Manejo Água Parada 
permite agora essa expansão, dentro dos parâmetros elencados no Plano . 

' ' < 
Após essa explicação, Letícia apresentou a proposta de alteração do 
Perímetro Urbano em duas regiões do Município, sendo: Região do 
Distrito de Tibiriçá, que tem potencial habitacional; Bauru-Marília que tem 
vocação para ser um pólo de desenvolvimento industrial no qual 
pretende-se que sejam implantados empreendimentos mistos. Letícia 
explicou que embora o plano tenha selecionado uma terceira região de 
possível expansão no eixo Bauru-lacanga, esta região faz parte da zona de 
amortecimento da Estação Ecológica Sebastião Aleixo, e que para que seja 
transformada em perímetro urbano, é necessário a revisão do Plano de 
Manejo da Estação, que é um trâmite demorado, e depende do conselho 
gestor da estação. Na sequência, falou como se deu o estudo técnico para 
expansão do Perímetro, o qual, por meio do Plano de Manejo, realizou 
diagnósticos do meio físico, biológico, geográfico e social e apresentou o 
levantamento técnico das áreas em conjunto com a Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, EMDURB e DAE. Letícia explicou 
que a área proposta para expansão é de aproximadamente 17 milhões de 
metros quadrados. Letícia abriu a discussão aos presentes, que 
questionaram sobre a implantação dos equipamentos públicos que será 
necessário, como escolas e postos de saúde. Letícia explicou que os 
projetos contemplam essa implantação através de contrapartidas. 
Explicou ainda que a área será uma grande zona mista, onde devido ao 
mega-distrito, a atração de novas empresas será natural, pois essa 
vocação está sendo direcionada. Após demais esclarecimentos Letícia deu 
por encerrada a Audiência Pública às 20h20min. Eu, Natasha Lamônica 
Moinhos, Diretora do Departamento de Planejamento Urbano, lavrei a 

._' 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Ata de Audiência Pública 

37 presente ata que segue assinada por mim e pela Secretária de 
38 Planejamento. 
39 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Ata de Audiência Pública 

Aos dezoito dias de julho de dois mil e dezoito foi realizada a Audiência 
Pública na Câmara Municipal de Bauru, para apresentação da proposta do 
Projeto de Expansão do Perímetro Urbano. Letícia Kirchner conduziu a 
audiência, iniciada às 19 horas e 15 minutos. Letícia iniciou a Audiência 
apresentando os locais onde haverá as alterações no Perímetro Urbano, 
explicando que a alteração proposta foi motivada pela necessidade de 
novas habitações que é notória no Distrito de Tibiriçá. A falta de locais 
para expansão urbana tem provocado ocupações irregulares na zona rural 
e coabitações no distrito. A finalização da Revisão do Plano de Manejo 
Água Parada permite agora essa expansão, dentro dos parâmetros 
elencados no Plano. Após essa explicação, Letícia apresentou a proposta 
de alteração do Perímetro Urbano em duas regiões do Município, sendo: 
Região do Distrito de Tibiriçá, que tem potencial habitacional; Bauru
Marília que tem vocação para ser um pólo de desenvolvimento industrial 
no qual pretende-se que sejam implantados empreendimentos mistos. 
Letícia explicou que embora o plano tenha selecionado uma terceira 
região de possível expansão no eixo Bauru-lacanga, esta região faz parte 
da zona de amortecimento da Estação Ecológica Sebastião Aleixo, e que 
para que seja transformada em perímetro urbano, é necessário a revisão 
do Plano de Manejo da Estação, que é um trâmite demorado, e depende 
do conselho gestor da estação. Na sequência, falou como se deu o estudo 
técnico para expansão do Perímetro, o qual, por meio do Plano de 
Manejo, realizou diagnósticos do meio físico, biológico, geográfico e social 
e apresentou o levantamento técnico das áreas em conjunto com a 
Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, EMDURB e 
DAE. Letícia explicou que a área proposta para expansão é de 
aproximadamente 17 milhões de metros quadrados. Letícia abriu a 
discussão com os presentes. O vereador Segalla questionou o interesse 
público nessa nova expansão. Letícia disse que fora a necessidade 
habitacional iminente em Tibiriçá, a doação da área do mega-distrito pelo 
Estado abre caminho para uma nova zona mista, impulsionada pelas 
empresas que ocuparão o mega-distrito. Será uma zona de 
desenvolvimento econômico da cidade, não somente habitacional. Valdir 
de Carvalho protocolou dois pedidos de inclusão no perímetro urbano na 
APA do Rio Batalha. Segalla e Raeder pediram que conste no processo 
quem são os proprietários das áreas que serão inclusas no perímetro. 
Nelson Fio questiona se haverá obrigatoriedade de reserva de ZEIS nos 



38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Ata de Audiência Pública 

parcelamentos. E que ele vai querer discutir isso judicialmente. Letícia 
explicou que o Artigo 42-B do Estatuto da Cidade fala que se a cidade tiver 
plano diretor, esse planejamento pode ser feito no Plano, e que como 
estamos em vias de rever o PDP, é mais coerente revisar as ZEIS no PDP, e 
que as ZEIS deve estar preferencialmente das áreas mais servidas de 
infraestrutura. Nelson solicita que 20% das áreas sejam obrigatoriamente 
reservadas para ZEIS. João Mantovanini perguntou sobre sua área e Letícia 
pediu que ele fosse na SEPLAN explicar onde fica a área, pois falando não 
deu entender onde era, mas que era na APA água Parada. Dulcinéia de 
Tibiriçá perguntou se um proprietário vai poder fazer casas lá agora. 
Letícia respondeu que se a área estiver inclusa no perímetro sim.Após 
demais esclarecimentos Letícia deu por encerrada a audiência pública às 
20h05min. Eu, Natasha Lamônica Moinhos, Diretora do Departamento de 
Planejamento Urbano, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e 
pela Secretária de Planejamento. 

58 Letícia Rocco Kirchner 
59 Secretária de Planejamento 
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APA Água Parada 

Portaria SEMMA 047 /2018: 

Revisa o Plano de Manejo e 

aponta áreas rurais com 
viabilidade de ocupação urbana 

sustentável. 

• 

""~ ....... 

Secretaria de . , PREFEITURA oE 

Planeiamento B A U R U 1 e · e 

ZONEAMENTO 
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BAURU 
CIDADE EM MOVIMENTO 



e 
APA Água Parada • 

Áreas rurais potenciais para uso urbano: 

• zus 1: 

Região do Distrito de Tibiriçá 

• zus 2: 

Região do futuro MegaDistrito 

• zus 3: 

Região da EE Sebastião Aleixo 

~ 
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Secretaria de 
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APA Água Parada 
ÁREAS RURAIS COM 
POTENCIAL URBANO 

ZUS 1: Região do Distrito 

de Tibiriçá 

ZUS 2: Região do futuro 

MegaDistrito 

ZUS 3: Região da EE 

Sebastião Aleixo 

Secretaria de 
Planejamento 

e • BAüuRü 
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BAURU 
CIDADE: E:M MOVIME:NTO 



e 
APA Água Parada 
ÁREAS RURAIS COM 
POTENCIAL URBANO 

Secretaria de 
Planejamento 

e 

1. Região de Tibiriçá 

2. Região do MegaDistrito 

3. . Região E.E. Sebastião Aleixo 

.íiAüuRü BAURU 
CIDADE EM MOVIMENTO 
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ESTUDO TÉCNICO PARA EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO 

Documentos consultados: 

• Zoneamento da APA Água Parada; 

• Carta Topográfica do IGC; 

• Imagens de Satélite; 

• Mapeamentos de reserva legal e 

áreas com restrição ambiental; 

• Sistema Nacional de Cadastro 

Ambiental Rura l (SICAR); 

• Solicitações de inclusão de 

perímetro protocoladas na Seplan. 

' t ' Á ---. 
1 , I 

• 1 1 / 
I 

Secretaria de 
Planejamento 
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PREFEITURA DE 

BAURU 
e e 

BAURU 
CIDADE EM MOVIMENTO 



e e 
ESTUDO TÉCNICO PARA EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO 

Reuniões técnica para análise: 

• Viabilidade de abastecimento de 

água e afastamento de esgoto; 

• Restrições da Zona de 

Amortecimento da EE Sebastião 

Aleixo; 

• Outras restrições legais; 

• Vocação de Uso; 

• Interligações viárias. 

Secretarias envolvidas: 

Seplan, Semma, Sedecon, 

DAE, Gabinete, Emdurb. 

Secretaria de 
Planejamento .BAüuRü BAURU 

CIDADE EM MOVIMENTO 
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ESTUDO TÉCNICO PARA EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO 

1. Região de Tibiriçá 

Áreas para expansão habitacional contíguas ao núcleo consolidado. 

2. Região do Mega Distrito 

Área para implantação do futuro Distrito Industrial e criação de um novo Pólo de 
Desenvolvimento para Bauru, com empreendimentos públicos e privados. 

2. Região da E.E. Sebastião Aleixo 

Área situada na Zona de Amortecimento da Estação Ecológica, com restrição à expansão 
urbana conforme Lei Federal 9.985/00. 

''Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é 
considerada zona rural, para os efeitos legais. 

Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata 
este artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana." 

Secretaria de 
Planejamento • íiAüuiiu 

• • '---' 
, 

-~ 

BAURU 
CIDADE EM MOVIMENTO 



e e -PROPOSTA DE EXPANSAO 

1. Região de Tibiriçá 

270.000 m2 

Secretaria de 
Planejamento 

2. Região do Mega Distrito 

17 .000.000 m2 

• 
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BAURU BAURU 
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APA Água Parada 
ÁREAS RURAIS COM 
POTENCIAL URBANO 

1. Região de Tibiriçá 

, 
Area para expansão 

ha bitaciona 1. 

Destinada ao uso 

predominantemente 

residencial. 

Área estimada: 270.000m 2 

Secretaria de 
Planejamento 
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CIDADE EM MOVIMENTO 
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e 
APA Água Parada 
ÁREAS RURAIS COM 
POTENCIAL URBANO 

2. Região do MegaDistrito 

Área para implantação do 

futuro Distrito Industrial e de 

empreendimentos de baixa 

densidade ocupacional. 

Destinada a usos diversos. 

Área estimada: 17.000.000m2 

Secretaria de 
Planejamento 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Relatório de Imagens 

Relatório de Imagens 
Audiências Perímetro Urbano - Fase 2 

1) Audiência Distrito de Tibiriçá - Cent ro Rura l de Tibi riçá 11/07 / 2018 

2) Audiência Bairro Fortunato Rocha Lima - EMEF Geraldo Arone 12/07 / 2018 

Secretar ia de Planej amento · Av. Nuno de Ass is· 14-60 ·Centro 
CE P: 17020-3 1 O - Bauru/S P · Te l: ( 14) 3227-38 1 O 

qo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Relatório de Imagens 

3) Audiência Câmara Municipal 18/07 /2018 

Secretaria de Planejamento - Av. Nuno de /\ ssis · 14-60 - Centro 
CE P: 17020-3 1 O - Bauru/ P - rei : ( 14) 3227-38 1 O 



Inicio / Noticias / Seplan realiza audiencia publica sobre expansao do penmetro urbano 

r;;;:,'ê. ~~ ·1ul if ___ . JM 
19/071201 a 1 Planejamento i ~~ , , ~ \W 
Seplan realiza audiencia pUbifca ·sobre 
expansao do per1metro urbano 
Nessa quarta (18) , aconteceu mais uma Audiencia Publica para dar prosseguimento a 

discussao sobre a revisao do Plano de Manejo da APA Agua Parada. 

O encontro foi realizado na Gamara Municipal e tem a proposta de expandir o perrmetro 
urbano em 3 regioes de Bauru. 

A APA Municipal Agua Parada localiza-se ao norte da cidade e tres areas estao sendo 
discutidas e avaliadas: Regiao do Distrito de Tibiriça , que tem potencial habitacional; Bauru-

9 \.1arrlia, que seria um polo de desenvolvimento industrial e Bauru-lacanga, e outra no eixo 
Bauru -lacanga. 

A secretaria de planejamento - Let1cia Kirchner apresentou a proposta e respondeu as 
duvidas dos presentes na audiencia. Alem disso, se colocou a disposiçao para outros 
esclarecimentos sobre esse importante processo para o destravamento da cidade. 

O encontrou contou com participantes de varias setores da sociedade. O vereador Jose 
Roberto Segalla tambem participou do encontro. 

" Pagina Inicial Mais noticias ,, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 1 • 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO t l 'i, 

f;:Roc. M" ...\.ilu..ii..--~>1" 1 
L~t..-:L:·tt.D-!P .. ~=·~a..P.!!!!,, ... ';.~'l=:-J 

Processo _______ _ 
Bauru 20/07/2018 

À Secretária de Planejamento 

REF: EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO - FASE 2 

Conforme solicitado na audiência pública dia 18/07 /2018 na câmara municipal, os 
proprietários que solicitaram inclusão de perímetro urbano na APA Água Parada, e que 
tiveram seus pedidos inclusos no projeto de lei são: 

- processo 49. 739/2018 - Seme Alexandre Nasralla Júnior 
- processo 49.746/2018 - José Ricardo Noronha de Carvalho 
- Processo 24.496/2014 - Espólio de Luiza Guarnetti Nasralla 
- Processo 16.991/2015 - Jason Cesar Brega Pereira 
- Processo 28.667/2016 - Paulo Sergio Menezes Garcia e Outros 
- Processo 66.750/2013 - Páteo Bauru Empreendimentos Imobiliários Ltda. E Outros 

Atenciosamente. 

Mll'~nhos 
Dlr~ra de Del>r. Plane~ Urbano 

Secietarla Municipal de PlanejamenlO 



)/08/2018 Projeto de lei para expansão do perímetro urbano da APA Agua Parada é aprovàdo pek> Conselho do Município - Prefeitura Munlc ... 

Início I Notícias . GG 
/ Projeto de lei para expansão do perímetro urbano da APA Agua Parada é aprovado pelo Conselho d~ 
Município 

07/08/2018 1 Planejamento 
PROC. NºJ =i 
fOLHAS~~--'"'---~-l==J 

Projeto de lei para expansão do perímetro 
urbano da APA Água Parada é aprovado 
pelo Conselho do Município 
Na noite desta segunda-feira (06), o projeto de lei para expansão do perímetro urbano da Área de 
Proteção Ambiental (APA) Agua Parada foi apreciado pela plenária geral do Conselho Municipal de 
Bauru. Por unanimidade, a proposta apresentada pela Secretaria de Planejamento foi aprovada e 
agora será encaminhada à Câmara Municipal. 
\ 

~ encontro contou com a participação da secretaria de Planejamento, Letlcia Kirchner, chefe de 
'W!jabinete, Majõ Jandreice, do secretário do Meio Ambiente, Sidnei Rodrigues e dos membros do 

Conselho. 

