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PREFEITO MUNICIPAL 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 257/19 
P. 95.806/19 

Senhor Presidente, 

Câmara Mu~icipal de Bauru 
Diretoria de "PC>iO Legislativo 

ENTRA~ !1,,. 

Hora~_(a\ 

Bauru, 30 de julho de 2.019. 

É o presente para enviarmos à Vossa Excelê ia o Pr ·eto de Lei nº 56/19 que dispõe sobre a 
Polftica Municipal de Aproveitmento das Áreas sob Viadutos aixo viad to). 

Atenciosas saudações, 

.., 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

• O.A.L 
P/ leitllra no Expediente 
cq 3 :: ;u,::, O -~lniria do 
cü \ t _ _i -~ _ _Lj _.\1.._ 

~--_! 

José 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 56/19 
Dispõe sobre a Política Municipal 
de Aproveitmento das Áreas sob 
Viadutos (baixo viaduto). 

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

Art. 1° Fica instituída a Política Municipal de Aproveitmento das Áreas sob Viadutos, com os objetivos 
de promover e disciplinar a ocupação e o uso das áreas sob os viadutos municipais, vedado a 
ocupação ou uso para fms de moradia. 

• Parágrafo único. A política de que trata esta Lei aplica-se à parte da área sob viadutos que não cumpram função 

• 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4° 

viária. 

São diretrizes da Política Municipal de Aproveitmento das Áreas sob Viadutos: 

I - a promoção da ocupação e do uso das áreas sob viadutos no Município por meio de 
intervenções do Poder Público; 

li - o uso das áreas de que trata esta Lei tem como finalidade a prática de atividades esportivas, 
culturais e de lazer; 

III - o uso das áreas de que trata esta Lei serão consideradas como locais de apoio a serviços e 
programas públicos; 

IV - a revitalização de áreas degradadas; 

V - a manutenção de condições ambientais adequadas ao espaço urbano; 

VI - a promoção do bem-estar social e da segurança pública . 

As intervenções do Poder Público nas áreas de que trata esta Lei compreendem ações como: 

I - ajardinamento; 

li - implantação de mobiliário urbano; 

Ili - implantação de espaço destinado ao esporte, lazer, cultura e comércio; 

IV · implantação de espaço destinado a serviço ou programa público; 

V - permissão de uso, onerosa ou gratuita. 

As intervenções nas áreas sob viadutos serão precedidas de estudos técnico multidisciplinares, 
levantamento e demarcação dos espaços existentes a serem oferecidos à permissão de uso serão 
analisados caso a caso. mediante chamamento público. 

Parágrafo único. No estudo a que se refere o caput deste artigo, proceder-se-á entre outros, dos seguintes aspectos: 

I - potencialidades e vocações de utilização da área; 

li • condições de conforto e de segurança aos usuários e aos transeuntes; 

1·1 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 56/19 

Art. 5° 

III - impactos gerados à vizinhança e ao trânsito; 

IV - condições de ocupação e de uso mais adequadas ao local. 

Para fins do disposto nesta Lei são consideradas atividades esportivas, de lazer e culturais entre 
outras, as seguintes: 

1 - basquetebol; 

li - skate; 

Ili - futebol; 

IV - peteca; 

V- voleibol; 

VI - ginástica, balé e teatro; 

VII - jogos de tabuleiro; 

VIII - atividades em brinquedos tais como: pula-pula, escorregador, gangorra e balanço; 

IX - tênis de mesa; 

X - cursos e exposições sobre fotografia, cinema artes visuais e artes em geral; 

XI - cursos e apresentações realcionados à poesia, à música, à dança e às artes cênicas; 

XII - feiras relacionadas à cultura e às artes; 

XIII - atividades de bares, lanchonetes e similares; 

XIV - sede de agremiações esportivas ou culturais, mediante permissão. 

Parágrafo único. A prática de atividades esportativas, culturais e de lazer não relacionadas no caput deste artigo será 
autorizada pelo Executivo, desde que tais atividades sejam adequadas às áreas sob viadutos e 
guardem relação de afinidade com as previstas nesta Lei. 

Art. 6° O Poder Público poderá estabelecer parceira com a iniciativa privada para o alcance dos objetivos 
a que se propõe esta Lei. 

Parágrafo único. A parceria a que se refere o caput deste artigo poderá envolver a permissão do direito de uso de 
área sob viaduto, conforme regramento para uso especial de bem patrimonial do Município por 
terceiro. 

Art. 7° A permissão de uso dar-se-á por prazo indeterminado preferencialmente a título oneroso ou 
gratuito e poderá ser revogada mediante aviso prévio escrito com prazo de 30 (trinta) dias para 
desocupação. 

Art. 8° As benfeitorias de qualquer natureza, úteis ou necessárias, bem como eventuais construções serão 
incorporadas ao bem municipal sem direito de indenização delas a que título for. 

2 



ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 56/19 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

• 

• 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
30, julho, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de Lei 
que, uma vez aprovado, irá dispor sobre a Política Municipal de Aproveitmento das Áreas sob Viadutos (baixo 
viaduto) . 

No Município de Bauru existem viadutos integrados ao sistema viário que criaram espaços 
subutilizados, ocupados historicamente de forma indesejada e muitas vezes incômoda. 

A forma mais racional e menos agressiva para adequada utilização e integração desses espaços às 
atividades da cidade é o incentivo de ocupação por atividades desejadas, que proporcionem um bem-estar e um 
ganho para convivência normal das pessoas. 

Os espaços que hoje são evitados e que se constituem um problema para vizinhança do entorno 
seriam ocupados com atividades esportivas, culturais, educacionais e comerciais, proporcionando um ganho para 
toda população do Município de Bauru. 

O uso do espaço público deve ser democratizado, concedido de forma impessoal, razão pela qual 
está previsto no Projeto de Lei simples procedimento de permissão de uso através de chamamento público. 

As intervenções nas áreas sob viadutos serão precedidas de estudos técnico multidisciplinares, 
levantamento e demarcação dos espaços existentes a serem oferecidos à permissão de uso e serão analisados caso a 
caso, mediante chamamento público. 

Dependendo do investimento que o partic disposto a fazer, o prazo de permissão 
• deverá ser tal que estimule estes investimentos. 

Destarte, pela relevân · da matéria, c rovação do projeto em questão. 

Atenciosas sau ções, 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em?,Ode ~ de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 

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

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

Ê o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

20 de agosto de 2019 . 
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attlU ·• Praça D. Pedro li, 1-50 •Centro• CEP 17015-230 • Fone: (14) 3235-0600 • Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

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

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

20 de agosto de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 

Presi nte 

. 1/ o8{ ,1 
. 2; 

BENEDIT~.,.,,vs:iERTO MEIRA 

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

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Considerando o Projeto de Lei nº 56/19, que dispõe sobre a Política 
Municipal de Aproveitamento das Áreas sob Viadutos. (baixo viaduto), 
processado sob nº 172/19, solicitamos o encaminhamento dos pareces da 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos referentes ao projeto 
supracitado. 
Bauru, 20 de agosto e 19. 

BENEDITO R 
Membro 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Vereador Benedito Roberto Meira, 
membro da Co issão, solicitamos encaminhamento de oficio ao Senhor 
Prefeito Municip 1. 
Bauru, 20 de a sto de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente da, omissão de Justiça, Legislação e Redação 

Á 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

EnciPR9rinhe-se..Q·ficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação . 
uru, 20 de agos e 2019. 

Atendido o despacho supra. S gue cópia do oficio. 
Bauru, 20 de agosto de 2019. 

~ Qr,,:., ~ 
RONALDO Jcf s1f SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CgRAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Of.DAL.SPL.PM. 150/19 

Bauru, 21 de agosto de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 56/19, que dispõe sobre 

a Política Municipal de Aproveitamento das Áreas sob Viadutos (baixo viaduto}, 

processado sob nº 172/19, a fim de que Vossa Excelência tome as providências 

necessárias para atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 
apresentando nossos renovados protestos de consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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PR E FEITURA M U N t'CTP?tf:9:fff93P.:-'UR:1P 

OF GP 1692/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Càmara Municipal 

Senhor Presidente, 

GABINETE DO PREFEITO 

Bauru, 22 de agosto de 2019. 

Câmara Mu 1icipal de 9:iuru 
Diretoria de \polo Legisla11vo 

2 6 A60. 7019 

E l\!!_RA[ 
Hor~_(a -

Em atenção ao of. DAL.SPL.PM. 150/2019, protocolado nesta 
Prefeitura como processo 95806/2019, referente à solicitação de informações sobre o Projeto 
lei nº 56/19 que se trata da Política Municipal de Aproveitamento das Áreas sob Viadutos 
(baixo viaduto) seguem as informações encaminhadas pelo Secretário dos Negócios 
Jurídicos . 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP I 7014-900 - Fone: ( I 4) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Estado de São Paulo 

Secretaria dos Negócios Jurídicos 
Gabinete do Secretário 

Expediente da Secretaria dos Negócios Jurídicos 

Abrir processo, numerar as folhas e retornar a este Secretário 

Bauru, 25 de junho de 2019 

~ 
s Jurídicos 

e ~ b ,v.-;;~ f1.4'/4Cff? 

/8rnClk,, ~ ~•~/ ~ 
fr PM<-<M-0. 
B )J;/ mi/ J.c~ ~ • 
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PROJETO DE LEI Nº --~ de 
!i,Rõc.Ne 1~Q.,// ✓~ 

de ___ de20~AS lfL\ I 
--··- ... 

DISPÕE SOBRE A POlÍTICA MUNICIPAL DE APROVEITAMENTO DAS 
ÁREAS SOB VIADUTOS (BAIXO VIADUTO). 

O Prefeito Municipal de Bauru, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 51, da Lei Orgânica Municipal, torna público que a Câmara 
Municipal de Bauru aprovou e ele sanciona a seguinte lei municipal: 

Art. 1° Fica instituída a Política Municipal de Aproveitamento das Áreas sob 
Viadutos, com os objetivos de promover e disciplinar a ocupação e o uso das 
áreas sob os viadutos municipais, vedado a ocupação ou uso para fins de 
moradia. 

Parágrafo Único - A política de que trata esta Lei aplica-se à parte da área sob 
viadutos que não cumpram função viária. 

Art. 2º São diretrizes da Política Municipal de Aproveitamento das Áreas sob 
Viadutos: 

1 - a promoção da ocupação e do uso das áreas sob viadutos no Município, por 
meio de intervenções do poder público; 

li - o uso das áreas de que trata esta Lei tem como finalidade a prática de 
atividades esportivas, culturais e de lazer; 

Ili - o uso das áreas de que trata esta Lei serão consideradas como locais de 
apoio a serviços e programas públicos; 

IV - a revitalização de áreas degradadas; 

V - a manutenção de condições ambientais adequadas ao espaço urbano; 

VI - a promoção do bem-estar social e da segurança pública. 

Art. 3° As intervenções do poder público nas áreas de que trata esta Lei 
compreendem ações como: 

1 - ajardinamento; 

li - implantação de mobiliário urbano; 

Ili - implantação de espaço destinado ao esporte, lazer e cultura; 

IV - implantação de espaço destinado a serviço ou programa público; 

V - permissão de uso, onerosa ou gratuita. 

Art. 4° As intervenções nas áreas sob viadutos serão precedidas de estudos 
técnico multidisciplinares. 

Parágrafo Único - No estudo a que se refere o caput deste artigo, proceder-se
á avaliação entre outros, dos seguintes aspectos: 

1 - potencialidades e vocações de utilização da área; 

li - condições de conforto e de segurança aos usuários e aos transeuntes; 
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Ili - impactos gerados à vizinhança e ao trânsito; 

IV - condições de ocupação e de uso mais adequadas a lõcal. --------· ---=-=--. 

Art. 5° Para os fins do disposto nesta lei são consideradas atividades 
esportivas, de lazer e culturais entre outras, as seguintes: 

1 - basquetebol; 

li - skate; 

111 - futebol; 

IV-peteca; 

V - voleibol; 

VI - ginástica, balé e teatro; 

VII - jogos de tabuleiro; 

VIII - atividades em brinquedos tais como pula-pula, escorregador, gangorra e 
balanço; 

IX - tênis de mesa; 

1 X - cursos e exposições sobre fotografia, cinema, artes visuais e artes em 
geral; 

XI - cursos e apresentações relacionados à poesia, à música, à dança e às 
artes cênicas; 

XII - feiras relacionadas à cultura e às artes; 

XIII - atividades de bares, lanchonetes e similares; 

XIV - sede de agremiações esportivas ou culturais, mediante permissão; 

Parágrafo Único - A prática de atividades esportivas, culturais e de lazer não 
relacionadas no caput deste artigo será autorizada pelo Executivo, desde que 
tais atividades sejam adequadas às áreas sob viadutos e guardem relação de 
afinidade com as previstas nesta lei. 

• Art. 6° O poder público poderá estabelecer parceria com a iniciativa privada 
para o alcance dos objetivos a que se propõe esta lei. 

Parágrafo Único - A parceria a que se refere o caput deste artigo poderá 
envolver a permissão do direito de uso de área sob viaduto, conforme 
regramento para uso especial de bem patrimonial do Município por terceiro. 

Art. 7° A permissão de uso se dará por prazo indeterminado a título oneroso ou 
gratuito e poderá ser revogada mediante aviso prévio escrito com prazo de 30 
(trinta) dias para desocupação. 

Art. 8° As benfeitorias de qualquer natureza, úteis ou necessárias, bem como 
eventuais construções serão incorporadas ao bem municipal sem direito de 
indenização delas a que título for. 
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Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Clodoaldo Armando Gazzetta 

Prefeito Municipal 

!::;~ :1~~ 
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Exposição de Motivos 

Excelentíssimo Presidente. 

Nobres Vereadores. 

No Município de Bauru existem viadutos integrados ao sistema viário 
que criaram espaços subutilizados, ocupados historicamente de forma 
indesejada e muitas vezes incômoda. 

A forma mais racional e menos agressiva para adequada utilização e 
integração desses espaços às atividades da cidade é o incentivo de ocupação 
por atividades desejadas, que proporcionem um bem-estar e um ganho para 
convivência normal das pessoas. 

Os espaços que hoje são evitados e que se constituem um problema 
para vizinhança do entorno seriam ocupados com atividades esportivas, 
culturais e educacionais, proporcionando um ganho para toda populêj1ção do 
Município de Bauru . 

O uso do espaço público deve ser democratizado, concedido de 
forma impessoal, razão pela qual está previsto no projeto de lei simples 
procedimento de permissão de uso. 