O projeto apontou duas áreas rurais com potenciais para serem transformadas em áreas urbanas, 
que são: região do futuro Distrito lndistrial V, localizado entre a Rodovia Bauru-Marília e a Rodovia 
Bauru-Uns; e região do Distrito de Tibiriçá. Para troca de ideias relacionadas ao projeto, o tema foi 
abordado em três audiências públicas e contou com a participação de técnicos, empresários, 
lideranças comunitárias e moradores das regiões interessadas. 

O estudo para expansão do perímetro urbano da Água Parada foi desenvolvido a partir do Plano de 
Manejo, recentemente revisado. Através deste Plano, que é um documento elaborado a partir de 
diversos estudos, incluindo diagnósticos do meio físico, biológico e social, foi desenvolvido 

)levantamento técnico dessas áreas, em conjunto diversas secretarias municipais, para análise de 
· viabilidade de incluí-las no perímetro urbano . •• 

..... ,, .. ,,_,, ______ ,, ____ ] 
' « Página Inicial 
l.- --· --------·-·-
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13 7.533.376,856.5 69L303,3170 

14 7.533.2n,S321 691.042,6748 

15 7.533.068,6417 690. Ei02,8618 

16 7.53L561,0587 691. 719 6385 

17 7.529.530,2229 686. 238, 7961 

Perímetro 07 

!Ponto oi 
7.5:L091,33501 695\90,96621 

r... 

PROC. f' o -1i1L~ . . - . ~ \ Perímetro 08 

- Ponto N E 

FOlHAS_ .J/J . o 7.540.125,6356 683.!0>,9828 ··-- V 1 7.540.148, 1569 683.671,8322 
l 

2 7.540.294,2690 683. 697. 3782 

3 7 .540. 415, 9351 683.9U,3748 

4 7.540.484,0437 683. 778,3341 

5 7.540.447,9836 683. 739. 7343 

6 7.540.521,1891 683.4n,3614 

7 7.540. 537, 1539 683.470,8899 
~ 

8 7.540.546,3627 683.431,4192 

: 9 7.540.5n,4228 683.436,5649 

10 7.540.162,6874 683. 009' 1610 

11 7.540.100,5739 682.952,3834 

12 7 .539. 986,4797 682.955,1672 

13 7.539.807, 7031 682.995,5176 

14 7 .539.627,0189 683.0'32,9461 

15 7 .539. 736, 19~ 683.985,1576 

16 7.539. 826,6368 683.988,9Cni 

17 7.539.827.~0S 683. 759,5338 

Perimetro 9 

Ponto N E 

o 7.527.339,6131 71 L350, 7836 

1 7.527. 729,7583 711.~.7956 

TABELA OE ÁREAS 2 7.527. 756,1670 711.123,2318 

7 .529.004, 9434 710. 273, 2385 3 
Perimetro 01 20.974.094,87 m 2 4 7.528.752,1881 709.110, 9797 

Perimetro 02 44.331.291,75 m 2 5 7.526.574,7175 708. 213,0335 

Perimet ro 03 19.549.112,35 m 2 6 1.527.592,52n 709.375,3185 

709.780,9620 7 7.526.504,8210 

! Perimet ro 04 11.967.597,68 m 2 
8 7.526.888,5004 710.923,3811 

1 Perimetro OS 67.973.121,91 m 2 9 7.527.468,1988 71L058,5526 

Perimet ro 06 27.921.064,59 m 2 

• Perimetro 07 1.352.534,05 m 2 

LEGENDA 
644.038,69 m2 Perimetro 08 

Perimet ro 09 3.975.440,71 m 2 

Total 198.688.296,60 m 2 

PERIMETRO URBANO 

! 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 

1 

DIVISÃO DE DIRETRIZES E NORMAS 
• ThvLO ANEXO 1 

DESENHO 

EQUIPE TÉCNICA 
SECRETÁRIA 

LETICIA ROCCO KIRCHNER 

ASSUNTO 

PERIMETRO URBANO CONSOLI DADO 

DATA ESCALA 

09.08.2018 INDICADA 



• 

ÁREA 5 - 2.716.559,00 m2 

20 m2 

Ttru..o 

DESENHO 

semETÁRIO 

ASSUNTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 
DIVISÃO DE DIRETRIZES E NORMAS 

ANEX02 

NATASHA LAMÕNICA MOINHOS 

LETICIA ROCCO KIRCHNER 

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS INCLUIDAS NO PERIMETRO URBANO EM 20/07/2018 

O.O.TA. ESCALA 

30.07.2018 SEM ESCALA 



DIRETRIZ VIÁRIA - PERÍMETRO URBANO 6 
ÁREA A SER EXPANDIDA= 17.132.436,00m2 

f PROC. N" _!.~\ m---- :f 3 
j fClrlAS_ff . ___ . . _ 

LEGENDA 

.___ _ _ j ÁREA DO PERÍMETRO A SER EXPANDIDO 

.___ _ ___.! ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL 

DIRETRIZ VIÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 
DIVISÃO DE DIRETRIZES E NORMAS 

T1ru.o ANEXO 3 
DESENHO 

EQUIPE T~CNICA 
SECRETÁRIA 

LETICIA ROCCO KIRCHNER 

ASSUNTO 

IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS ÁREAS A SEREM INCLUfDAS NO PERfMETRO URBANO 

DATA ESCALA 

30.07.2018 1:40.000 

• 



-

TITVlO 

DESENHO 

SECRETÁRIA 

ASSUNTO 

~R' -:-.~:--y\ill-- --~ 
Cl HAS_]J , . - -·--

LEGENDA 

ZONA RESIDENCIAL 4 - ZR4 
Zona predominantemente residencial, com permissão de instalação de 
residências e determinadas atividades comerciais, de serviços e 
industriais, conforme disposições da Lei Municipal nº 2.339/1982. 

ZONA INDUSTRIAL - ZI 
Zona com perfil de uso misto e destinada à ocupação de baixa 
densidade, com permissão de instalação de atividades industriais, 
comerciais e de serviços, além de residencias, conforme disposições 
da Lei Municipal nº 2.339/1982. 

ZICS -A 
Zona estritamente industrial, comercial e de serviços, sendo sua área 
destinadas à instalação do futuro Distrito Industrial V, conforme 
disposições da Lei Municipal nº 7.066/2018 e legislação específica que 
regulamenta os parques industriais. 

ZONA ESPECIAL IPA 
Zona aplicável à área ocupada pelo Instituto Penal Agrícola, sujeita a 
parâmetros especiais de uso e ocupação do solo compatível à atividade 
prisional e às normas específicas de segurança prisional institu ídas 
pela Secretaria de Segurança Pública . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 
DIVISÃO DE DIRETRIZES E NORMAS 

ANEXO 4 

EQUIPE T~CNICA 

LETICIA ROCCO KIRCHNER 

ZONEAM ENTO APLICÁVEL AS NOVAS ÁREAS INCLUIDAS NO PERÍMETRO URBANO 

DATA ESCALA 

30.07.2018 INDICADA 
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c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em1Lf de 4F de 2018 . 

/ 
/ 
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-~--·-: 1 PROC. ~;i:rrrir-·-· 

~ômtua~~)tS:!P~~ 
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 161/2018 
Emenda nº 1 

EMENDA MODIFICATIVA 
A!c~:~.;:. '\) aus~ta 

t':\E . .,SNTC 

O Parágrafo único do Art. 4° do Projeto de Lei nº 79/18, qu define o 
perímetro urbano do Município de Bauru e dá outras providências PROJETO DE LEI 
161/2018, processado sob nº 161/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 4° 

Parágrafo único - Fica criada a Zona Especial IPA, aplicável à área 
ocupada pelo Instituto Penal Agrícola, a qual estará 
sujeita a parâmetros especiais de uso e ocupação do solo 
compatível à atividade prisional e às normas específicas 
de segurança prisional instituldas pela Secretaria de 
Administração Penitenciária." 

Bauru, 15 de agosto 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 projeto e da emenda às folhas 30 por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

~o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

15 de agosto de 2018 . 
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Praça D Pedro li 1-50 - Centro -CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
. ' SAOPAULO 

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 projeto e da emenda às folhas 30. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

21 de agosto de 2018 . 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

--'~'--='-A'=='-""::...:'=--- de 2018. 

L~LORIG• •FS BARBOSA 
Presidente 
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' SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto e da emenda às fls. 30, 

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 
22 de agosto de 2018. 

Relator 
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C9RAÇÁO DE 
SAOPAULO 

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 normal tramitação do projeto e da emenda às fls. 30 

por esta Casa. 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
22 de agosto de 2018. 

LUIZ Ca ~Gu1 BARBOSA 
Presidente 

Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

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

ul82~ g,_ ~'CM,@o Lo 9 t.A:.-re 

TO MEIRA 



• C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 

• quanto à normal tramitação do projeto e da emenda às fls. 30. 

• 

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

~o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

22 de agosto 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 à normal tramitação do projeto e da 

emenda às fls. 30 por esta Casa. 

decisão final. 

• 

Assim sendo, deixamos ao escrutlnio do Egrégio Plenário a sábia 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
22 de agosto de 2018 . 

Relator 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
-

CM kt ]W-n>ifilrJJ 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

• óbice quanto à normal tramitação do Projeto e da Emenda de folhas 30. 

• 

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

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

28 de agosto de 2018. 

LUIZ âSTAZINI 
Relator 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 

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 ã normal tramitação do Projeto e da Emenda de folhas 

30 por esta Casa. 

sábia decisão final. 

• 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

i= o nosso parecer. 

Sala das Re es, em 
28 de ago o d 2018 . 

Membro 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Relator do P. esente processo o Vereador 

Em ;z_ 3 de -""-<-~:::..=:.:;.i..=..::........::-=----- de 2018 . 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de Relatora da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto à normal tramitação do Projeto e da Emenda de folhas 30. 

Assim sendo, deixamos ao escrutfnio do Egrégio Plenário a 
sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
29 de agosto de 2018. 

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

PARECER FINAL 

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

hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, que opinou pela 
normal tramitação do Projeto e da Emenda de folhas 30. 

sábia decisão final. 
Assim sendo, deixamos ao escrutlnio do Egrégio Plenário a 

Sala das Reuniões, em 
29 de agosto de 2018 . 

Membro 

,-· 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação da emenda 

às folhas 30 e do presente projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 03 de setembro de 2018, 

incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 04 de setembro de 2018. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 

Presidente 
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Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 ~X~~~~J 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Define o perlmetro urbano do Municfpio de Bauru e dâ outras 

providências. 

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

Art.1° Fica definido o perlmetro urbano do Municlpio de Bauru, dividido em 09 (nove) ãreas 
a seguir descritas: 

1 - Perfmetro 1 (P1 ): 
Inicia-se no ponto PO, intersecçao do alinhamento da faixa de domlnio da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), lado direito no sentido nordeste, com viaduto de acesso 
da Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana (BRU-004); dai, segue contornando a 
rodovia, sentido sudeste até o encontrar com trevo da Rodovia Cesãrio José de 
Castilho (SP-321 ), definido como ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.533.426,6842; E=698.560,2551 ); dai segue contornando a rodovia, sentido 
nordeste, em curva até encontrar o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.533.717,6942; E=698.705,8989); daí segue contornando a rodovia, no sentido 
nordeste até interseccionar com o limite de municlpios entre Bauru e Pederneiras 
definido pelo ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.987,8103; 
E=700.587,0929); dai, segue contornando o limite do municlpio, no sentido nordeste 
até interseccionar novamente a rodovia Cesãrio José de Castilho (SP-321), definido 
pelo ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.544.442,5961; E=702.319.4177); dai 
segue contornando o limite do municlpio, no sentido noroeste até interseccionar com 
ãrea do Aeroporto Estadual Moussa Nakhl Tobias, definido pelo ponto 5 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.549.421,9533; E=698.817,8855); dai segue sentido noroeste, 
distante 1.272,06 metros até encontrar ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.550.571,2228; E=698.272, 1174); dai segue sentido sudoeste, distante 1.200,00 
metros até encontrar ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.550.066,5072; 
E=697.183.4199); dai segue sentido sudeste, distante 2.057,70 metros até encontrar 
ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.548.210,9760; E=698.072,8907); dai segue 
sentido sudoeste, distante 1.100,25 metros até encontrar ponto 9 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.547.301,0877; E=697.454,2930); daí segue sentido sudeste, 
distante 3.217,49 metros até encontrar ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.545.861,5271; E=700.331,7800); dai segue sentido sudeste, distante 2.672,53 
metros até encontrar ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.543.543,8099; 
E=701.662,4270); dai segue paralelamente 500 metros distante da faixa de domlnio 
da Rodovia Cesãrio José de Castilho (SP-321), no sentido sudoeste (lacanga-Bauru) 
até encontrar Loteamento Nova Bauru, definido pelo ponto 12 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.536.408, 1265; E=699.220,3145); dai segue no alinhamento da Rua 
Joaquim Augusto da Costa até encontrar esquina com Rua José dos Santos Garcia, 
definido pelo ponto 13; (coordenada SIRGAS 2000, N=7.536.573,3627; 
E=698.909,6139); dai segue percorrendo o perlmetro do Loteamento Residencial 
Vitória Régia; Parque Residencial Pousada da Esperança até encontrar esquina da 
Rua Ernesto Caserio com Rua Pedro Castro Pereira, definido pelo ponto 14 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.536.514,3497; E=698.346, 1870); dai segue sentido 
sudoeste, distante 1. 762,20 metros até encontrar ponto 15 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.535.898,3546; E=696.695, 1578); dai segue sentido noroeste, percorrendo 
paralelamente 500,00m da faixa de domlnio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) 
distante em linha reta 5.490,45 metros até encontrar ponto 16 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.539.555,0699; E=692.599,6063); daí segue sentido sudoeste, uma 
distancia de 500,00m até o ponto PO, inicial desta descriçao. Encerrando com uma 
ãrea de 20.974.094,87 m2. 
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li - Perímetro 2 ( P2): 
Inicia-se no ponto definido como PO na confluência do alinhamento da faixa de 
domínio da Rodovia Comandante Joao Ribeiro de Barros (SP-225), sentido Bauru
Jaú, lado esquerdo, com alinhamento da Rua Miguel Tamachunas, quarteirao 4, 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.009,2149; E=701.907,7690); dai segue 
acompanhando o alinhamento da faixa de domínio da Rodovia (SP-225) até encontrar 
o trevo do acesso SPA 225 - Horácio Pyles, definido pelo ponto 1 (coordenada 
SIRGAS 2000 N= 7.530.787, 1704, E= 706.290,7772); dai deflete à esquerda e segue 
pelo alinhamento da faixa de domínio deste acesso até a Rotatória localizada no final 
da Avenida Rodrigues Alves, definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.531.124,9018; E=702.486,3230); dai contorna esta rotatória e segue pelo outro 
alinhamento da faixa de domínio da SPA 225 até o trevo com esta rodovia, 
continuando deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio da (SP-
225) até o limite de município entre Bauru e Pederneiras definido pelo ponto 3 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.530.264,4077; E=708.818,4466); dai deflete à 
esquerda e segue acompanhando a divisa do limite de município até o ponto 04 
(Coordenada SIRGAS 2000 N=7.531.876,3606; E=707.744,9062); dai deflete rumo 
Sudoeste e segue uma distância de 589,43m até o ponto 05 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.531.558,1824; E=707.248,7324); dai deflete rumo noroeste e segue uma 
distância de 304,25m, contornando divisa do Bairro Jardim Sao Judas até o ponto 06 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.531.786,0477; E=707.047,1289); dai deflete rumo 
noroeste e segue uma distância de 508,00m, percorrendo pelo córrego Agua do Arroz 
até o ponto 07 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.225,2007; E=706.812,8565); dai 
deflete rumo sudoeste e segue uma distância de 363,63m até o ponto 08 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.532.013,0012; E=706.517,6080); dai deflete rumo noroeste e 
segue uma distancia de 1.423,91 m até o ponto 09 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.532. 725,2896; E=705.284,6554); dai deflete rumo sudeste e segue uma distância 
de 269,78m até o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.455,6944; 
E=705.294,5459); dai deflete rumo sudoeste e segue uma distancia de 713,34m até o 
ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.291,7986; E=704.600,2883); dai deflete 
rumo noroeste e segue uma distancia de 375,96m até o ponto 12 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.532.647,4089; E=704.475,8371); dai deflete rumo sudoeste e 
segue uma distancia de 466,81m, percorrendo pelo Rio Bauru até o ponto 13 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.546,6488; E=704.020,0279); dai deflete rumo 
noroeste e segue uma distância de 1.070,41m até o ponto 14 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.533.508,6943; E=703.550,7176); dai deflete rumo noroeste e segue uma 
distância de 232,28m até o ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.584,6402; 
E=703.318,4393); dai deflete rumo noroeste, percorrendo pela divisa dos bairros: 
Parque Giansant e Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms, até o ponto 16 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.535.453,2942; E=702.265,6138); dai deflete rumo 
nordeste e segue uma distancia de 146, 11 m até chegar na divisa de município de 
Bauru-Pederneiras definido pelo ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.535.564,9583; E=702.359,8108); dai deflete rumo noroeste, percorrendo na 
divisa de município de Bauru-Pederneiras até íntersecçao com faixa de domínio da 
rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), definido pelo ponto 18 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.538.972,2694, E=700.634,9244); dai deflete à esquerda e segue 
pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia até encontrar o alinhamento da 
faixa de domínio da Rodovia Comandante Joao Ribeiro de Barros (SP-225) até 
intersecçao com alinhamento da rua Miguel Tamachunas, quarteírao 4, definido pelo 
ponto PO, inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 44.331.291,75m2 • 