Dependendo do investimento que o particular possa estar disposto a 
fazer, o prazo de permissão deverá ser tal que estimule estes investimentos. 

Por ser de grande interesse da Administração e da coletividade 
contamos com o apoio irrestrito dos Senhores Vereadores para a aprovação da 
matéria. 

Clodoaldo Armando Gazzetta 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal do Planejamento 

fr P-RO-C.-N-a -1=-3:-c?--,,::--/-,,.,...} "'6 L,-----,~ / ~ 

Processo nº 95.806/2019 l FOLHAS. ,.__ !J _§ ~ 
Assunto: Ocupação das áreas embaixo de viadutos. 

Interessado: Secretaria dos Negócios Jurídicos. 

À Diretora da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. 

O presente processo não nasceu por provação de 

interessado, mas sim por ação do Secretário dos Negócios Jurídicos, Doutor 

Antônio Carlos Garms, o que nos leva a concluir que há o interesse público em 

realizar a regulamentação. 

Faço aqui algumas ponderações, a título preventivo. 

Primeiro, que o regime de urgência requerido é impossível 

de ser atendido. Estamos tratando de ocupação de espaços ociosos que 

modificam a ocupação urbana de Bauru, portanto, deverá ser precedida de 

consulta popular, sob pena de nascer eivada de vício insanável, passível de ser 

questionado em sede de ação direita de inconstitucionalidade. 

Também deve haver um estudo técnico prévio, com o 

levantamento de todas as áreas de que estamos tratando neste processo. Bauru 

não tem muitos viadutos, sendo plenamente possível vistoriar todos eles, 

demarcando as áreas existentes que interessam ao Município de Bauru que seja 

ocupadas. 

Cada uma das áreas existentes terá sua vocação natural. 

Embaixo do viaduto da Avenida Duque de Caxias sobre a Avenida Nações 

Unidas, por exemplo, já foi ocupado por comércio (Lelo's Lanches e Batidas, 

Associação dos Idosos, Polícia Militar etc.). O que interessa hoje para o Município 

de Bauru que seja instalado ali? Qual vocação da área? 

Nos espaços embaixo de viadutos de rodovias, poderá ser 

ocupado? Se sim, temos vários na Nações Unidas com Rodovia Marechal 

Rondon; Avenida Nuno de Assis com Rodovia Marechal Rondon. O que poderá 

ser instalado nestes lugares. 
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PREFEITURA MUNIC FoLHA~DE-BAwu=::-.-.::.' 
Secretaria Municipal do Planejamento 

Portanto, não há como se fazer com urgência. 

Também devemos considerar que temos vários interessados 

em ocupar os espaços. Qual será o critério de permissão? Entendemos que deva 

ser observada a Lei 8666/93. Isto precisa estar claro na lei. 

A permissão gratuita também deve ser exceção, só 

ocorrendo quando a onerosa se mostrar inviável. 

Ante todo o exposto, entendo ser de interesse público se 

regulamentar a ocupação dos espaços embaixo dos viadutos, como está fazendo 

Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, Curitiba/PR etc. Mas com prévio estudo 

técnico, levantamento e demarcação das áreas existentes e participação popular. 

Bauru, 01 de julho de 2019 . 

~~ ~l/iAW I 

~ JA ~ 

Ad Silva 
D rla 

do ,,._, 11110blllárlo 
P· 119.988 
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GABINETE DO PREFEITO 

· Clodo ª'" 
pretel 

Praça qas Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000. 
· www.bauru.sp.gov.br 
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Processo nº 95806/2019 

PROJETO DE LEI Nº 5 lo de 3 O de ~de 2019 

DISPÕE SOBRE A POLITICA MUNICIPAL DE APROVEITAMENTO DAS 
ÁREAS SOB VIADUTOS (BAIXO VIADUTO). 

O Prefeito Municipal de Bauru, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 51, da Lei Orgânica Municipal, torna público que a Câmara 
Municipal de Bauru aprovou e ele sanciona a seguinte lei municipal: 

Art. 1° Fica instituída a Política Municipal de Aproveitamento das Áreas sob 
Viadutos, com os objetivos de promover e disciplinar a ocupação e o uso das 
áreas sob os viadutos municipais, vedado a ocupação ou uso para fins de 
moradia. 

-~ Parágrafo Único - A política de que trata esta Lei aplica-se à parte da área sob 
• viadutos que não cumpram função viária. 

• 

Art. 2º São diretrizes da Política Municipal de Aproveitamento das Áreas sob 
Viadutos: 

1 - a promoção da ocupação e do uso das áreas sob viadutos no Município por 
meio de intervenções do poder público; 

' 
li - o uso das áreas de que trata esta Lei tem como finalidade a prática de 
atividades esportivas, culturais e de lazer; 

Ili - o uso das áreas de que trata esta Lei serão consideradas como locais de 
apoio a serviços e programas públicos; 

IV - a revitalização de áreas degradadas; 

V - a manutenção de condições ambientais adequadas ao espaço urbano; 

VI - a promoção do bem-estar social e da segurança pública . 

Art. 3° As intervenções do poder público nas áreas de que trata esta Lei 
compreendem ações como: 

1 - ajardinamento; 

li - implantação de mobiliário urbano; 

Ili - implantação de espaço destinado ao esporte, lazer e cultura; 

IV - implantação de espaço destinado a serviço ou programa público; 

V - permissão de uso, onerosa ou gratuita. 

Art. 4° As intervenções nas áreas sob viadutos serão precedidas de estudos 
técnico multidisciplinares, levantamento e demarcação dos espaços existentes 
a serem oferecidos à permissão de uso serão analisados caso a caso, 
mediante chamamento público. 
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Parágrafo Unico - No estudo a que se refere o caput deste artigo, proceder-se-
á avaliação entre outros, dos seguintes aspectos: 

1 - potencialidades e vocações de utilização da área; 

li - condições de conforto e de segurança aos usuários e aos transeuntes; 

Ili - impactos gerados à vizinhança e ao trânsito; 

IV - condições de ocupação e de uso mais adequadas ao local. 

Art. 5° Para os fins do disposto nesta lei são consideradas atividades 
esportivas, de lazer e culturais entre outras, as seguintes: 

1 - basquetebol; 

li - skate; 

111 - futebol; 

IV- peteca; 

V - voleibol; 

VI - ginástica, balé e teatro; 

VII - jogos de tabuleiro; 

VIII - atividades em brinquedos tais como pula-pula, escorregador, gangorra e 
balanço; 

IX - tênis de mesa; 

X - cursos e exposições sobre fotografia, cinema, artes visuais e artes em 
geral; 

XI - cursos e apresentações relacionados à poesia, à música, à dança e às 
r-- artes cênicas; 

• XII - feiras relacionadas à cultura e às artes; 

XIII - atividades de bares, lanchonetes e similares; 

XIV - sede de agremiações esportivas ou culturais, mediante permissão; 

Parágrafo Único - A prática de atividades esportivas, culturais e de lazer não 
relacionadas no caput deste artigo será autorizada pelo Executivo, desde que 
tais atividades sejam adequadas às áreas sob viadutos e guardem relação de 
afinidade com as previstas nesta lei. 

Art. 6° O poder público poderá estabelecer parceria com a iniciativa privada 
para o alcance dos objetivos a que se propõe esta lei. 

Parágrafo Único - A parceria a que se refere o caput deste artigo poderá 
envolver a permissão do direito de uso de área sob viaduto, conforme 
regramento para uso especial àe bem patrimonial do Município por terceiro. 

1 

' Art. 7° A permissão de uso se dará por prazo indeterminado preferencialmente 
a título oneroso ou gratuito e poderá ser revogada mediante aviso prévio 
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escrito com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação. 

Art. 8° As benfeitorias de qualquer natureza, úteis ou necessárias, bem como 
eventuais construções serão incorporadas ao bem municipal sem direito de 
indenização delas a que título for. 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Clodoaldo Amiando Gazzetta 

Prefeito Municipal 
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Exposição de Motivos 

Excelentíssimo Presidente. 

Nobres Vereadores. 

~Roe. Nº---=-,,,-,..,~t...!....,.c. 
~<?.L~_A_s:,:z_ :~=:=!:::-::-=:::-.: 

No Município de Bauru existem viadutos integrados ao sistema viário 
que criaram espaços subutilizados, ocupados historicamente de forma 
indesejada e muitas vezes incômoda. 

A forma mais racional e menos agressiva para adequada utilização e 
integração desses espaços às atividades da cidade é o incentivo de ocupação 
por atividades desejadas, que proporcionem um bem-estar e um ganho para 
convivência normal das pessoas. 

Os espaços que hoje são evitados e que se constituem um problema 
para vizinhança do entorno seriam ocupados com atividades esportivas, 
culturais e educacionais, proporcionando um ganho para toda população do 
Município de Bauru. 

O uso do espaço público deve ser democratizado, concedido de 
forma impessoal, razão pela qual está previsto no projeto de lei simples 
procedimento de permissão de uso através de chamamento público. 

As intervenções nas áreas sob viadutos serão precedidas de 
estudos técnico multidisciplinares, levantamento e demarcação dos espaços 
existentes a serem oferecidos à permissão de uso e serão analisados caso a 
caso, mediante chamamento público. 

Dependendo do investimento que o particular possa estar disposto a 
fazer, o prazo de permissão deverá ser tal que estimule estes investimentos. 

Por ser de grande interesse da Administração e da coletividade 
contamos, éom ,O apoiei: iirésfrito·déis .slinhores Vereadores para a aprovação da 

,..... matér_ia_.·.· 1·· .· .. ; ···:·: . .:·.-1 :~1.~f./•)·: 
'. ~' ' • • \ . 11 

• .. ,._' i. ......... . .. ... 