Ili - Perlmetro 3 (P3): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do ribeírao do Campo Novo 
(IBGE), limite de município entre Bauru e Agudos e a faixa de domínio da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.535,3658, 
E=703. 704,2673; dai segue por esta faixa de domínio até o trevo da Rodovia 
Comandante Joao Ribeiro de Barros (SP-225), definido pelo ponto 1 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.522.535,3658, E=701.928,0771); dai deflete à direita e segue 
rumo nordeste pela faixa de domínio desta Rodovia até o limite do município entre 



• 

• 

• 

• Praça o. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!.JRAÇÃODE 
SAO PAULO 

Bauru e Pederneiras; definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.530.233,4151, E= 708.805,7921); dai segue no rumo sudoeste percorrendo pela 
divisa de municlpio entre Bauru e Pederneiras até o ponto 3 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.529.782, 1645, E=708.512,4571); dai segue no rumo noroeste, 
paralelamente distante 500m da faixa de domlnio da Rodovia Comandante Joao 
Ribeiro de Barros (SP-225), distante em linha reta 1.364,01 m até o ponto 4 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.530.062,4025, E=707.160, 1501 ); daí deflete à 
esquerda, acompanhando o limite do loteamento Parque Industrial Manchester, por 
onde segue até encontrar o limite do Parque Ecológico, definido pelo ponto 5 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.752,8730, E=706.025,7938); daí segue 
contornando o limite do Parque Ecológico e a área da Universidade Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP) até encontrar o limite do Jardim Alto Bauru, definido pelo 
ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.500,3608, E=705.149,4978); dai deflete 
à esquerda e segue até encontrar o limite do loteamento Parque Santa Rita e 
Chácaras Terra Branca, definido pelo ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.525.952,7218, E=706.324,3361); dai segue contornando o limite do loteamento 
Chácaras Terra Branca, até encontrar novamente o Parque Santa Rita definido pelo 
ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.687,1915, E= 706.516,0001); daí segue 
contornando o limite dos loteamentos Parque Santa Rita e Jardim Alto Bauru até 
chegar na intersecçao do limite Jardim Alto Bauru com Quadra 3305 do Setor 3, 
definido pelo ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.565,9559, 
E=705.292,6119); daí segue rumo sudoeste uma distância de 431,01 m, até encontrar 
o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.488,9985, E=704.868,5318); daí 
segue rumo sudeste uma distância de 37,89m até encontrar o ponto 11 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.525.456,4948, E=704.878,2124); daí segue rumo sudoeste, uma 
distancia de 432,60m percorrendo pela divida do loteamento Jardim Marabá até 
encontrar o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.343,2206, 
E=704.460,7066 ); dai segue rumo sudeste, uma distância de 875,92m até encontrar 
o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.549,9681, E=704.832,1766); daí 
segue rumo noroeste, uma distância de 561,68m até encontrar Córrego dos 
Pinheiros, definido pelo ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.625,6159, 
E=704.275,6116); dai segue no rumo sudoeste percorrendo pelo eixo do córrego dos 
Pinheiros até interseccionar com rua "H" do Loteamento Chácaras Bauruense, 
definido pelo ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.599,9752, 
E=704.213,6770); dai segue rumo nordeste no alinhamento da rua "H" do Loteamento 
Chácaras Bauruense até a divisa deste loteamento, definido pelo ponto 16 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.810,5374, E=704.628,9283); daí segue rumo 
sudeste percorrendo a divisa do loteamento Chácaras Bauruense até interseccionar 
com limite de municlpio ente Bauru e Agudos e o Ribeirão Campo Novo, definido pelo 
ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.320,1471, E=704.878,2511); dai segue 
rumo sudoeste percorrendo pelo limite de município ente Bauru e Agudos, até 
encontrar o ponto O, inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 
19.549.112,35m2

. 

IV - Perímetro 4 (P4): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do Córrego Capim Fino (IBGE), 
limite de municlpio entre Bauru e Agudos e faixa de domínio da Rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), sentido noroeste, lado esquerdo (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.522.515,5800; E=703.671,8762); dai segue no sentido noroeste pela Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), até o trevo da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó 
(SP-225), definido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.558,0046; 
E=701.538,2150); dai segue rumo sudoeste pela faixa de domlnio da Rodovia Engº 
João Baptista Cabral Rennó (SP-225) até o Km 240+ 256m, definido pelo ponto 2 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.479,5379; E=697.695,9541); daí segue no rumo 
sudeste contornando a divisa do Loteamento Residencial Estoril Premium até o ponto 
3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.733,2775; E=698.076,7844); dai segue rumo 
sudoeste contornando área verde do Loteamento Residencial Estoril Premium até o 
ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.463,7258; E=697.482,5365); dai segue 
rumo nordeste e continua contornando área verde do Loteamento Residencial Estoril 



• 

• 

• 

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Premium até o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.746,8707; 
E=698.104,2368); dai segue rumo nordeste com uma distância 208,41 m até o ponto 6 
(coordenada SIRGAS 2000 N=?.521.771,4249; E=698.311,2003); dai segue rumo 
sudeste com uma distância 256,20m até o ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.521.740,9465; E=698.565,5845); dai segue rumo nordeste com uma distância 
231,98m até o ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.749,8384; 
E=698. 797,3897); daí segue rumo sudeste com uma distância 158,92m até o ponto 9 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.712,8505; E=698.951,9448); dai segue rumo 
sudeste com uma distância 241,60m até interseccionar com divida de Municlpio de 
Bauru-Agudos definido pelo ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.521.546,0968; 
E=699.126,7753); dai segue rumo sudeste pelo limite de municlpio entre Bauru e 
Agudos, uma distância em linha reta de 584,51 m até o ponto 11 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.521.460,1473; E=699.704,9285); dai segue rumo nordeste uma distância 
de 515,84m até o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.795,9696; 
E=700.096,4764); dai segue rumo nordeste, uma distancia de 333,87m até o 
alinhamento da Estrada Municipal BRU-024 definido pelo ponto 13 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.522.127,5713; E=700.135,2989); dai segue rumo nordeste uma 
distancia de 123,59m até o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.236,9020, 
E= 700.192,9312; dai segue rumo nordeste, uma distância de 714,20m até a 
confluência do afluente do Córrego Capim-Fino definido pelo ponto 15 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.522.312,0111, E=700.903, 1739; dai segue rumo Leste 
percorrendo o afluente do Córrego Campim-fino uma distância em linha reta de 
883,52m até confluência com limite de munlclpio entre Bauru e Agudos, definido pelo 
ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.302,7261, E=701.786,6500; dai segue 
no rumo nordeste, percorrendo pelo limite de municlpio entre Bauru e Agudos até 
chegar no ponto zero, inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 
11.967.597,68m2. 

V - Perímetro (P5): 
Inicia-se no ponto definido como PO, no alinhamento da faixa de domlnio da SP 225 -
Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó, sentido Bauru-lpauçu, no lado oposto ao 
loteamento Lago Sul, no vértice do loteamento Tamboré (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.522.487,0806; E=697.596,8663); dai segue pelo alinhamento da faixa de domlnio 
desta rodovia, sentido nordeste, até encontrar o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.525.648,3807; E=701.548, 1083) no trevo da SP 300 - Rodovia Marechal 
Rondon; dai deflete á esquerda, rumo Noroeste, e segue pelo alinhamento da faixa 
de domlnio desta rodovia, sentido Noroeste até o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.534.581,4628; E=697.262,9405) no trevo da SP 294 - Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros, sentido Marília; do ponto 2 deflete á esquerda, rumo Sudoeste, e 
segue pelo alinhamento da faixa de domlnio desta rodovia, sentido Marília, até ao 
ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.531.038,7262; E=691.939,3810) no trevo de 
acesso à Rodovia SP-294; dai deflete à esquerda, rumo sudeste e segue pelo 
alinhamento da faixa de domlnio do DER - acesse;> SPA 294 até encontrar o ponto 4 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.646,9698; E=694.820,9185) na rotatória da 
Avenida Elias Miguel Maluf (Ref. Lei Nº 6.065/11 ); do ponto 4 contorna a rotatória, no 
rumo noroeste, segue até encontrar o alinhamento da faixa de domlnio do DER -
acesso SPA 294, segue por este alinhamento até encontrar novamente o trevo da SP 
294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ponto 5 (coordenada SIRGAS 
2000 N=?.530.884,6268; E=691.928,7109); dai deflete à esquerda, rumo sudoeste, e 
segue pelo alinhamento da faixa de domlnio do DER desta rodovia até o limite do 
Municlpio de Bauru com Piratininga, no alinhamento do Rio Batalha no ponto 6 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.186,8725; E=686.824,5350); dai deflete à 
esquerda, rumo Sudeste, e segue acompanhando o rio Batalha por 500,00 metros, 
perpendicularmente à faixa de domlnio da rodovia até ao ponto 7 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=?.528.739,8217; E=687.050,8362); do ponto 7 deflete à esquerda, 
rumo Nordeste, acompanhando paralelamente o limite dessa faixa até encontrar o 
loteamento Leão XIII no ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.530.410,2943; 
E=691.718,9108); dai deflete à direita, rumo sudeste e segue contornando 
consecutivamente os limites dos loteamentos Leão Xfff, Parque Santa Cândida, Vila 
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Industrial, Parque Real, novamente Vila Industrial e Chácaras Cornélia, até o limite 
deste com o Condomínio Bosque da Saúde no ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.528.548,7326; E=693.900,9833); após deflete à direita, rumo Sudeste, e segue 
até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.368,7280; 
E=693.946,2793); daí deflete à esquerda, rumo Sudoeste, e segue até encontrar o 
vértice noroeste da Quadra 3054 do Setor 5, no loteamento Parque Viaduto; daí 
deflete à direita e segue contornando a quadra até encontrar o Condomínio 
Residencial Parque das Andorinhas, onde deflete à direita e segue contornando 
consecutivamente os limites do Condomínio Residencial Parque das Andorinhas, do 
Condomínio Residencial Parque dos Sabiás, loteamento Jardim Vitória até encontrar 
o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.929,6936; E=694.785,5318); daí 
deflete à direita rumo Sudoeste e segue por uma distancia de 450 ,40 m até encontrar 
o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.500,4784; E=694.648, 1676); dai 
deflete à esquerda rumo Sudeste e segue até encontrar o ponto 13 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.526.473,5122; E=694.757,7709); deste ponto deflete à esquerda 
rumo Nordeste até encontrar o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.526.610,0611; E=694.806,2154); dai deflete à direita rumo Sudeste e segue no 
alinhamento das quadras do Jardim Vitória até encontrar o loteamento Jardim Ouro 
Verde; daí segue contornando consecutivamente, o loteamento Jardim Ouro Verde, 
Condomínio Residencial Monte Verde, loteamento Residencial Parque Granja Cecília, 
até encontrar a Quadra 987 do Setor 5; daí deflete à direita rumo Sudeste e segue 
pelo limite do loteamento Jardim Shangri-lá até chegar ao ponto 15 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.524.756,9428; E=696.174,2025); daí deflete à direita rumo 
Sudeste e segue até chegar ao ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.524.120,6418; E=696.572,2648); dai deflete à direita rumo Sudeste e segue até 
chegar ao ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.779,0822; E=696.743,1621); 
dai deflete à direita rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 18 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.523.559,5082; E=696.806,2314); daí deflete à esquerda rumo 
Sudeste e segue até chegar ao ponto 19 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.523.493,5163; E=696.861,8914); dai deflete à esquerda rumo Sudeste e segue 
pelo limite do loteamento Tamboré até chegar ao PO, ponto inicial desta descrição. 
Encerrando com uma área de 67.973.121,91m'. 