. . _ .. , ...• , •..... - .•. -Clodoaidõ Armando Gazzetta 

Prefeito Municipal 



2~~ 5 r(J 'J IA,\.Yl/1, J;. vfJ) · 

-{)aMI, r,,,;J=C,G(Yc, rr ~ 
~~~~-; 

\ 

/ 

L__::;?.r. Ba• 
;!'1.t.ftl 

Antonio Carlos Ganns 
Secretário dos Negócios Jurldtcos 

PMB 

~ ~\~.~~) º}~l> 
e--

. ~"~""- o1,l,,__,,_W\,& )ui"~; ~ Wb""- :r f'"'"\, 

QMJ~dv--- #J,~. 
SA\~\~ 't-Q {.) lu':h\J. Fu))O n~ LlJl'\J\f-., 0.f)-f~ r"'"' 

(j\_ .\'fiz:,~ dv:i ~ ~\J_ 01\,()y, \'0. 

~- J~k\}11'\ ' 



~ 
1 -

1 

PROC. NO 
FO ---J.-,,lr~~{.._. 

PREFEITURA MUNI 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ao Sr. Secretário dos Negócios Jurídicos 

Encaminho o presente para que V. Senhoria autorize o envio do 
Projeto de Lei nº 56/19 (contracapa) à Câmara Municipal. 

Bauru, 13 de agosto de 2.019. 

-~ cC 
GUSTAVO LOPES PEREIRA 

DIRETOR DA DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS 
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PREFEITURA~~ltY 
OF. EXE Nº 257/19 
P. 95.806/19 

Senhor ?residente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 30 de julho de 2.019 . 

É o presente para enviannos à Vossa Excelê ia o P ·eto de Lei nº 56/19 que dispõe sobre a 
Política Municipal de Aproveitmento das Áreas sob Viadutos aixo viad to). 

Atenciosas saudações 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

J4 ;:,,.,---
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P. 95.806/19 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 56/19 
Dispõe sobre a Política Municipal 
de Aproveitmento das Áreas sob 
Viadutos (baixo viaduto). 

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

,-Art. !' Fica instituída a Política Municipal de Aproveitmento das Áreas sob Viadutos, com os objetivos 
de promover e disciplinar a ocupação e o uso das áreas sob os viadutos municipais, vedado a 
ocupação ou uso para fms de moradia . 

Parágrafo único. A polltica de que trata esta Lei aplica-se à parte da área sob viadutos que não cumpram função 
viária. 

Art. 2' 

Art. 3° 

Art. 4' 

São diretrizes da Política Municipal de Aproveitmento das Áreas sob Viadutos: 

I - a promoção da ocupação e do uso das áreas sob viadutos no Município por meio de 
intervenções do Poder Público; 

II - o uso das áreas de que traia esta Lei tem como finalidade a prática de atividades esportivas, 
culturais e de lazer; 

III - o uso das áreas de que trata esta Lei serão consideradas como locais de apoio a serviços e 
programas públicos; 

IV - a revitalização de áreas degradadas; 

V - a manutenção de condições ambientais adequadas ao espaço urbano; 

VI - a promoção do bem-estar social e da segurança pública . 

As intervenções do Poder Público nas áreas de que trata esta Lei compreendem ações como: 

I - ajardinamento; 

II - implantação de mobiliário urbano; 

III - implantação de espaço destinado ao esporte, lazer, cultura e comércio; 

IV - implantação de espaço destinado a serviço ou programa público; 

V - permissão de uso, onerosa ou gratuita. 

As intervenções nas áreas sob viadutos serão precedidas de estudos técnico multidisciplinares, 
· levantamento e demarcação dos espaços existentes a serem oferecidos à pennissão de uso serão 

analisados caso a caso, mediante chamamento público. 

Parágrafo único. No estudo a que se refere o caput deste artigo, proceder-se-á entre outros, dos seguintes aspectos: 

I - potencialidades e vocações de utilização da área; 

II - condições de conforto e de segurança aos usuários e aos transeuntes; 

~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 56/19 

Art. 5° 

III - impactos gerados à vizinhança e ao trânsito; 

IV - condições de ocupação e de uso mais adequadas ao local. 

Para fins do disposto nesta Lei são consideradas atividades esportivas, de lazer e culturais entre 
outras, as seguintes: 

I - basquetebol; 

II. skate; 

III. futebol; 

IV- peteca; 

V- voleibol; 

VI- ginástica, balé e teatro; 

VII- jogos de tabuleiro; 

VIII - atividades em brinquedos tais como: pula-pula, escorregador, gangorra e balanço; 

IX - tênis de mesa; 

X - cursos e exposições sobre fotografia, cinema artes visuais e artes em geral; 

XI - cursos e apresentações realcionados à poesia, à música, à dança e às artes cênicas; 

XII - feiras relacionadas à cultura e às artes; 

XIII - atividades de bares, lanchonetes e similares; 

XIV - sede de agremiações esportivas ou culturais, mediante permissão. 

Parágrafo único. A prática de atividades esportativas, culturais e de lazer não relacionadas no caput deste artigo será 
autorizada pelo Executivo, desde que tais atividades sejam adequadas às áreas sob viadutos e 
guardem relação de afinidade com as previstas nesta Lei. 

Art. 6º O Poder Público poderá estabelecer parceira com a iniciativa privada para o alcance dos objetivos 
a que se propõe esta Lei. 

Parágrafo único. A parceria a que se refere o caput deste artigo poderá envolver a permissão do direito de uso de 
área sob viaduto, conforme regramento para uso especial de bem patrimonial do Município por 
terceiro. 

Art. 7° 

Art. 8° 

A permissão de uso dar-se-á por prazo indeterminado preferencialmente a título oneroso ou 
gratuito e poderá ser revogada mediante aviso prévio escrito com prazo de 30 (trinta) dias para 
desocupação. 

As benfeitorias de qualquer natureza, úteis ou necessárias, bem como eventuais construções serão 
incorporadas ao bem municipal sem direito de indenização delas a que título for. 

2 
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Ref. Proj. de Lei nº 56/19 

[PROC. Ng 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

3 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS = 

30, julho, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de Lei 
que, uma vez aprovado, irá dispor sobre a Política Municipal de Aproveitmento das Áreas sob Viadutos (baixo 
viaduto). 

No Município de Bauru existem viadutos integrados ao sistema viário que criaram espaços 
subutilizados, ocupados historicamente de forma indesejada e muitas vezes incômoda_ 

A forma mais racional e menos agressiva para adequada utilização e integração desses espaços às 
atividades da cidade é o incentivo de ocupação por atividades desejadas, que proporcionem um bem-estar e um 
ganho para convivência normal das pessoas. 

Os espaços que hoje são evitados e que se constituem um problema para vizinhança do entorno 
seriam ocupados com atividades esportivas, culturais, educacionais e comerciais, proporcionando um ganho para 
toda população do Município de Bauru_ 

O uso do espaço público deve ser democratizado, concedido de forma impessoal, razão pela qual 
está previsto no Projeto de Lei simples procedimento de permissão de uso através de chamamento público. 

As intervenções nas áreas sob viadutos serão precedidas de estudos técnico multidisciplinares, 
levantamento e demarcação dos espaços existentes a serem oferecidos à issão de uso e serão analisados caso a 
caso, mediante chamamento público. ~ 

Dependendo do investimento qu,_:e:.;º~""'"""'ll!!-l' 
deverá ser tal que estimule estes investiment . 

sposto a fazer, o prazo de permissão 

4 
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PODER EXECUTIVO 
Clodoaldo Armando Gazzetta 

Prefeito Municipal 

Seção I 
Gabinete do Prefeito - :\lari.1 .Josc: Maj11 .Jandn:ice 

C hefe de (.;;ih inctc 

P. 45.18// /9 

DECRETOS MUNICIPAIS 
DECRETO Nº 14.336, DE os DE AGQSJO DE 2 019 

Declara d~ interesse social para fins de aplicação da úi M,mfcipal 11
11 S. 766, de 30 

dt julho de ]. 009, o empreendimelllo habilac/011al que especifica. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo an. SI da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

Art. 1° 

Art. 2° 

An. 3° 

Art 4° 

Art. s• 

D E C R ETA 
Fica declarado de interesse social o empreendimento habitacional a ser construido 
nos imóveis descritos e caracterizados nas matrículas nº 50.1 S 1 e 50. 152 do 2° Oficial 
de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru/SP, com área de 16.833,32 metros 
quadrados e 8.416,66 metros quadrados respectivamente. 
Referido empreendimento foí aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação e 
destina-se à construção de moradias voltadas à população de baixa renda. 
Os proprietários do empreendimento deverão regularizar a situação imobiliária do 
mesmo. providenciando a liberação dos ônus porventura existentes, bem como a 
unificação das glebas. de modo a permitir a expedição das diretrizes urbanisticas. 
A simples declaração de interesse social não gera direito adquirido aos 
empreendedores, podendo a qualquer tempo o presente Decreto ser revogado 
enquanto não cumpridas todas as etapas legais para a aprovação do empreendimento, 
cujo cronograma possui o praz.o de implantação de 24 (vinte e quatro) meses. 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Bauru, 08 de agosto de 2.019. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETrA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEQÓCIOS JURÍDICOS 

LETÍCIA ROCCO KIRCHNER 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

DECRETO N' 14.338, 12 DE AGOSTO DE 2 019 
P. 117.8961/9 Exonera o Secretári0Mu11icipal da Adminisrroçào. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo an. SI da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

Art . )º 

Art. 2° 

D EC R E TA 
Exonera a pedido, o Sr. David José Françoso. portador da matrícula nº 12.680, do 
cargo de Secretário Municipal da Administração. 
Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação. 
Bauru, 12 de agosto de 2.019. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado no Departamenlo de Comunicação e Documentação da Prefeitura. na mesma data. 
DANILOALTAF!M PINHEffiO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

DECRETO N" 14 339. DE J2 DE AGOSTO DE 2.019 
P. J J 7. 9 J 91 J 9 Nomeia o ~cretório Municipal da Adminisrração. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo an. SI da Lei Orgânica do Município de Bauru. 

D EC R ETA 
Art. 1° Nomeia o Sr. Donizete do Carmo dos Santos, portador da matricula n' 21.2S9, para 

exercer o CBlllO de Secretário Municipal da Administração. 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 12deagostode2.019. 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

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

DANILO ALTAFIM PINHErRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

DECRETO N' 14,340, 14 DE AGOSTO DE2 019 
P. I 14.816119 Exon•ra o &crelário Municlpol d, Obras. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo an. SI da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

Art. 1º 
DE C R ETA 

Exonera a pedido, o Sr. Ricardo Zanini Olivatto, portador da matricula n' 33.606, 
do cargo de Secretário Municipal de Obras. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçlo. retroagindo I seus efeitos a 
07 de agosto de 2.019. 
Bauru, 14 de agosto de 2.019. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETrA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado no Depanarnento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data 
DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

DECRETO N' 11.341, 11 DE AGOSTO DE 2 019 
P.118.095/19 Exonera o &cre1árloM1micrpol doMtioAmbi,nte. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas 111nbuições legais, 
conferidas pelo an. S 1 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

D EC R ETA 
Art. 1° Exonera a pedido, o Sr. Sidnei Rodrigues, portador da mairicula n' 27 658. do cargo 

de Secretário Municipal do Meio Ambiente, a panir de 1 S de 111osto de 2 OI 9 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 14deagostode2.019 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETrA 

PREFEITO MUNICIPAL 
Registrado no Departamento de Comunicação e Oocumentaçio da Prefeitura, na mesma datL 

DANILOALTAFIM PINHErRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

DECRETO N' 14.342, DE 14 DE AGOSTO DE 2 019 
P. 118.089//9 Nomeiao&crelárloMunldpolde Obras. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. S 1 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

An. 1° 

Art. 2° 

D ECRE T A 
Nomeia o Sr. Sidnei Rodrigues. portador da matricula nº 27.658, para exercer o 
cargo de Secretário Municipal de Obras, a partir de IS de agosto de 2 OI 9 
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Bauru, 14 de agosto de 2.019. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETrA 
PREFEITO MUNICIPAL 

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal 

PROJETO DE LEI N' 56/19 

1 
P. 95.8061/9 Di.spi!e sobre a Po/ílica Municipal de Aprowitmenlo das Áreas sob Viudu1os (lx11xo 

vlodu10). 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art SI d■ Le, Orpn•c■ do 

Mumcip10 de Bauru, faz saber que a Cimara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga I seguinte le1 
An. 1 • fica instiruida a Política Municipal de Aproveitmento das Áreas sob Viadutos, c:om 

os objetivos de promover e disciplinar a ocupação e o uso du âreas sob os viadutos 
municipais, vedado a ocupação ou uso para fins de morad1L 

Parágrafo único. A politica de que trata esta Lei aplica•se à parte da área sob viadutos que nlo 
cumpn,m função viária. 

Art. 2° Slo diretrizes da Política Municipal deAproveitmento das Áreas sob Viadutos 
I • a promoção da ocupação e do uso das áreas sob viadutos no Mumcipto por 

meio de intervenções do Poder Público; 

'I 
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Art. 3° 

Art. 4° 

Parâgrafo único. 

Art. 5° 

Parágrafo único. 

Art. 6° 

Parágrafo único. 

Art. 7° 

Art. 8° 

A· ·-
Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

II • o uso das áreas de que trata esta Lei tem como finalidade a prática de 
atividades esportivas. culturais e de lazer; 

lll - o uso das áreas de que trata esta Lei serão consideradas como locais de 
apoio a serviços e programas públicos; 

IV • a revitalização de áreas degradadas; 
V - a manutenção de condições ambientais adequadas ao espaço urbano; 
VI . a promoção do bem-estar social e da segurança pública. 
As intervenções do Poder Público nas áreas de que trata esta Lei compreendem ações 
como: 
1 - ajardinamento; 
a • implantação de mobiliário urbano; 
TIi - implantação de espaço destinado ao esporte, lazer, cultura e comércio; 
IV. implantação de espaço destinado a serviço ou programa público; 
V• pennissão de uso, onerosa ou gratuita. 
As intervenções nas áreas sob viadutos serio precedidas de estudos técnico 
multidisciplinares, levantamento e demarcação dos espaços existentes a serem 
oferecidos â permissão de uso serio analisados caso a caso, mediante chamamento 
público. 
No estudo a que se refere o caput deste artigo, proceder-se-i entre outros, dos 
seguintes aspectos: 
1 • potencialidades e vocações de utiliuçio da área; 
U - condiçõe.s de conforto e de segurança aos usuános e aos transeuntes~ 
lil - impactos gerados à vizinhança e ao trânsito: 
IV • condições de ocupação e de uso mais adequadas ao local. 
Para fins do disposto nesta Lei sio consideradas atividades esportivas, de lazer e 
culturais entre ou~ as seguintes: 
1 · basquetebol; 
a. skate; 
ill • futebol; 
IV· peteca; 
V - voleibol; 
VI - ginástica, balé e teatro; 
VII • jogos de tabuleiro; 
Vlfl - atividades em brinquedos tais como: pula-pula, escorregador, gangorra e 

balanço; 
IX - tênis de mesa; 
X - cursos e exposições sobre fotografia. cinema artes visuais e artes cm geral; 
XJ - cursos e apresentações realcionados à poesia, à música, à dança e às artes 

cênicas~ 
XII - feiras relacionadas à cultura e às artes; 
Xlll • atividades de bares, lanchonetes e similares; 
XJV - sede de agremiações esportivas ou culturais, mediante permissão. 
A pràtica de atividades esportativas, culturais e de lazer não relacionadas no 
cap,11 deste artigo será autorizada pelo Executivo, desde que ttus a1ividades sejam 
adequadas às ãreas sob viadutos e guardem relação de afinidade com as previstas 
nesta Lei. 
O Poder Público poderà estabelecer parceira com a iniciativa pnvada para o alcance 
dos objetivos a que se propõe esta Lei. 
A parceria a que se refere o caput deste artigo poderá envolver a pcnn1ssio do 
direito de uso de área sob viaduto, conforme rcgramento para uso especial de bem 
patrimonial do Município por terceiro. 
A permissão de uso dar-se-à por prazo indeterminado preferencialmente a titulo 
oneroso ou gratuito e poderá ser revogada medianle aviso prévio escrito com prazo 
de 30 (trinta) dias para desocupação. 
As benfeitorias de qualquer natureza. úteis ou necessárias, bem como eventuais 
construções serão incorporadas ao bem municipal sem direito de indenização delas a 
que titulo for. 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Bauru, .. 

• EXPOSIÇÃO OE MOT[YOS • 
30, julho, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa. o incluso 
ProJetO de Lei que, uma vez aprovado, irá dispor sobre a Política Municipal de Aproveitmento das Áreas 
sob Viadutos (baixo viaduto). 

No Município de Bauru existem viadutos integrados ao sistema viário que criaram 
espaços subutilitados. ocupados historicamente de fonna indesejada e muitas vezes incômoda. 

A forma mais racional e menos agressiva para adequada utilização e integração desses 
espaços às atividades da cidade é o incentivo de ocupação por atividades desejadas, que proporcionem um 
bem•estar e um ganho para convivência normal das pessoas. 

Os espaços que hoje são evitados e que se constituem um problema para vizinhança do 
entorno seriam ocupados com atividades esportivas, culturais, educaciontus e comerciais, proporcionando 
um ganho para toda população do Município de Bauru. 

O uso do espaço público deve ser democratizado, concedido de forma impessoal, 