VI - Perimetro 6 (P6): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do Rio Batalha, com o 
alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 294 - Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros, sentido Bauru-Marflia, (limite dos municípios de Bauru e Piratininga, 
coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.218,6835, E=686.774,0584); daí segue por este 
alinhamento, sentido Bauru e rumo nordeste, até o ponto 1 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.534.600,5119, E=696.855,5530) trevo desta rodovia com a SP-300 -
Rodovia Marechal Rondon; daí segue à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa 
de domínio do DER desta rodovia até chegar ao ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.539.069,4976, E=692.299,3731 ), trevo de acesso ás penitenciárias P1 e P2; daí 
segue à esquerda, rumo Sudoeste acompanhando a Estrada Municipal Eduardo de 
Oliveira Viana - BRU 004 por uma distancia de 500,00 metros perpendicular ao 
alinhamento da faixa de domlnio do DER da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon, até 
chegar ao ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.642,0291, E=692.039,9047); 
daí segue na direção sudoeste por uma distancia de 644,06 metros até encontrar o 
ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.094,2494, E=691. 701, 1518); daí deflete 
à direita rumo noroeste, uma distancia de 400,55 metros até encontrar o ponto 5 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.388,3823, E=691.429,2611 ); dai deflete à 
esquerda rumo sudoeste acompanhando o Córrego Gabiroba até encontrar o ponto 6 
coordenada SIRGAS 2000 N= 7.537.655,7647, E= 690.388,6604; daí segue sentido 
sudeste por uma distancia de 727, 75 m até encontrar o limite da penitenciária no 
ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.537.100,5637, E=690.859,1695); dar deflete 
à esquerda e segue rumo nordeste contornando a área da penitenciária até o ponto 8 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.536.707,4072, E=691.192,3563); daí segue no rumo 
sudeste uma distancia de 2.997,40 metros até encontrar o ponto 9 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.534.408, 1176, E=693.115,2846); dai deflete à direita e segue 
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rumo sudoeste, uma distancia de 1.973,25 metros até encontrar o ponto 1 O 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.534.066,5683, E=691. 171,6022); dai deflete à 
esquerda e segue rumo sudeste, uma distancia de 513,73 metros até encontrar o 
ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.557,6423, E=691.241,7139); dai deflete 
à esquerda e segue rumo sudeste, uma distancia de 244,06 metros até encontrar o 
ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.392,8518,E= 691.421,7350); dai deflete 
à direita no rumo sudoeste, uma distancia de 119,49 metros até encontrar o ponto 13 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.376,8565, E=691.303,3170); daí segue no rumo 
sudoeste, uma distancia de 278,82 metros até encontrar o ponto 14 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.533.277,8321, E=691.042,6748); dai segue no rumo sudoeste, 
uma distancia de 487,03 metros até encontrar o ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.533.068,6417, E=690.602,8618); daí deflete à esquerda no rumo sudeste 
percorrendo paralelamente a faixa de dominio da linha Férrea, com uma distancia em 
linha reta de 1.875,65 metros até encontrar o ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.531.561,0587, E=691.719,6385); daí deflete à direita, segue em paralelo e 
distante 500 metros do alinhamento da faixa de domlnio da rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros (SP 294), até encontrar o Rio Batalha, definido pelo ponto 17 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.530,2229, E=686.238,7961); dai deflete à 
esquerda, rumo sudeste acompanhando o Rio Batalha, divisa de municlpio entre 
Bauru e Piratininga, até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. Encerrando com 
uma àrea de 27.921.064,59m2. 

VII - Perlmetro 7 (P7): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.091,3350; 
E=695.590,9662), na confluência do loteamento Aguas Virtuosas e o Rio Batalha; dai 
segue contornando toda divisa do loteamento Aguas Virtuosas até encontrar com o 
PO, ponto inicial desta descrição. Encerrando com uma àrea de 1.352.534,05m2

• 

VIII - Perímetro 8 (PS): 
Inicia no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.540.125,6356, 
E=683.806,9828), na Estrada Municipal BRU 007 - Acesso ao Distrito de Tibiriçà 
distante 232,65 metros da esquina com Rua Joaquim Ferraz da Silveira; dai segue no 
rumo noroeste, uma distancia de 137,01 metros até encontrar o ponto 1 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.540.148, 1569, E=683.671,8322); dai deflete à direita no rumo 
nordeste, uma distancia de 163,46 metros até encontrar o ponto 2 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.540.294,2690, E=683.697,3782); dai segue rumo nordeste, uma 
distancia de 206,82 metros até encontrar o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.415,9351, E=683.912,3748); dai deflete à esquerda no rumo noroeste, uma 
distancia de 150,35 metros até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.484,0437, E=683. 778,3341 ); dai deflete à esquerda no rumo sudoeste, uma 
distancia de 52,82 metros até encontrar o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.447,9836, E=683. 739, 7343); dai deflete à direita no rumo noroeste, uma 
distancia de 277,21 metros até encontrar o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.521, 1891, E=683.472,3614); dai deflete à direita no rumo noroeste, uma 
distancia de 16,03 metros até encontrar o ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.537, 1539, E=683.470,8899); dai deflete à esquerda no rumo noroeste, uma 
distancia de 40,53 metros até encontrar o ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.546,3627, E= 683.431,4192); dai deflete à direita no rumo nordeste, uma 
distancia de 31,48 metros até encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.577,4228, E=683.436,5649); dai deflete à esquerda no rumo sudoeste, uma 
distancia de 594,33 metros até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.162,6874, E=683.009, 1610); dai segue no rumo sudoeste, uma distancia de 
85,31 metros até encontrar o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N= 
7.540.100,5739, E= 682.952,3834); dai deflete à esquerda no rumo sudeste, uma 
distancia de 114, 13 metros até encontrar o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.539.986,4797, E=682.955, 1672); dai deflete à esquerda no rumo sudeste, uma 
distancia de 183,27 metros até encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.539.807,7031, E=682.995,5176); dai deflete à esquerda no rumo sudeste, uma 
distancia de 205,28 metros até interseccionar a faixa de o domínio da ferrovia definido 
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pelo ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N= 7.539.627,0189, E=683.092,9461); dai 
percorrendo paralelamente a faixa de domlnio da ferrovia, segue no rumo nordeste, 
uma distancia em linha reta de 898,87 metros até encontrar o ponto 15 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.539.736, 1908, E=683.985, 1576); dai deflete à esquerda no rumo 
nordeste, segue uma distancia de 90,52 metros até encontrar o ponto 16 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.539.826,6368, E=683.988,9006); dai deflete à esquerda no rumo 
noroeste, segue uma distancia de 229,37 metros até encontrar o ponto 17 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.539.827,0805, E=683.759,5338); dai segue à direita 
rumo a nordeste por uma distância de 302,30 até encontrar o ponto PO, inicial desta 
descrição. Encerrando com uma área de 644.038,69m'. 

IX - Perfmetro 9 (P9): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.339,6131; 
E=711.350, 7836), ponto inicial desta descrição, na confluência da quadra 1170 do 
setor 3 e o lago; dai segue rumo noroeste até encontrar o ponto 1 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.527.729,7583; E=711.084,7956); dai segue à direita rumo 
nordeste até chegar ao ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.756, 1670; 
E=711.123,2318); segue à esquerda rumo noroeste ate encontrar o ponto 3 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.004,9434; E=710.273,2385), limite de municlpio 
entre Bauru e Pederneiras; dai acompanha o limite de municlpio até encontrar o ponto 
4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.528. 752, 1881; E=709.110,9797); dai segue sentido 
sudeste até encontrar a Alameda Titi; dai segue na Alameda Titi rumo sudoeste até 
encontrar o vértice da quadra 1484 do setor 3; dai vira a esquerda rumo sudeste, 
seguindo pelo alinhamento da quadra 1484 do setor 3, até encontrar o ponto 5 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.574,7175; E=708.213,0335); dai segue sentido 
nordeste até encontrar a Alameda do Futebol; dai vira a esquerda até rumo nordeste 
até encontrar o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.592,5272; 
E=709.375,3185); dai deflete à direita e segue rumo sudeste acompanhando a linha 
de divisa do loteamento Vale do Igapó até chegar ao ponto 7 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.526.504,821; E=709.780,9620), no limite entre os municípios de Bauru e 
Agudos; dai segue rumo nordeste no Limite de Muníclpio, acompanhando o Córrego 
Campo Novo até chegar ao ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.888,5004; 
E=710.923,3811); daí segue rumo noroeste até encontrar a Alameda das Andorinhas; 
dai deflete à direita rumo nordeste e segue acompanhando esta via até encontrar o 
ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.468, 1988; E=711.058,5526); dai segue à 
direita rumo sudeste contornando o vértice da quadra 1170 do setor 3 até encontrar o 
PO, ponto inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 3.975.440, 72m'. 
A soma de todas áreas do perlmetro urbano será de 198.688.296,61m' ou 198,688 
km'. 

São partes integrantes desta lei os seguintes anexos: 

1 - Anexo 1: Perl metro urbano consolidado; 

li - Anexo 2: Identificação das áreas incluldas no perlmetro urbano em 20 de junho 
de 2.018 pela Lei Municipal nº 7.080/18, com a especificação do traçado viário 
básico e das áreas de relevante interesse ambiental; 

Ili - Anexo 3: Identificação das novas áreas a serem incluldas por esta Lei, com a 
especificação do traçado viário básico e das áreas de relevante interesse 
ambiental; 

IV - Anexo 4: Zoneamento aplicável às áreas demarcadas nos Anexos 2 e 3. 

A ocupação do solo deverá seguir as diretrizes de parcelamento a serem emitidas pelo 
Grupo de Análise de Empreendimentos - GAE, em conformidade ao Plano Diretor 
Participativo, Lei Municipal nº 5.631, de 22 de agosto de 2.008, contemplando as 
diretrizes de expansão viária, abastecimento e infraestrutura e a proteção de àreas de 
interesse ambiental, histórico e cultural. 
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§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 4° 

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

O sistema viário básico, a ser seguido na implantação de novos empreendimentos, 
consta definido no Plano Diretor Participativo e, complementarmente, nos Anexos li e 
Ili desta lei, sendo autorizadas modificações que vierem a contribuir para a melhoria 
da qualidade viária, desde aprovadas pelo GAE. 

As áreas de relevante interesse ambiental deverão ser prioritariamente destinadas 
como Área Verde, na composição de áreas públicas de novos empreendimentos, 
respeitados os percentuais previstos na legislação de parcelamento do solo, no Plano 
de Manejo e em outras normas de regulação ambiental e urbanlstica aplicáveis. 

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

As áreas incluldas no perlmetro urbano demarcadas nos Anexos 2 e 3 desta Lei 
obedecerão as disposições de uso e ocupação do solo conforme zonas especificadas 
no mapa Anexo 4. 

Parágrafo único. Fica criada a Zona Especial IPA, aplicável à área ocupada pelo Instituto Penal 
Agrlcola, a qual estará sujeita a parâmetros especiais de uso e ocupação do solo 
compatlvel à atividade prisional e às normas especificas de segurança prisional 
instituldas pela Secretaria de Administração Penitenciária. 

Art. 5° 

N 
Membro 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal nº 
7.080, de 20 de junho de 2.018. 

~ 
Bauru, 04 de setembro de 2018 . 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS INCLUÍDAS NO PERÍMETRO URBANO EM 20/07/2018 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 1 O de setembro de 

2018, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 11 de setembro de 2018. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 
offcio, aguardando-se a publicação da Lei 
para posterior arquivo. 

Bauru, 11 de setembro de 2018. 

J~trSIQUEIRA 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7222 
De 11 de setembro de 2018 

Define o perlmetro urbano do Municlplo de Bauru e dé outras 

providências. 

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

Art.1° Fica definido o perlmetro urbano do Municlpio de Bauru, dividido em 09 (nove) áreas 
a seguir descritas: 

1 - Perimetro 1 (P1 ): 
Inicia-se no ponto PO, intersecção do alinhamento da faixa de domlnio da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), lado direito no sentido nordeste, com viaduto de acesso 
da Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana (BRU-004); dai, segue contornando a 
rodovia, sentido sudeste até o encontrar com trevo da Rodovia Cesário José de 
Castilho (SP-321 ), definido como ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.533.426,6842; E=698.560,2551 ); dai segue contornando a rodovia, sentido 
nordeste, em curva até encontrar o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.533.717,6942; E=698.705,8989); dai segue contornando a rodovia, no sentido 
nordeste até interseccionar com o limite de municlpios entre Bauru e Pederneiras 
definido pelo ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.987,8103; 
E=700.587,0929); dai, segue contornando o limite do municlpio, no sentido nordeste 
até interseccionar novamente a rodovia Cesário José de Castilho (SP-321 ), definido 
pelo ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.544.442,5961; E=702.319.4177); dai 
segue contornando o limite do municlpio, no sentido noroeste até interseccionar com 
área do Aeroporto Estadual Moussa Nakhl Tobias, definido pelo ponto 5 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.549.421,9533; E=698.817,8855); dai segue sentido noroeste, 
distante 1.272,06 metros até encontrar ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.550.571,2228; E=698.272, 1174); dai segue sentido sudoeste, distante 1.200,00 
metros até encontrar ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.550.066,5072; 
E=697.183,4199); dai segue sentido sudeste, distante 2.057,70 metros até encontrar 
ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.548.210,9760; E=698.072,8907); dai segue 
sentido sudoeste, distante 1.100,25 metros até encontrar ponto 9 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.547.301,0877; E=697.454,2930); dai segue sentido sudeste, 
distante 3.217,49 metros até encontrar ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.545.861,5271; E=700.331,7800); dai segue sentido sudeste, distante 2.672,53 
metros até encontrar ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.543.543,8099; 
E=701.662,4270); dai segue paralelamente 500 metros distante da faixa de domlnio 
da Rodovia Cesário José de Castilho (SP-321). no sentido sudoeste (lacanga-Bauru) 
até encontrar Loteamento Nova Bauru, definido pelo ponto 12 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.536.408, 1265; E=699.220,3145); dai segue no alinhamento da Rua 
Joaquim Augusto da Costa até encontrar esquina com Rua José dos Santos Garcia, 
definido pelo ponto 13; (coordenada SIRGAS 2000, N=7.536.573,3627; 
E=698.909,6139); dai segue percorrendo o perlmetro do Loteamento Residencial 
Vitória Régia; Parque Residencial Pousada da Esperança até encontrar esquina da 
Rua Ernesto Caserio com Rua Pedro Castro Pereira, definido pelo ponto 14 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.536.514,3497; E=698.346, 1870); daí segue sentido 
sudoeste, distante 1.762,20 metros até encontrar ponto 15 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.535.898,3546; E=696.695, 1578); dai segue sentido noroeste, percorrendo 
paralelamente 500,00m da faixa de domlnio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) 
distante em linha reta 5.490,45 metros até encontrar ponto 16 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.539.555,0699; E=692.599,6063); dai segue sentido sudoeste, uma 
distancia de 500,00m até o ponto PO, inicial desta descrição. Encerrando com uma 
área de 20.974.094,87 m•. 

li - Perlmetro 2 (P2): 



• 

• 

• 

1 Pr;?c ~:· _\il.lli _ .·· .·· .. ~N. ) ~ 
~Lr.A~·-~- -··...-- 11!_...J ~ 

~âuuvakic~~ !fi~ "'-· ~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro. CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q,lRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Inicia-se no ponto definido como PO na confluência do alinhamento da faixa de 
domínio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), sentido Bauru
Jaú, lado esquerdo, com alinhamento da Rua Miguel Tamachunas, quarteirão 4, 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.009,2149; E=701.907,7690); dai segue 
acompanhando o alinhamento da faixa de domínio da Rodovia (SP-225) até encontrar 
o trevo do acesso SPA 225 - Horácio Pyles, definido pelo ponto 1 (coordenada 
SIRGAS 2000 N= 7.530.787,1704, E= 706.290,7772); dai deflete à esquerda e segue 
pelo alinhamento da faixa de domínio deste acesso até a Rotatória localizada no final 
da Avenida Rodrigues Alves, definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.531.124,9018; E=702.486,3230); dai contorna esta rotatória e segue pelo outro 
alinhamento da faixa de domínio da SPA 225 até o trevo com esta rodovia, 
continuando deflete á esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio da (SP-
225) até o limite de municlpio entre Bauru e Pederneiras definido pelo ponto 3 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.530.264,4077; E=708.818,4466); dai deflete á 
esquerda e segue acompanhando a divisa do limite de municlpio até o ponto 04 
(Coordenada SIRGAS 2000 N=7.531.876,3606; E=707.744,9062); dai deflete rumo 
Sudoeste e segue uma distância de 589,43m até o ponto 05 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.531.558,1824; E=707.248,7324); daí deflete rumo noroeste e segue uma 
distância de 304,25m, contornando divisa do Bairro Jardim Sao Judas até o ponto 06 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.531.786,0477; E=707.047,1289); dai deflete rumo 
noroeste e segue uma distância de 508,00m, percorrendo pelo córrego Agua do Arroz 
até o ponto 07 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.225,2007; E=706.812,8565); dai 
deflete rumo sudoeste e segue uma distância de 363,63m até o ponto 08 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.532.013,0012; E=706.517,6080); dai deflete rumo noroeste e 
segue uma distância de 1.423,91 m até o ponto 09 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.532.725,2896; E=705.284,6554); dai deflete rumo sudeste e segue uma distância 
de 269,78m até o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.455,6944; 
E=705.294,5459); dai deflete rumo sudoeste e segue uma distância de 713,34m até o 
ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.291,7986; E=704.600,2883); dai deflete 
rumo noroeste e segue uma distância de 375,96m até o ponto 12 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.532.647,4089; E=704.475,8371 ); dai deflete rumo sudoeste e 
segue uma distância de 466,81m, percorrendo pelo Rio Bauru até o ponto 13 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.546,6488; E=704.020,0279); dai deflete rumo 
noroeste e segue uma distância de 1.070,41m até o ponto 14 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.533.508,6943; E=703.550, 7176); dai deflete rumo noroeste e segue uma 
distância de 232,28m até o ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.584,6402; 
E=703.318,4393); dai deflete rumo noroeste, percorrendo pela divisa dos bairros: 
Parque Giansant e Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms, até o ponto 16 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.535.453,2942; E=702.265,6138); dai deflete rumo 
nordeste e segue uma distância de 146, 11 m até chegar na divisa de município de 
Bauru-Pederneiras definido pelo ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.535.564,9583; E=702.359,8108); dai deflete rumo noroeste, percorrendo na 
divisa de município de Bauru-Pederneiras até intersecção com faixa de domínio da 
rodovia Cesário José de Castilho (SP-321 ), definido pelo ponto 18 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.538.972,2694, E=700.634,9244); dai deflete á esquerda e segue 
pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia até encontrar o alinhamento da 
faixa de domlnio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225) até 
intersecção com alinhamento da rua Miguel Tamachunas, quarteirão 4, definido pelo 
ponto PO, inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 44.331.291, 75m2. 

Ili - Perímetro 3 (P3): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do ribeirão do Campo Novo 
(IBGE), limite de município entre Bauru e Agudos e a faixa de domlnio da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.535,3658, 
E=703. 704,2673; dai segue por esta faixa de domínio até o trevo da Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), definido pelo ponto 1 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.522.535,3658, E=701.928,0771 ); dai deflete à direita e segue 
rumo nordeste pela faixa de dominio desta Rodovia até o limite do município entre 
Bauru e Pederneiras; definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.530.233,4151, E= 708.805, 7921 ); dai segue no rumo sudoeste percorrendo pela 
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divisa de municipio entre Bauru e Pederneiras até o ponto 3 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.529.782, 1645, E=708.512,4571); dai segue no rumo noroeste, 
paralelamente distante 500m da faixa de domfnio da Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros (SP-225), distante em linha reta 1.364,01 m até o ponto 4 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.530.062,4025, E=707.160, 1501); dai deflete á 
esquerda, acompanhando o limite do loteamento Parque Industrial Manchester, por 
onde segue até encontrar o limite do Parque Ecológico, definido pelo ponto 5 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.752,8730, E=706.025,7938); dai segue 
contornando o limite do Parque Ecológico e a área da Universidade Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP) até encontrar o limite do Jardim Alto Bauru, definido pelo 
ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.500,3608, E=705.149,4978); dai deflete 
á esquerda e segue até encontrar o limite do loteamento Parque Santa Rita e 
Chácaras Terra Branca, definido pelo ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.525.952,7218, E=706.324,3361); dai segue contornando o limite do loteamento 
Chácaras Terra Branca, até encontrar novamente o Parque Santa Rita definido pelo 
ponto a (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.687,1915, E= 706.516,0001); dai segue 
contornando o limite dos loteamentos Parque Santa Rita e Jardim Alto Bauru até 
chegar na intersecção do limite Jardim Alto Bauru com Quadra 3305 do Setor 3, 
definido pelo ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.565,9559, 
E=705.292,6119); dai segue rumo sudoeste uma distancia de 431,01m, até encontrar 
o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.488,9985, E=704.868,5318); dai 
segue rumo sudeste uma distância de 37,89m até encontrar o ponto 11 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.525.456,4948, E=704.878,2124); dai segue rumo sudoeste, uma 
distância de 432,60m percorrendo pela divida do loteamento Jardim Marabá até 
encontrar o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.343,2206, 
E=704.460,7066 ); dai segue rumo sudeste, uma distância de 875,92m até encontrar 
o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.549,9681, E=704.832, 1766); dai 
segue rumo noroeste, uma distância de 561,68m até encontrar Córrego dos 
Pinheiros, definido pelo ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.625,6159, 
E=704.275,6116); dai segue no rumo sudoeste percorrendo pelo eixo do córrego dos 
Pinheiros até interseccionar com rua "H" do Loteamento Chácaras Bauruense, 
definido pelo ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.599,9752, 
E=704.213,6770); dai segue rumo nordeste no alinhamento da rua "H" do Loteamento 
Chácaras Bauruense até a divisa deste loteamento, definido pelo ponto 16 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.810,5374, E=704.628,9283); dai segue rumo 
sudeste percorrendo a divisa do loteamento Chácaras Bauruense até interseccionar 
com limite de municipio ente Bauru e Agudos e o Ribeirão Campo Novo, definido pelo 
ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.320, 1471, E=704.878,2511 ); dai segue 
rumo sudoeste percorrendo pelo limite de município ente Bauru e Agudos, até 
encontrar o ponto O, inicial desta descriçêo. Encerrando com uma área de 
19.549.112,35m'. 

IV - Perimetro 4 (P4): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do Córrego Capim Fino (IBGE), 
limite de municfpio entre Bauru e Agudos e faixa de dominio da Rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), sentido noroeste, lado esquerdo (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.522.515,5800; E=703.671,8762); dai segue no sentido noroeste pela Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), até o trevo da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó 
(SP-225), definido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.558,0046; 
E=701.538,2150); dai segue rumo sudoeste pela faixa de dominio da Rodovia Engº 
João Baptista Cabral Rennó (SP-225) até o Km 240+ 256m, definido pelo ponto 2 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.479,5379; E=697.695,9541); dai segue no rumo 
sudeste contornando a divisa do Loteamento Residencial Estoril Premium até o ponto 
3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521. 733,2775; E=698.076, 7844); dai segue rumo 
sudoeste contornando área verde do Loteamento Residencial Estoril Premium até o 
ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.463,7258; E=697.482,5365); dai segue 
rumo nordeste e continua contornando área verde do Loteamento Residencial Estoril 
Premium até o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.746,8707; 
E=698.104,2368); dai segue rumo nordeste com uma distância 208,41 m até o ponto 6 
(roorooMd' SIRGAS 2000 N•,521."1,42'9' E..,'8.311,2~mo 
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sudeste com uma distância 256,20m até o ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.521.740,9465; E=698.565,5845}; daí segue rumo nordeste com uma distância 
231,98m até o ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.749,8384; 
E=698.797,3897}; daí segue rumo sudeste com uma distância 158,92m até o ponto 9 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.712,8505; E=698.951,9448}; dai segue rumo 
sudeste com uma distância 241,60m até interseccionar com divida de Município de 
Bauru-Agudos definido pelo ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.546,0968; 
E=699.126,7753); dai segue rumo sudeste pelo limite de município entre Bauru e 
Agudos, uma distância em linha reta de 584,51m até o ponto 11 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.521.460, 1473; E=699.704,9285}; daí segue rumo nordeste uma distância 
de 515,84m até o ponto 12 (coordenada SíRGAS 2000 N=7.521.795,9696; 
E=700.096,4764}; dai segue rumo nordeste, uma distância de 333,87m até o 
alinhamento da Estrada Municipal BRU-024 definido pelo ponto 13 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.522.127,5713; E=700.135,2989}; daí segue rumo nordeste uma 
distância de 123,59m até o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.236,9020, 
E= 700.192,9312; dai segue rumo nordeste, uma distância de 714,20m até a 
confluência do afluente do Córrego Capim-Fino definido pelo ponto 15 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.522.312,0111, E=700.903,1739; daí segue rumo Leste 
percorrendo o afluente do Córrego Campim-fino uma distância em linha reta de 
883,52m até confluência com limite de município entre Bauru e Agudos, definido pelo 
ponto 16 (coordenada SíRGAS 2000 N=7.522.302,7261, E=701.786,6500; dai segue 
no rumo nordeste, percorrendo pelo limite de municipio entre Bauru e Agudos até 
chegar no ponto zero, inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 
11.967.597,68m2

. 

V - Perímetro (PS): 
Inicia-se no ponto definido como PO, no alinhamento da faixa de domínio da SP 225 · 
Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó, sentido Bauru-lpauçu, no lado oposto ao 
loteamento Lago Suí, no vértice do loteamento Tamboré (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.522.487,0806; E=697.596,8663}; daí segue pelo alinhamento da faixa de dominio 
desta rodovia, sentido nordeste, até encontrar o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.525.648,3807; E=701.548,1083} no trevo da SP 300 · Rodovia Marechal 
Rondon; dai deflete á esquerda, rumo Noroeste, e segue pelo alinhamento da faixa 
de domlnio desta rodovia, sentido Noroeste até o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.534.581,4628; E=697.262,9405} no trevo da SP 294 ·Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros, sentido Marilia; do ponto 2 deflete à esquerda, rumo Sudoeste, e 
segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia, sentido Marilia, até ao 
ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.531.038, 7262; E=691.939,381 O} no trevo de 
acesso à Rodovia SP-294; dai deflete á esquerda, rumo sudeste e segue pelo 
alinhamento da faixa de dominio do DER - acesso SPA 294 até encontrar o ponto 4 
(coordenada SIRGAS 2000 N=?.529.646,9698; E=694.820,9185} na rotatória da 
Avenida Elias Miguel Maluf (Rei. Lei Nº 6.065/11 }; do ponto 4 contorna a rotatória, no 
rumo noroeste, segue até encontrar o alinhamento da faixa de domlnio do DER -
acesso SPA 294, segue por este alinhamento até encontrar novamente o trevo da SP 
294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ponto 5 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.530.884,6268; E=691.928,7109); dai deflete á esquerda, rumo sudoeste, e 
segue pelo alinhamento da faixa de dominio do DER desta rodovia até o limite do 
Municipio de Bauru com Piratininga, no alinhamento do Rio Batalha no ponto 6 
(coordenada SíRGAS 2000 N=7.529.186,8725; E=686.824,5350}; dai deflete á 
esquerda, rumo Sudeste, e segue acompanhando o rio Batalha por 500,00 metros, 
perpendicularmente à faixa de dominio da rodovia até ao ponto 7 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.528.739,8217; E=687.050,8362}; do ponto 7 deflete à esquerda, 
rumo Nordeste, acompanhando paralelamente o limite dessa faixa até encontrar o 
loteamento Leão XIII no ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.530.410,2943; 
E=691.718,9108}; dai deflete á direita, rumo sudeste e segue contornando 
consecutivamente os limites dos loteamentos Leão XIII, Parque Santa Cândida, Vila 
Industrial, Parque Real, novamente Vila Industrial e Chácaras Cornélio, até o limite 
deste com o Condomínio Bosque da Saúde no ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.528.548, 7326; E=693.900,9833}; após deflete á direita, rumo Sudeste, e segue 
até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.368,7280; 
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E=693.946,2793); daí deflete à esquerda, rumo Sudoeste, e segue até encontrar o 
vértice noroeste da Quadra 3054 do Setor 5, no loteamento Parque Viaduto; daí 
deflete à direita e segue contornando a quadra até encontrar o Condomínio 
Residencial Parque das Andorinhas, onde deflete à direita e segue contornando 
consecutivamente os limites do Condomlnio Residencial Parque das Andorinhas, do 
Condomlnio Residencial Parque dos Sabiás, loteamento Jardim Vitória até encontrar 
o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.929,6936; E=694.785,5318); dai 
deflete à direita rumo Sudoeste e segue por uma distância de 450,40 m até encontrar 
o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.500,4784; E=694.648, 1676); dai 
deflete à esquerda rumo Sudeste e segue até encontrar o ponto 13 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.526.473,5122; E=694.757,7709); deste ponto deflete à esquerda 
rumo Nordeste até encontrar o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.526.610,0611; E=694.806,2154); daí deflete à direita rumo Sudeste e segue no 
alinhamento das quadras do Jardim Vitória até encontrar o loteamento Jardim Ouro 
Verde; dai segue contornando consecutivamente, o loteamento Jardim Ouro Verde, 
Condomlnio Residencial Monte Verde, loteamento Residencial Parque Granja Cecllia, 
até encontrar a Quadra 987 do Setor 5; dar deflete à direita rumo Sudeste e segue 
pelo limite do loteamento Jardim Shangri-lá até chegar ao ponto 15 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.524.756,9428; E=696.174,2025); dai deflete à direita rumo 
Sudeste e segue até chegar ao ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.524.120,6418; E=696.572,2648); dai deflete à direita rumo Sudeste e segue até 
chegar ao ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.779,0822; E=696.743,1621); 
dai deflete à direita rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 18 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.523.559,5082; E=696.806,2314); dai deflete à esquerda rumo 
Sudeste e segue até chegar ao ponto 19 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.523.493,5163; E=696.861,8914); dai deflete à esquerda rumo Sudeste e segue 
pelo limite do loteamento Tamboré até chegar ao PO, ponto inicial desta descriçao. 
Encerrando com uma área de 67.973.121,91m'. 