razão pela qual está previsto no Projeto de Lei s imples procedimento de permissão de uso através de 
chamamento püblico. 

As intervenções nas áreas sob viadutos serão precedidas de estudos técnico 
multidisciplinares, levantamento e demarcação dos espaços existentes a serem oferecidos à permissão de 
uso e serão analisados caso a caso. mediante chamamento público. 

Dependendo do investimento que o particular possa estar disposto a fazer, o prazo de 
permissão devcrà ser tal que estimule estes investimentos. 

questão 
Dcstarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 

Atenciosas saudações, 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

P. 3S. 739/19 
PROJETO DE LEI N" S8/12 

A/lera a ú:i Municipal n• S./98, de 12 de outubra de 2.0(U, que dup6s sobn as 
Cidades /11d1utriais, Comerciais. Atacadistas e de Sen-iços no Município de Bauru 
O PREFEITO MUNICIPAL OE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Ogjnrca do 

Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei 
Art. 1° Acrescenta o inciso VII no art. r da Lei Municipal n" 5 198, de 22 de outubro de 

2.004: 

Art. 2° 

Senhor Presidente. 
Nobres Vereadores 

"Art. r ( ... ) 
( ... ) 
VII - Cidade lndustnal, Comercial, Atacadista e de Serviços Otstnto 
Industrial V 
Local: Setor 04, Quadra 3734, Lote 002 
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru 
Matricula n• 88.091 dor Oficial de Registro de Imóveis de Bauru 
Área· 2.129.498,45 metros quadrados 

Roteiro: 
" O imóvel cadastr-.lo na PMB sob nº 4/3734/002 conespondente a 
PARTE DE UMA GLEBA com área de 2.129498,45m' ou 212,9498 
hectares, destacada da matricula n• 88.091 do 2° ORJ de Bauru-SP, 
situada nesta cidade de Bauru, localizada no lado direito da Rodovia 
Comandante Joio Ribeiro de Barros - SP 294, sentido Bauru- Marília, 
km 349, com os seguintes limites e confrontações: Inicia-se no ponto 
11-A na divisada Fa:fflda Vai De Palmas, de SemeAlexandre Nasralla, 
distante 502,80 metros com rumo 39" 51 '5r NW do ponto 11, descrito 
na citada matricula n°88.091; dai segue com rumo de 39"5 l '57" NW por 
uma distância de 1.665,22 metros confrontando com a Fazenda Vai de 
Palmas de Sem e Alexandre Nasralla até o ponto 12; dai segue com rumo 
de 39"51 '57" NW por uma distância do 386,90 metros confrontando 
com a Fazenda Miracerna da Sociedade Beneficente Cristã até o ponto 
13; dai deflete à direita e segue com rumo de S0-40'58'' NE por uma 
distância de 1.339,04 metros confrontando com a Prefe11ura Municipal 
de Bauru atC o ponto 24; daí deflete à d.ireta e segue com rumo de 
42°38'58" SE por uma distância de 700,85 metros confrontando com 
a Fazenda Araçatuba de Joio Miranda de Souza até o ponto 25; dai 
segue com rumo de 42"38'58" SE por uma distância de 419,&4 metros 
até o ponto 25-A, confrontando do ponto 25 ao 25-A com Joio Roberto 
David; dai deflete à direita e segue com rumo de 53• 23 '26" SW por 
uma distância de 808,27 metros até o ponto 2S·B. dai deflete i esquerda 
e segue com rumo de 49'09'57" SE por uma d,stinc,a de 795,48 metros 

até o ponto 25-C; dai deflete à direita e segue com rumo de 37°47'11" 
SW por uma distância de 99,68 metros 11é o ponto 25-0; dai deflete 
à esquerda e segue com rumo de 23°47'15" SE por uma distância de 
79,63 metros até o ponto 25-E, dai deflete à dorota e segue com rumo 
de 13°12'59" SW por uma distancia de 76,03 metros até o ponto 25-
F; dai deflete à direita e segue com rumo de 30-00'◄6" SW por uma 
distância de 123,22 metros até o ponto 25- G; dai deflete à esquerda e 
segue com rumo de 20"34'54" SE por uma dostincra de 153,14 metros 
até o ponto 25-H; dai deflete i direita e segue com rumo de 02"'01 '44" 
SW por uma distância de 98,08 metros até o ponto 2S.l, dai deflete 
à direita e segue com rumo de 4r03'33 .. SW por uma distância de 
71,27 metros até o ponto 25-J; dai deflctei direata e segue com rumo de 
05"34'34" NW por uma diSlância de 107,20 metros 116 o ponto 25-K. 
dai deflete à esquerda e segue com rumo de 6t•-49'19" NW por uma 
distância de 95,52 metros até o ponto 25-L, dai deflete â esquerda e 
segue com rumo de 59"56'57" SW por uma distãncia de 38,11 metros 
atC o ponto 2S•M~ dai deflete à direita e segue com rumo de 73922'20" 
NW por uma distância de 78,82 metros até o ponto 25-N, daí deflete 
à esquerda e segue com rumo de 71"24'44" SW por uma drstãncra de 
9S,2S metros até o ponto 2S-0; dai deflete à esquerda e segue com rumo 
de 19"41 '18" SW por uma distância de 101,28 metros atê encontrar o 
ponto I l·A. ponto inicial da presente descriçio, do ponto 25-Aao I l•A 
confronta-se com Área Pertencente a Fazenda do Estado de São Paulo 
(remanescente da matrícula nº 88.091)." 
(NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Bauru, .. 

• EXPOSIÇÃO DE MOTJVOS • 
07, agoto, 19 

Temos a honra de submeterá apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o ,ncluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irà alterar a redação da Lei Municipal n• 5.198, de 22 de outubro de 
2.004, que dispôs sobre a organização e o funcionamento das Cidades lndustnats, Comerciais, Atacadistas e 
de Serviços, acrescentando o inciso VII ao art. 2° de modo a incluir uma nova área como Cidade lndUJtnal, 
Comercial, Atacadista e de Serviços V. 

A área a ser incluida como "Distrito Industrial" será repassada ao Mu,ucip10 
por doação da Fazenda do Estado, já aprovada pelo Governador do Estado e para que a doaçlo fosse 
fonnalizada, por solicitaçio do Conselho do Patrimônio Imobiliário Estadual for ext11Jdo o ao normatrvo 
de criaç&o do Distrito Industrial 

Tendo em vista que a àrea denominada "Distrito lndustnal V " for alterada para 
"Distrito Industrial IV - Expanslo" pela Lei Municpal nº 6.731, de 06 de outubro de 2.015, a Secretana 
Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Renda escolheu a denominação de Distrito V para preencher a 
lacuna. 

quest.lo. 
Destane, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do proJelO em 

Atenciosas Saudações. 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETIA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 -Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 

· SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 150/19 
Recebido ern 2J.J 0º-1.!í. 
ÀS l&_: 30 .hrs 

-- I I \Jei\C,~-
Bauru, 21 de agosto de 2019. 

Senhor Pr~feito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 56/19, que dispõe sobre 

a Política Municipal de Aproveitamento das Áreas sob Viadutos (baixo viaduto), 

processado sob nº 172/19, a fim de que Vossa Excelência tome as providências 

necessárias para atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

awesentando nossos renovados protestos de consideração. 
1 

i 
1 

1 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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~ SAOMUW l:~R '';)g 9i-:L 
~----· 8 Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Considerando o Projeto de Lei nº 56/19, que dispõe sobre a Polltica 
Municipal de Aproveitamento das Áreas sob Viadutos. (baixo viaduto), 
processado sob nº 172/19, solicitamos o encaminhamento dos pareces da 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos referentes ao projeto 
supracitado. 
Bauru, 20 de agosto 

' 

Membro 

Senh~/Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Vereador Benedito Roberto Meira, 
membro da Co issão, solicitamos encaminhamento de ofício ao Senhor 
Prefeito Municip 1. 
Bauru, 20 de a sto de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente da omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Enc · ficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação. 
_l;láuru, 20 de agos e 2019. 

Atendido o despacho supra. S gue cópia do oficio. 
Bauru, 20 de agosto de 2019. 

~ Q.~ ~~ 
RONALDO JdSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 



-
• 

• 

• 

PRoc.Ne,_..J-...i..,,:~e=-:::.,...~v 
FOLHAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 21 de agosto de 2.019. 

Senhor Secretário dos Negócios Jurídicos, 

Encammho às fls. 21/22 o Of.DAL.SPL.PM 150/19, em que a Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação solicita irúormações acerca do Projeto de Lei nº 56/19. 

Isto posto, remeto para análise e providências que julgar necessárias 
visando o atendimento da requisição, com sugestão de envio ao Gabinete do Sr. Prefeito 
para resposta com as cópias solicitadas. 

Atenciosamente, 

eiro 
r ao Departamento 

,. 

e Comunicação e Documentação 

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

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

EmJ~ de Dt~ de 2019. 

YASMI 
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q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

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

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 
quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