VI - Perímetro 6 (P6): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do Rio Batalha, com o 
alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 294 - Rodovia Comandante Joao 
Ribeiro de Barros, sentido Bauru-Marllia, (limite dos municlpios de Bauru e Piratininga, 
coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.218,6835, E=686.774,0584); dai segue por este 
alinhamento, sentido Bauru e rumo nordeste, até o ponto 1 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.534.600,5119, E=696.855,5530) trevo desta rodovia com a SP-300 -
Rodovia Marechal Rondon; daí segue à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa 
de domlnio do DER desta rodovia até chegar ao ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.539.069,4976, E=692.299,3731), trevo de acesso ás penitenciárias P1 e P2; dai 
segue à esquerda, rumo Sudoeste acompanhando a Estrada Municipal Eduardo de 
Oliveira Viana - BRU 004 por uma distância de 500,00 metros perpendicular ao 
alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon, até 
chegar ao ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.642,0291, E=692.039,9047); 
dai segue na direçao sudoeste por uma distância de 644,06 metros até encontrar o 
ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.094,2494, E=691.701,1518); dai deflete 
à direita rumo noroeste, uma distância de 400,55 metros até encontrar o ponto 5 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.388,3823, E=691.429,2611 ); dai deflete à 
esquerda rumo sudoeste acompanhando o Córrego Gabiroba até encontrar o ponto 6 
coordenada SIRGAS 2000 N= 7.537.655,7647, E= 690.388,6604; dai segue sentido 
sudeste por uma distância de 727, 75 m até encontrar o limite da penitenciària no 
ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.537.100,5637, E=690.859, 1695); dai deflete 
à esquerda e segue rumo nordeste contornando a área da penitenciária até o ponto 8 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.536.707,4072, E=691.192,3563); dai segue no rumo 
sudeste uma distância de 2.997,40 metros até encontrar o ponto 9 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.534.408, 1176, E=693.115,2846); dai deflete à direita e segue 
rumo sudoeste, uma distância de 1.973,25 metros até encontrar o ponto 10 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.534.066,5683, E=691.171,6022); dai deflete à 
esquerda e segue rumo sudeste, uma distância de 513,73 metros até encontrar o 
ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.557,6423, E=691.241, 7139); dai deflete 
à esquerda e segue rumo sudeste, uma distância de 244,06 metros até encontrar o 
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ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.392,8518,E= 691.421,7350); dai deflete 
à direita no rumo sudoeste, uma distancia de 119,49 metros até encontrar o ponto 13 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.376,8565, E=691.303,3170); dai segue no rumo 
sudoeste, uma distancia de 278,82 metros até encontrar o ponto 14 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.533.277,8321, E=691.042,6748); dai segue no rumo sudoeste, 
uma distancia de 487,03 metros até encontrar o ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.533.068,6417, E=690.602,8618); dai deflete à esquerda no rumo sudeste 
percorrendo paralelamente a faixa de dominio da linha Férrea, com uma distancia em 
linha reta de 1.875,65 metros até encontrar o ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.531.561,0587, E=691.719,6385); dai deflete à direita, segue em paralelo e 
distante 500 metros do alinhamento da faixa de dominio da rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros (SP 294), até encontrar o Rio Batalha, definido pelo ponto 17 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.530,2229, E=686.238, 7961 ); dai deflete à 
esquerda, rumo sudeste acompanhando o Rio Batalha, divisa de municipio entre 
Bauru e Piratininga, até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. Encerrando com 
uma área de 27.921.064,59m2

• 

VII - Perímetro 7 (P7): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.091,3350; 
E=695.590,9662), na confluência do loteamento Aguas Virtuosas e o Rio Batalha; dai 
segue contornando toda divisa do loteamento Aguas Virtuosas até encontrar com o 
PO, ponto inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 1.352.534,05m2 • 

VIII - Perímetro 8 (P8): 
Inicia no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.540.125,6356, 
E=683.806,9828), na Estrada Municipal BRU 007 - Acesso ao Distrito de Tibiriçá 
distante 232,65 metros da esquina com Rua Joaquim Ferraz da Silveira; dai segue no 
rumo noroeste, uma distancia de 137,01 metros até encontrar o ponto 1 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.540.148, 1569, E=683.671,8322); dai deflete à direita no rumo 
nordeste, uma distancia de 163,46 metros até encontrar o ponto 2 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.540.294,2690, E=683.697,3782); dai segue rumo nordeste, uma 
distancia de 206,82 metros até encontrar o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.415,9351, E=683.912,3748); dai deflete à esquerda no rumo noroeste, uma 
distancia de 150,35 metros até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.484,0437, E=683.778,3341); dai deflete à esquerda no rumo sudoeste, uma 
distancia de 52,82 metros até encontrar o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.447,9836, E=683.739,7343); dai deflete à direita no rumo noroeste, uma 
distancia de 277,21 metros até encontrar o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.521, 1891, E=683.472,3614); dai deflete à direita no rumo noroeste, uma 
distancia de 16,03 metros até encontrar o ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.537, 1539, E=683.470,8899); dai deflete à esquerda no rumo noroeste, uma 
distancia de 40,53 metros até encontrar o ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.546,3627, E= 683.431,4192); dai deflete à direita no rumo nordeste, uma 
distancia de 31,48 metros até encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.577,4228, E=683.436,5649); dai deflete à esquerda no rumo sudoeste, uma 
distancia de 594,33 metros até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.162,6874, E=683.009,1610); dai segue no rumo sudoeste, uma distancia de 
85,31 metros até encontrar o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N= 
7.540.100,5739, E= 682.952,3834); dai deflete à esquerda no rumo sudeste, uma 
distancia de 114, 13 metros até encontrar o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.539.986,4797, E=682.955, 1672); dai deflete à esquerda no rumo sudeste, uma 
distancia de 183,27 metros até encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.539.807,7031, E=682.995,5176); dai deflete à esquerda no rumo sudeste, uma 
distancia de 205,28 metros até interseccionar a faixa de o dominio da ferrovia definido 
pelo ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N= 7.539.627,0189, E=683.092,9461); dai 
percorrendo paralelamente a faixa de dominio da ferrovia, segue no rumo nordeste, 
uma distancia em linha reta de 898,87 metros até encontrar o ponto 15 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.539.736,1908, E=683.985,1576); dai deflete à esquerda no rumo 
nordeste, segue uma distancia de 90,52 metros até encontrar o ponto 16 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.539.826,6368, E=683.988,9006); dai deflete à esquerda no rumo 
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noroeste, segue uma distancia de 229,37 metros até encontrar o ponto 17 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.539.827,0805, E=683. 759,5338); dai segue à direita 
rumo a nordeste por uma distancia de 302,30 até encontrar o ponto PO, inicial desta 
descriçao. Encerrando com uma área de 644.038,69m'. 

IX - Perlmetro 9 (P9): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.339,6131; 
E=711.350,7836). ponto inicial desta descriçao, na confluência da quadra 1170 do 
setor 3 e o lago; dai segue rumo noroeste até encontrar o ponto 1 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.527.729,7583; E=711.084,7956); dai segue à direita rumo 
nordeste até chegar ao ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.756, 1670; 
E=711.123,2318); segue à esquerda rumo noroeste ate encontrar o ponto 3 
(coordenada SJRGAS 2000 N=7.529.004,9434; E=710.273,2385), limite de municlpio 
entre Bauru e Pederneiras; dai acompanha o limite de municlpio até encontrar o ponto 
4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.752, 1881; E=709.110,9797); dai segue sentido 
sudeste até encontrar a Alameda Titi; dai segue na Alameda Titi rumo sudoeste até 
encontrar o vértice da quadra 1484 do setor 3; dai vira a esquerda rumo sudeste, 
seguindo pelo alinhamento da quadra 1484 do setor 3, até encontrar o ponto 5 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.574,7175; E=708.213,0335); dai segue sentido 
nordeste até encontrar a Alameda do Futebol; dai vira a esquerda até rumo nordeste 
até encontrar o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.592,5272; 
E=709.375,3185); dai deflete à direita e segue rumo sudeste acompanhando a linha 
de divisa do loteamento Vale do Igapó até chegar ao ponto 7 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.526.504,821; E=709. 780,9620), no limite entre os municipios de Bauru e 
Agudos; dai segue rumo nordeste no Limite de Municlpio, acompanhando o Córrego 
Campo Novo até chegar ao ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.888,5004; 
E=710.923,3811 ); dai segue rumo noroeste até encontrar a Alameda das Andorinhas; 
dai deflete à direita rumo nordeste e segue acompanhando esta via até encontrar o 
ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000N=7.527.468,1988; E=711.058,5526); dai segue à 
direita rumo sudeste contornando o vértice da quadra 1170 do setor 3 até encontrar o 
PO, ponto inicial desta descriçao. Encerrando com uma àrea de 3.975.440, 72m'. 
A soma de todas áreas do perimetro urbano será de 198.688.296,61 m' ou 198,688 
km'. 

sao partes integrantes desta lei os seguintes anexos: 
1 - Anexo 1: Perímetro urbano consolidado; 
li - Anexo 2: ldentificaçao das áreas incluldas no perlmetro urbano em 20 de junho 

de 2.018 pela Lei Municipal nº 7.080/18, com a especificaçao do traçado viário 
básico e das áreas de relevante interesse ambiental; 

Ili - Anexo 3: ldentificaçao das novas áreas a serem incluldas por esta Lei, com a 
especificação do traçado viário básico e das áreas de relevante interesse 
ambiental; 

IV - Anexo 4: Zoneamento aplicável às áreas demarcadas nos Anexos 2 e 3. 

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

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

O sistema viário básico, a ser seguido na implantação de novos empreendimentos, 
consta definido no Plano Diretor Participativo e, complementarmente, nos Anexos 11 e 
Ili desta lei, sendo autorizadas modificações que vierem a contribuir para a melhoria 
da qualidade viária, desde aprovadas pelo GAE. 

As áreas de relevante interesse ambiental deverão ser prioritariamente destinadas 
como Area Verde, na composição de áreas públicas de novos empreendimentos, 
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Art. 4° 

respeitados os percentuais previstos na legislação de parcelamento do solo, no Plano 
de Manejo e em outras normas de regulação ambiental e urbanlstica aplicáveis. 

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

As áreas incluídas no perímetro urbano demarcadas nos Anexos 2 e 3 desta Lei 
obedecerão as disposições de uso e ocupação do solo conforme zonas especificadas 
no mapa Anexo 4. 

Parágrafo único. Fica criada a Zona Especial IPA, aplicável à área ocupada pelo Instituto Penal 
Agrícola, a qual estará sujeita a parametros especiais de uso e ocupação do solo 
compatível à atividade prisional e às normas especificas de segurança prisional 
instituídas pela Secretaria de Administraçao Penitenciária. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, ficando revogada a Lei Municipal nº 
7.080, de 20 de junho de 2.018 . 

Bauru, 11 de setembro de 2018 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~ÇQUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS INCLUiDAS NO PERÍMETRO URBANO EM 20/07/2018 

___l__ l. 

ÁREA 3 - 1.304,623 m2 ÁREA 5 - 2.716.559,00 m2 

ÁREA 4 - 5.775.218,20 m2 
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Of.DAL.SPL.PM. 173/18 

Bauru, 11 de setembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 10 de setembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7218 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que revoga as Leis nº 4318, de 07 de julho de 1998 
e nº 6641, de 04 de março de 2015; 

7219 de autoria desse Executivo, que prorroga o prazo contido no art. 3° da Lei nº 
6732, de 06 de outubro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a destinar uma 
área de terreno á empresa UNIPETRO MARILIA DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA em regime de Concessao de Direito Real de Uso; 

7220 de autoria desse Executivo, que altera a redaçao do art. 1° da Lei nº 7053, de 12 
de abril de 2018, que autorizou o Poder Executivo a doar uma área de terreno á 
empresa WFB COM!:RCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA; 

7221 de autoria desse Executivo, que disciplina a nomeaçao e posse no êmbito da 
Administração Municipal e dê outras providências; 

7222 de autoria desse Executivo, que define o perímetro urbano do Município de 
Bauru e dá outras providências; 

7223 de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 7007, de 11 de dezembro de 
2017 (Lei Orçamentária Anual) e autoriza a transposiçao de recursos e a 
abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2018; 

7224 de autoria desse Executivo, que cria cargos nos quadros quantitativos de 
pessoal efetivo, referente aos cargos efetivos de Técnico em Saúde, 
Especialista em Saúde na Lei nº 5950, de 02 de agosto de 201 O, e cargos 
efetivos de Agente em Gestao Administrativa e Serviços nos cargos transversais 
na Lei nº 5975, de 01 de outubro de 201 O, nos respectivos Planos de Cargos, 
Carreiras e Salários - PCCS nas áreas descriminadas. 

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

ALEXSSAND O BUSSÔLA 
Presi nte 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio 1 "1- 3 1 8 Protocolo P /V\ lf- ., 
pag 6 no diaR.J 03 I JJL 

~·~ RONALDO~ SCHIAVtlNE 
Chefe do Serviço de Procedimentos leglslat,lvt>I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 330/18 
P. 53.027/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 26 de setembro de 2.018 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excel eia a -'-""''-"""""""-'-"--'-'......,~' 
perimetro urbano do Município de Bauru e dá outras providênci 

Atenciosas saudações, -- -
/ 

Excelentissimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PREFEITURA MUNitlPAt DE lJXURO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N° 7.116, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.018 
Define o perímetro urbano do Município de Bauru 
e dâ outras providências. 

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

Art.1° Fica definido o perímetro urbano do Município de Bauru, dividido em 09 (nove) áreas a seguir descritas: 

1- Perímetro 1 (PI): 
Inicia-se no ponto PO, intersecção do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), 
lado direito no sentido nordeste, com viaduto de acesso da Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana (BRU-
004); daf, segue contornando a rodovia. sentido sudeste até o encontrar com trevo da Rodovia Cesário José de 
Castilho (SP-321), definido como ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.426,6842; E=698.560,2551); dai 
segue contornando a rodovia, sentido nordeste, em curva até encontrar o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.533.717,6942; E=698.705,8989); daf segue contornando a rodovia, no sentido nordeste até interseccionar 
com o limite de municípios entre Bauru e Pederneiras definido pelo ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.538.987,8103; E=700.587,0929); dai, segue contornando o limite do município, no sentido nordeste até 
interseccionar novamente a rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), definido pelo ponto 4 (coordenada 
S!RGAS 2000 N=7.544.442,596I; E=702.319,4177); daí segue contornando o limite do municfpio, no sentido 
noroeste até interseccionar com área do Aeroporto Estadual Moussa Nakhl Tobias, definido pelo ponto 5 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.549.421,9533; E=698.817,8855); dai segue sentido noroeste, distante 1.272,06 
metros até encontrar ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.550.571,2228; E=698.272,l l 74); daí segue sentido 
sudoeste, distante 1.200,00 metros até encontrar ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.550.066,5072; 
E=697. l 83,4 I 99); daí segue sentido sudeste, distante 2.057, 70 metros até encontrar ponto 8 (coordenada SIRGAS 

_ 2000 N-7.548.2!0,9760; E=698.072,8907); dai segue sentido sudoeste, distante 1.100,25 metros até encontrar 
ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.547.301,0877; E=697.454,2930); dai segue sentido sudeste, distante 
3.217,49 metros até encontrar ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.545.861,5271; E=700.331,7800); dai 
segue sentido sudeste, distante 2.672,5:> metros até encontrar ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.543.543,8099;. E=701.662,4270); dai segue paralelamente 500 metros distante da faixa de domínio da 
Rodovia Cesário José de Castilho (SP-321 ). no sentido sudoeste (lacanga-Bauru) até encontrar Loteamento Nova 
Bauru, definido pelo ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.536.408,1265; E=699.220,3!45); dai segue no 
alinhamento da Rua Joaquim Augusto da Costa até encontrar esquina com Rua José dos Santos Garcia, definido 
pelo ponto 13; (coordenada SIRGAS 2000, N=7.536.573,3627; E=698.909,6139); dai segue percorrendo o 
perlmetro do Loteamento Residencial Vitória Régia; Parque Residencial Pousada da Esperança até encontrar 
esquina da Rua Ernesto Caserio com Rua Pedro Castro Pereira, definido pelo ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 
N=?.536.514,3497; E=698.346, l 870); dai segue sentido sudoeste, distante 1. 762,20 metros até encontrar ponto 15 
(coordenada SIRGAS 2000 N=?.535.898,3546; E=696.695,1578); dai segue sentido noroeste, percorrendo 
paralelamente 500,00m da faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) distante em linha reta 
5.490,45 metros até encontrar ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.539.555,0699; E=692.599,6063); dai 
segue sentido sudoeste, uma distancia de 500,00m até o ponto PO, inicial desta descrição. Encerrando com uma 
área de 20.974.094,87 m'. 

li - Perímetro 2 (P2): 
lnicia-se no ponto definido como PO na confluência do alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Comandante 
João Ribeiro de Barros (SP-225). sentido Bauru-Jaú, lado esquerdo, com alinhamento da Rua Miguel Tamachunas, 
quarteirão 4, (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.009,2149; E=701.907,7690); dai segue acompanhando o 
alinhamento da faixa de domínio da Rodovia (SP-225) até encontrar o trevo do acesso SPA 225 - Horácio Pyles, 
definido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N= 7.530.787, l 704, E= 706.290,7772); daí deflete à esquerda e 
segue pelo alinhamento da faixa de domínio deste acesso até a Rotatória localizada no final da Avenida Rodrigues 
Alves, definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.53 l.124,9018; E=702.486,3230); dai contorna esta 
rotatória e segue pelo outro alinhamento da faixa de dominio da SPA 225 até o trevo com esta rodovia, 
continuando deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio da (SP-225) até o limite de 
município entre Bauru e Pederneiras definido polo ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.530.264,4077; 
E=?OS.818,4466); daí deflete à esquerda e segue acompanhando a divisa do limite de município até o ponto 04 
(Coordenada SIRGAS 2000 N=7.53 l.876,3606; E=707.744,9062); daí deflete rumo Sudoeste e segue uma 
distância de 589,43m até o ponto 05 (coordenada SíRGAS 2000 N=7.53 l.558,1824; E=707.248,7324); dai deflete 
rumo noroeste e segue uma distância de 304,25m. contornando divisa do Bairro Jardim São Judas até o ponto 06 
(coordenada S!RGAS 2000 N=7.53 l.786,0477; E=707.047, 1289); daí deflete rumo noroeste e segue uma distância 
de 508,00m, percorrendo pelo córrego Água do Arroz até o ponto 07 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.532.225,2007; E=706.8 l 2,8565); dai deflete rumo sudoeste e segue uma distância de 363,63m até o ponto 08 
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(coordenada S!RGAS 2000 N=7.532.013,0012; E=706.517,6080); dai deflete rumo noroeste e segue uma distância 
de l.423,91m até o ponto 09 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.725,2896; E-705.284,6554); dai deflete rumo 
sudeste e segue uma distância de 269,78m até o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.455,6944; 
E=705.294,5459); dai deflete rumo sudoeste e segue uma distância de 713,34m até o ponto 11 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.532.291,7986; E=704.600,2883); dai deflete rumo noroeste e segue uma distância de 375,96m 
até o ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.532.647,4089; E=704.475,8371); dai deflete rumo sudoeste e 
segue uma distância de 466,Slm, percorrendo pelo Rio Bauru até o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.532.546,6488; E=704.020,0279); dai deflete rumo noroeste e segue uma distância de 1.070,41 m até o ponto 
14 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.508,6943; E=703.550,7176); dai deflete rumo noroeste e segue uma 
distância de 232,28m até o ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.584,6402; E=703.318,4393); dai deflete 
rumo noroeste. percorrendo pela divisa dos bairros: Parque Giansant e Conjunto Habitacional Isaura Pitta Ganns, 
até o ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.535.453,2942; E=702.265,6!38); dai deflete rumo nordeste e 
segue uma distância de ! 46, l I m até chegar na divisa de município de Bauru-Pederneiras definido pelo ponto 17 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.535.564,9583; E=702.359,8!08); dai deflete rumo noroeste, percorrendo na 
divisa de municfpio de Bauru-Pederneiras até intersecção com faixa de domlnio da rodovia Cesário José de 
Castilho (SP-321), definido pelo ponto 18 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.972,2694, E=700.634,9244); dai 
deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia até encontrar o alinhamento da faixa 
de domínio da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225) até intersecção com alinhamento da rua 
Miguel Tamachunas, quarteirão 4, definido pelo ponto PO, inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 
44.33 l.291,75m'. 

111- Perímetro 3 (P3): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do ribeirão do Campo Novo (IBGE), limite de município 
entre Bauru e Agudos e a faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), coordenada SIRGAS 2000 
N=7.522.535,3658, E=703. 704,2673; dai· segue por esta faixa de domínio até o trevo da Rodovia Comandante 
João Ribeiro de Barros (SP-225), definido pelo ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.535,3658, 
E=701.928,0771); dai deflete à direita e segue rumo nordeste pela faixa de domlnio desta Rodovia até o limite do 
municlpio entre Bauru e Pederneiras; definido pelo ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.530.233,4151, E= 
708.805,7921); daí segue no rumo sudoest'e percorrendo pela divisa de município entre Bauru e Pederneiras até o 
ponto 3 (coordenada S!RGAS. 2000 N=7.529.782,1645, E=708.512,4571); dai segue no rumo noroeste, 
paralelamente distante 500m da faixa de domínio da Rodovia Comandante João ~ibeiro de Barros (SP-225), 
distante em linha· reta 1.364,0lm até o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.530.062,4025, E=707.160,J501); 
dai deflete à esquerda. acompanhando o· limite do loteamento Parque lndust~ial Manchester, por onde segue até 
encontrar o limite do Parque Ecológico, definido pelo ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.752,8730, 
E=706.025,7938); dai segue contornando o limite do Parque Ecológico e a área da Universidade Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP) até encontrar o limite do Jardim Alto Bauru, definido pelo ponto 6 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.526.500,3608, E=705.149,4978); dai deflete à esquerda e segue até encontrar o limite do loteamento 
Parque Santa Rita e Chácaras Terra Branca, definido pelo ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.952,7218, 
E=706.324,336 I ); dai segue contornando o limite do loteamento Chácaras Terra Branca, até encontrar novamente 
o Parque Santa Rita definido pelo ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.687,1915, E= 706.516,0001); daí 
segue contornando o limite dos loteamentos Parque Santa Rita e Jardim Alto Bauru até chegar na intersecção do 
limite Jardim Alto Bauru com Quadra 3305 do Setor 3, definido pelo ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.525.565,9559, E=705.292,6119); dai segue rumo sudoeste uma distância de 431,0lm, até encontrar o ponto 
10 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.525.488,9985, E=704.868,5318); dai segue rumo sudeste uma distância de 
37,89m até encontrar o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.525.456,4948, E=704.878,2124); dai segue 
rumo sudoeste, uma distância de 432,60m percorrendo pela divida do loteamento Jardim Marabá até encontrar o 
ponto 12 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.525.343,2206, E=704.460,7066 ); dai segue rumo sudeste, uma 
distância de 875,92m até encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.549,968 I, E=704.832, l 766); 
daí segue rumo noroeste, uma distância de 561,68m até encontrar Córrego dos Pinheiros, definido pelo ponto 14 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.625,6159, E=704.275,6116); daí segue no rumo sudoeste percorrendo pelo 
eixo do córrego dos Pinheiros até interseccionar com rua 11H" do Loteamento Chácaras Bauruense, definido pelo 
ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.599,9752, E=704.213,6770); dai segue rumo nordeste no 
alinhamento da rua "H" do Loteamento Chácaras Bauruense até a divisa deste loteamento, definido pelo ponto 16 
(coordenada S!RGAS 2000 N=7.523.8 I 0,5374, E=704.628,9283); daí segue rumo sudeste percorrendo a divisa do 
loteamento Chácaras Bauruense até interseccionar com limite de município ente Bauru e Agudos e o Ribeirão 
Campo Novo, definido pelo ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.320, l 47 I, E=704.878,25 l I ); dai segue 
rumo sudoeste percorrendo pelo limite de município ente Bauru e Agudos. até encontrar o ponto O, inicial desta 
descrição. Encerrando com uma área de l 9.549. l l 2,35m2
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IV· Perimetro 4 (P4): 
Inicia-se no ponto definido como PO. na confluência do Córrego Capim Fino (IBGE), limite de município entre 
Bauru e Agudos e faixa de dominio da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), sentido noroeste, lado esquerdo 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.515,5800; E=703.67 l,8762); dai segue no sentido noroeste pela Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), até o trevo da Rodovia Eng' João Baptista Cabral Rennó (SP-225), definido pelo 
ponto 1 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.525.558,0046; E=701.538,2150); dai segue rumo sudoeste pela faixa de 
domínio da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó (SP-225) até o Km 24o+ 256m, definido pelo ponto 2 
(coordenada SiRGAS 2000 N=7.522.479,5379; E=697.695,9541); dai segue no rumo sudeste contornando a divisa 
do Loteamento Residencial Estoril Premium até o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.733,2775; 
E=698.076,7844); daf segue rumo sudoeste contornando ârea verde do Loteamento Residencial Estoril Premium 
até o ponto 4 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.521.463,7258; E=697.482,5365); dai segue rumo nordeste e 
continua contornando área verde do Loteamento Residencial Estoril Premium até o ponto 5 (coordenada SIRGAS 
2000 N=7.521.746,8707; E=698.104,2368); dai segue rumo nordeste com uma distância 208,4lm até o ponto 6 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.771,4249; E=698.31 l,2003); dai segue rumo sudeste com uma distância 
256,20m até o ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.740,9465; E=698.565,5845); dai segue rumo nordeste 
com uma distância 231,98m até o ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.521.749,8384; E=698.797,3897); dai 
segue rumo sudeste com uma distância 158,92m até o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.712,8505; 
E=698.95 I,9448); dai segue rumo sudeste com uma distância 24 l,60m até interseccionar com divida de Municlpio 
de Bauru-Agudos definido pelo ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.521.546,0968; E=699.126,7753); dai 
segue rumo sudeste pelo limite de município entre Bauru e Agudos, uma distância cm linha reta de 584,51 m até o 
ponto li (coordenada SIRGAS 2000 N=7.521.460,L473; E=699.704,9285); dai segue rumo nordeste uma 
distância de 515,84m até o ponto 12 (coordenada S!RGAS 2000 N=?.521.795,9696; E=700.096,4764); dai segue 
rumo nordeste, uma distância de 333,87m até o alinhamento da Estrada Municipal BRU-024 definido pelo ponto 
13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.127,5713; E=700.135,2989); dai segue rumo nordeste uma distância de 
123,59m até o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.522.236,9020,. E"' 700.192,9312; dai segue rumo 
nordeste, uma distância de 714,20m até a confluência do afluente do Córrego Capim-Fino definido pelo ponto 15 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.3l2,011 L, E=700.903, 1739; dai segue rumo Leste percorrendo o afluente do 
Córrego Campim-fino uma distância em linha reta de 883,S2m até conflu!ncia com limite de município entre 
Bauru e Agudos, definido pelo ponto 16 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.522.302,7261, E=701.786,6500; daí 
segue no rumo nordeste, percorrendo pelo limite de município entre Bauru e Agudos até chegar no ponto zero, 
inicial desta descrição. Encerrando com uma área de l 1.967.597,68m2 

V - Pcrfmctro (PS): 
Inicia-se no ponto definido como PO, no alinhamento da faixa de domfnio da SP 225 - Rodovia Eng" João Baptista 
Cabral Rennó, sentido Bauru-lpauçu, no lado oposto ao loteamento Lago Sul, no vértice do loteamento Tamboré 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.522.487,0806; E=697.596,8663); dai segue pelo alinhamento da faixa de 
domlnio desta rodovia, sentido nordeste, até encontrar o ponto 1 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.525.648,3807; 
E=701.548, !083) no trevo da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon; dai deflete à esquerda, rumo Noroeste, e segue 
pelo alinhamento da faixa de domfnio desta rodovia. sentido Noroeste até o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.534.581,4628; E=697.262,9405) no trevo da SP 294 · Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido 
Marllia; do ponto 2 deflete à esquerda. rumo Sudoeste, e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta 
rodovia, sentido Marília, até ao ponto 3 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.53 l.038, 7262; E=69 I.939,38 IO} no trevo 
de acesso à Rodovia SP-294; dai deflete à esquerda, rumo sudeste e segue pelo alinhamento da faixa de domínio do 
DER- acesso SPA 294 até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.646,9698; E=694.820,9185) 
na rotatória da Avenida Elias Miguel Maluf (Ref. Lei Nº 6.065/11); do ponto 4 contorna a rotatória. no rumo 
noroeste, segue até encontrar o alinhamento da faixa de dominio do DER - acesso SPA 294, segue por este 
alinhamento até encontrar novamente o trevo da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ponto S 
(coordenada S!RGAS 2000 N=?.530.884,6268; E=691.928,7109); dai deílete à esquerda, rumo sudoeste, e segue 
pelo alinhamento da faixa de domfnio do DER desta rodovia até o limite do Município de Bauru com Piratininga, 
no alinhamento do Rio Batalha no ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.529.186,8725; E=686.824,5350); dai 
deflete à esquerda. rumo Sudeste, e segue acompanhando o rio Batalha por 500,00 metros, perpendiculannente à 
faixa de dominio da rodovia até ao ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.528.739,82 l 7; E=687.050,8362); do 
ponto 7 deflete à esquerda, rumo Nordeste, acompanhando paralelamente o limite dessa faixa até encontrar o 
loteamento Leão XIII no ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.530.410,2943; E=691.7L8,9108); dai deílcte à 
direita. rumo sudeste e segue contornando consecutivamente os limites dos loteamentos Leão XIII, Parque Santa 
Cândida, Vila Industrial, Parque Real, novamente Vila Industrial e Chácaras Cornélio, até o limite deste com o 
Condomlnio Bosque da Saúde no ponto 9 (coordenada S!RGAS 2000 N=7.528.548,7326; E=693.900,9833); após 
deflete à direita, rumo Sudeste, e segue até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.528.368,7280; 
E=693.946,2793); dai deflete à esquerda, rumo Sudoeste, e segue até encontrar o vértice noroeste da Quadra 3054 
do Setor 5, no loteamento Parque Viaduto; daí deflete à direita e segue contornando a quadra até encontrar o 
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Condomínio Residencial Parque das Andorinhas, onde deflete à direita e segue contornando consecutivamente 
os limites do Condomínio Residencial Parque das Andorinhas, do Condomínio Residencial Parque dos Sabiâs, 
loteamento Jardim Vitória até encontrar o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=?.526.929,6936; 
E~94. 785,5318); daí deflete à direita rumo Sudoeste e segue por uma distância de 450,40 m até encontrar o 
ponto 12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.500,4784; E=694.648,1676); daí deflete à esquerda rumo 
Sudeste e segue até encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.473,5122; E=694.757,7709); 
deste ponto deflete à esquerda rumo Nordeste até encontrar o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.526.610,061 I; E=694.806,2154); daí deflete à direita rumo Sudeste e segue no alinhamento das quadras 
do Jardim Vitória até encontrar o loteamento Jardim Ouro Verde; dai segue contornando consecutivamente, o 
loteamento Jardim Ouro Verde, Condomínio Residencial Monte Verde, loteamento Residencial Parque Granja 
Cecilia1 até encontrar a Quadra 987 do Setor 5; daí deflete à direita rumo Sudeste e segue pelo limite do 
loteamento Jardim Shangri-íá até chegar ao ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.524.756,9428; 
E=696. l 74,2025); daí deflete à direita rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.524.120,6418; E=696.572,2648); daí deflete à direita rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 17 
(coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.779,0822; E=696.743,1621); daí deflete à direita rumo Sudeste e segue 
até chegar ao ponto 18 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.559,5082; E=696.806,2314); daí deflete à 
esquerda rumo Sudeste e segue até chegar ao ponto 19 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.523.493,5163; 
E=696.861,8914); dai deflete à esquerda rumo Sudeste e segue pelo limite do loteamento Tarnboré até chegar 
ao PO, ponto inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 67.973.121,91 m2• 

VI - Perfmetro 6 (P6): 
Inicia-se no ponto definido como PO, na confluência do Rio Batalha, com o alinhamento da faixa de domlnio do DER 
da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Bauru-Marília, {limite dos municípios de Bauru e 
Piratininga, coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.2 l 8,6835, E~86.774,0584); dai segue por este alinhamento, sentido 
Bauru e rumo nordeste, até o ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.534.600,5119; E~96.855,5530) trevo desta 
rodovia com a SP-300·- Rodovia Marechal Rondon; dai segue à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de 
domínio do DER desta. rodovia até chegar ao ponto 2 (coordenada· SIRGAS. 2000 N=7.539.069,4976, 
E~92.299,3731), trevo de acesso às penitenciárias PI e P2; dai segue à esquerda, rumo Sudoeste acompanhando a 
Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana - BRU 004 por uma distancia de 500,00 metros perpendicular ao 
alinhamento da faixa de domlnio do DER da SP 300-Rodovia Marechal Rondon, até chegar ao ponto 3 (coordenada 
SIRGAS 2000 N=7.538.642,0291, E~92.039,9047); daí segue na direçl!o sudoeste por uma distancia de 644,06 
metros até encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.538.094,2494, E~91.701, 1518); daí deflete à direita 
rumo noroeste. uma distância de- 400,55 metros até encontrar o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.538.388,3823, E~91.429,261 I); daí deflete à esquerda rumo sudoeste acompanhando o Córrego Gabiroba até 
encontrar o ponto 6 coordenada SIRGAS 2000 N= 7.537.655,7647, E= 690.388,6604; daí segue sentido sudeste por 
uma distância de 727,75 m até encontrar o limite da penitenciária no ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.537.I00,5637, E~90.859,1695); daí deflete à esquerda e segue rumo nordeste contornando a área da 
penitenciária até o ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.536.707,4072, E~91.192,3563); dai segue no rumo 
sudeste uma distancia de 2.997,40 metros até encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000N=7.534.408,l176, 
E~93. l 15,2846); daí deflete à direita e segue rumo sudoeste. uma distancia de 1.973,25 metros até encontrar o ponto 
10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.534.066,5683, E~91.171,6022); dai deflete à esquerda e segue rumo sudeste, 
uma distancia de 513,73 metros até encontrar o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.557,6423, 
E~91.241,7139); daí deflete à esquerda e segue rumo sudeste, uma distância de 244,06 metros até encontrar o ponto 
12 (coordenada SíRGAS 2000 N=?.533.392,8518,E= 691.421,7350); dai deflete à direita no rumo sudoeste, uma 
distancia de 119,49 metros até encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.376,8565, E~9 l.303,3 l 70); 
dai segue no rumo sudoeste, uma distância de 278,82 metros até encontrar o ponto 14 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.533.277,8321, E~91.042,6748); daí segue no rumo sudoeste, uma distância de 487,03 metros até encontrar o 
ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.533.068,6417, E~90.602,8618); daí deflete à esquerda no rumo sudeste 
percorrendo paralelamente a faixa de domínio da linha Férrea, com uma distancia em linha reta de 1.875,65 metros até 
encontrar o ponto 16 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.53 í.561,0587, E~9 l.7 l 9,6385); dai deflete à direita, segue em 
paralelo e distante 500 metros do alinhamento da faixa de domlnio da rodovia Comandante Joao Ribeiro de Barros (SP 
294), até encontrar o Rio Batalha, definido pelo ponto 17 (coordenada SíRGAS 2000 N=7.529.530,2229, 
E~86.238,7961); dai deflete à esquerda, rumo sudeste acompanhando o Rio Batalha, divisa de município entre Bauru 
e Piratininga, até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 27. 92 l .064,59m2 

Vil - Perímetro 7 (P7): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada S!RGAS 2000 N=7.52 l.091,3350; E~95.590,9662), na 
confluência do loterunento Águas Virtuosas e o Rio Batalha; daí segue contornando toda divisa do loteamento Águas 
Virtuosas até encontrar com o PO, ponto inicial desta descrição. Encerrando com uma área de l .352.534,05m2• 
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VIII - Perlmetro 8 (PS): 
Inicia no ponto definido como PO (coordenada SIRGAS 2000 N=7.540.125,6356, E~83.806,9828), na Estrada 
Municipal BRU 007 - Acesso ao Distrito de Tibiriçá distante 232,65 metros da esquina com Rua Joaquim Ferraz 
da Silveira; dai segue no rumo noroeste, uma distância de 137,01 metros até encontrar o ponto l (coordenada 
S!RGAS 2000 N=7.540.148,1569, E~83.671,8322); daí deflete à direita no rumo nordeste, uma distância de 
163,46 metros até encontrar o ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.540.294,2690, E~83.697,3782); daí segue 
rumo nordeste, uma distância de 206,82 metros até encontrar o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.415,935 I, E~83.912,3748); daí deflete à esquerda no rumo noroeste, uma distância de 150,35 metros até 
encontrar o ponto 4 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.540.484,0437, E~83.778,3341); daí deflete à esquerda no 
rumo sudoeste, uma distância de 52,82 metros até encontrar o ponto 5 (coordenada SfRGAS 2000 
N=7.540.447,9836, E=683.739,7343); daí deflete à direita no rumo noroeste, uma distância de 277,21 metros até 
encontrar o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.540.521,1891, E~83.472,3614); daí deflete à direita no 
rumo noroeste, uma distância de 16,03 metros até encontrar o ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.537,1539, E~83.470,8899); daí deflete à esquerda no rumo noroeste, uma distância de 40,53 metros até 
encontrar o ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.540.546,3627, E= 683.431,4192); daí deflete à direita no 
rumo nordeste, uma distância de 31,48 metros até encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.540.577,4228, E=683.436,5649); daí deflete à esquerda no rumo sudoeste, uma distância de 594,33 metros 
até encontrar o ponto 10 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.540.162,6874, E~83.009,1610); daí segue no rumo 
sudoeste, uma distância de 85,31 metros até encontrar o ponto 11 (coordenada SIRGAS 2000 N= 7.540.100,5739, 
E= 682.952,3834); daí deflete à esquerda no rumo sudeste, uma distância de 114, 13 metros até encontrar o ponto 
12 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.539.986.4797, E=682.955,1672); daí deflete à esquerda no rumo sudeste, uma 
distância de 183,27 metros até encontrar o ponto 13 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.539.807,7031, 
E=682.995,5 l 76); daí deflete à esquerda no rumo sudeste, uma distância de 205,28 metros até interseccionar a 
faixa de o domínio da ferrovia definido pelo ponto 14 (coordenada SíRGAS 2000 N= 7.539.627,0189, 
E~83.092,946 I ); dai percorrendo paralelamente a faixa de domínio da ferrovia, segue no rumo nordeste, uma 
distância em linha reta de 898,87 metros até encontrar o ponto 15 (coordenada SIRGAS 2000N=7.539.736,1908, 
E=683.985, 1576); daí defléte.à esquerda no rumo nordeste, segue uma distância de 90,52 metros até encontrar o 
ponto 16 (coordenada SlRGAS 2000 N=7.539.826,6368, E~83.988,9006); dai deflete· à esquerda no rumo 
noroeste, segue uma distância de 229.37 metros até encontrar o ponto 17 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.539.827,0805, E~83.759,5338); daí segue à direita rumo a nordeste por uma distância de 302,30 até 
encontrar o ponto PO, inicial desta descrição. Encerrando com uma área de 644.038,69m2 .. 

IX - Perímetro 9 (P9): 
Inicia-se no ponto definido como PO (coordenada SíRGAS 2000 N=7.527.339;613 I; E=71 l.350,7836), ponto 
inicial desta descrição. na confluência da quadra 1170 do setor 3 e o lago; dai segue rumo noroeste até encontrar o 
ponto 1 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.729,7583; E=71 l.084,7956); dai segue à direita rumo nordeste até 
chegar ao ponto 2 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.756,1670; E=711.123,2318); segue à esquerda rumo 
noroeste ate encontrar o ponto 3 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.529.004,9434; E=710.273,2385), limite de 
município entre Bauru e Pederneiras; daí acompanha o limite de município até encontrar o ponto 4 (coordenada 
SIRGAS 2000N=7.528.752,1881; E=709. l I0,9797); daí segue sentido sudeste até encontrar a Alameda Titi; daí 
segue na Alameda Titi rumo sudoeste até encontrar o vértice da quadra 1484 do setor 3; dai vira a esquerda rumo 
sudeste, seguindo pelo alinhamento da quadra 1484 do setor 3, até encontrar o ponto 5 (coordenada SIRGAS 2000 
N=7.526.574, 7175; E=708.213,0335); daí segue sentido nordeste até encontrar a Alameda do Futebol; daí vira a 
esquerda até rumo nordeste até encontrar o ponto 6 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.592,5272; 
E=709.375,3185); daí deflete à direita e segue rumo sudeste acompanhando a linha de divisa do loteamento Vale 
do Igapó até chegar ao ponto 7 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.504,82 I; E=709. 780,9620), no limite entre os 
municlpio de Bauru e Agudos: daí segue rumo nordeste no Limite de Município, acompanhando o Córrego Campo 
Novo até chegar ao ponto 8 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.526.888,5004; E=710.923,38í I); daí segue rumo 
noroeste até encontrar a Alameda das Andorinhas; dai deflete à direita rumo nordeste e segue acompanhando esta 
via até encontrar o ponto 9 (coordenada SIRGAS 2000 N=7.527.468,1988; E=71 l.058,5526); daí segue à direita 
run10 sudeste contornando o vértice da quadra 1170 do setor 3 até encontrar o PO, ponto inicial desta descrição. 
Encerrando com uma área de 3.97S.440,72m2

• 

A soma de todas Arcas do perímetro urbano sera de 198.688.296,61 m' ou í 98,688 km'. 

São partes integrantes desta lei os seguintes anexos: 

1 - Anexo 1: Perímetro urbano consolidado; 
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II - Anexo 2: Identificação das áreas incluídas no perímetro urbano em 20 de junho de 2.018 pela Lei 
Municipal nº 7.080/18, com a especificação do traçado viário básico e das áreas de relevante interesse 
ambiental; 

III· Anexo 3: Identificação das novas áreas a serem incluídas por esta Lei, com a especificação do traçado 
viârio básico e das áreas de relevante interesse ambiental; 

IV - Anexo 4: Zoneamento aplicável às áreas demarcadas nos Anexos 2 e 3. 

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

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

§ 2º O sistema viário básico, a ser seguido na implantação de novos empreendimentos. consta definido no Plano Diretor 
Participativo e, complementarmente, nos Anexos lI e III desta lei, sendo autorizadas modificações que vierem a 
contribuir para a melhoria da qualidade viária. desde aprovadas pelo GAE. 

§ 3º As âreas de relevante interesse ambiental deverão ser prioritariamente destinadas como Área Verde. na composição 
de áreas públicas de novos empreendimentos, respeitados os percentuais previstos na legislação de parcelamento 
do solo, no Plano de Manejo e em outras normas de regulação ambiental e urbanística aplicáveis. 

§ 4º As âreas registradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) como Reserva Legal poderão ser 
demarcadas como Área Verde, respeitadas as restrições especificas determinadas pela· legislação ambiental. 

Art. 4° As áreas incluídas no perímetro urbano demarcadas nos Anexos 2 c 3 desta Lei obedecerão as disposições de uso e 
ocupação do solo conforme zonas especificadas no mapa Anexo 4. 

Parágrafo único. Fica criada a Zona Especial IPA. aplicável à área ocup cio Instituto Penal Agrícola. a qual estará sujeita a 
parâmetros especiais de uso e ocupação do solo co patfv 1 à atividade prisional e às nonnas específicas de 
segurança prisional instituídas pela Secretaria de Ad nistraç Penitenciária 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de_s11trll111iliiõaC'ãrl.ó-fu:1ando e vogada a Lei Municipal nº 7 .080. de 20 de junho de 
2.0í8. 

Bauru, 26 de selem o de 2.018. 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS INCLUÍDAS NO PERÍMETRO URBANO EM 20/07/2018 

ÁREA 1 

ÁREA 5 

ÁREA 4 
'------

AREA2 

ÁREA3 

ÁREA 4 - 5.775.218,20 m2 

LEGENDA 

--- PERIMETRO URBANO 

- AREA INCLUIDA NO PERIMETRO (EM 20IJUNH012018) 

~ AREASAMBIENTAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA""" µ 
SECRETARIA MU'llCIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 

DIVISÃO DE DIRETRIZES E NORMAS 

1 r- .,..,.""""""""""'""-"""''"'"k"''""' ......... ,.,...,~ 1 ~ DIRETRIZ VIARIA _ .... - -- .,..... _,...._. J 
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