28 de agosto de 2019. 

;~~-~ 
CHIARA RA IERI BASSETTO 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

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

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a 

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

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

É o nosso parecer. 

(1/\.C\. 

, CHIARA RAN ERI BASSETTO 
Relatora 

LUIZ CA 
Membro 

Sala de Reuniões, em 
28 de agosto de 2019 . 

ALEXSSA 
Membro 

RIC 
Membro 

RO BUSSOLA 

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

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Emd-1 de ~~ de 2019. -7....,,,__,,_=--'-'""'-L,'-""'-'::..=,c___ 



• 

• 

PROC. NU 1 -=t,2-/ / 5 

SAO PAULO 

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

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 

04 de sete bro de 2019. 

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

PARECER FINAL 

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

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

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

Sala das Reuniões, em 

04 de setembro de 2019 . 

Relator 

ERTOMEIRA 
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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 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Nomeio Relator ~;t;~: ;ereador: 

Em ~ de _....jl..::.,:'._'.__----=---P-.--- de 2019. 

Presidente 
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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 CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, nada encontramos que 

impeça sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio 
Plenário a soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
04 de setembro de 2019 . 

'I 
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~ÔHUVakio~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃODE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, hoje reunida, 

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

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

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

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

04 de setembro de 2019. 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
Presidente 

< 

Y~~NTO 
"SõlMM~mbro 
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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 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 01 

(uma) Sessão Ordinária, a requerimento do 

Vereador Marcos Antonio de Souza, em 

Sessão Ordinária realizada em 09 de setembro 

de 2019, devendo retornar à pauta na Sessão 

Ordinária convocada para o dia 16 de setembro 
de 2019 . 

Bauru, 10 de setembro de 2019 . 

i-itl:açl> da-· Diá!o Ofda1 de 811111. y ,,--
Dia 1l.JE!!J.Y!.Js la. __ LO..., 

l&lfAM~~ 
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~~ ku:oytal~~-_Çz_-=•~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 16 de setembro de 2019, 

incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 17 de setembro de 2019 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 23 de setembro de 

2019, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 24 de setembro de 2019. 

residente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 24 de setembro de 2019. 

b~q,e,- 'rY1 e k ~ 
DIEGO ~THEUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de Apoio Legislativo em exerclcio 

CQRAÇÁODE 
SAO PAULO 
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<&ÔHUU'a~ . 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7367 
De 23 de setembro de 2019 

Dispõe sabre a Política Municipal de Aproveitamento 
das Areas sob Viadutos. 

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

Art.1°- Fica instituída a Política Municipal de Aproveitamento das Areas sob 
Viadutos, com os objetivos de promover e disciplinar a ocupação e o uso das 
áreas sob os viadutos municipais, vedado a ocupação ou uso para fins de 
moradia. 

Parágrafo único. A política de que trata esta Lei aplica-se à parte da área sob viadutos que 
não cumpram função viária . 

Art. 2° -

Art. 3" -

Art. 4° 

São diretrizes da Política Municipal de Aproveitamento das Áreas sob 
Viadutos: 
1 - a promoção da ocupação e do uso das áreas sob viadutos no 

Município por meio de intervenções do Poder Público; 
li - o uso das áreas de que trata esta Lei tem como finalidade a prática de 

atividades esportivas, culturais e de lazer; 
Ili - o uso das áreas de que trata esta Lei serão consideradas como locais 

de apoio a serviços e programas públicos; 
IV - a revitalização de áreas degradadas; 
V - a manutenção de condições ambientais adequadas ao espaço urbano; 
VI - a promoção do bem-estar social e da segurança pública. 

As intervenções do Poder Público nas áreas de que trata esta Lei 
compreendem ações como: 
1 - ajardinamento; 
li - implantação de mobiliário urbano; 
Ili - implantação de espaço destinado ao esporte, lazer, cultura e 

comércio; 
IV - implantação de espaço destinado a serviço ou programa público; 
V - permissão de uso, onerosa ou gratuita. 

As intervenções nas áreas sob viadutos serão precedidas de estudos técnico 
multidisciplinares, levantamento e demarcação dos espaços existentes a 
serem oferecidos à permissão de uso serão analisados caso a caso, 
mediante chamamento público. 

Parágrafo único. No estudo a que se refere o "caput" deste artigo, proceder-se-á entre 
outros, dos seguintes aspectos: 
1 - potencialidades e vocações de utilização da área; 
li - condições de conforto e de segurança aos usuários e aos transeuntes; 
Ili - impactos gerados à vizinhança e ao trânsito; 
IV - condições de ocupação e de uso mais adequadas ao local. 

Art. 5° - Para fins do disposto nesta Lei são consideradas atividades esportivas, de 
lazer e culturais entre outras, as seguintes: .j;Jfr•. 
1 - basquetebol; 
li - skate; 
Ili - futebol; 
IV- peteca; 
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V - voleibol; 
VI - ginástica, balé e teatro; 
VII - jogos de tabuleiro; 
VIII - atividades em brinquedos tais como: pula-pula, escorregador, 

gangorra e balanço; 
IX - tênis de mesa; 
X - cursos e exposições sobre fotografia, cinema artes visuais e artes em 

geral; 
XI - cursos e apresentações relacionados à poesia, à música, à dança e 

às artes cênicas; 
XII - feiras relacionadas à cultura e às artes; 
XI li - atividades de bares, lanchonetes e similares; 
XIV - sede de agremiações esportivas ou culturais, mediante permissão. 

Parágrafo único. A prática de atividades esportivas, culturais e de lazer não relacionadas no 
"caput" deste artigo será autorizada pelo Executivo, desde que tais atividades 
sejam adequadas às áreas sob viadutos e guardem relação de afinidade com 
as previstas nesta Lei. 

Art. 6° O Poder Público poderá estabelecer parceira com a iniciativa privada para o 
alcance dos objetivos a que se propõe esta Lei. 

Parágrafo único. A parceria a que se refere o "caput" deste artigo poderá envolver a 
permissão do direito de uso de área sob viaduto, conforme regramento para 
uso especial de bem patrimonial do Município por terceiro. 

Art. 7° A permissão de uso dar-se-á por prazo indeterminado preferencialmente a 
título oneroso ou gratuito e poderá ser revogada mediante aviso prévio 
escrito com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação. 

Art. 8° As benfeitorias de qualquer natureza, úteis ou necessárias, bem como 
eventuais construções serão incorporadas ao bem municipal sem direito de 
indenização delas a que titulo for . 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 23 de setembro de 2019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

)s . l'Y7 Ck ~~ 
DIEêfcf'~EUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor dPÀ·~~io Legislativo em exercício 
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Bauru, 24 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Ordinária levada a efeito ontem por esta Casa de Leis: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7366 de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 5198, de 22 de 
outubro de 2004, que dispôs sobre as Cidades Industriais, 
Comerciais, Atacadistas e de Serviços no Município de Bauru; 

7367 de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a Política Municipal 
de Aproveitamento das Areas sob Viadutos; 

7368 de autoria deste Legislativo, que declara de utilidade pública a 
ASSOCIAÇÃO GARRA DE TIGRE DE KUNG FU. 

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

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio -1 ➔ ::, li .9 Pro)ocolo f' M ~ 
p11n.C, 2.. nodia.2.Lj 1°9 11-.'.' 

l9. 
DIEGO ~THEUS~ KANASHlRO Cheledo-:.~ .. 
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Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1ic1oal ue Bauru 
Diretoria dE \poio Legislativo 

O 4 OUT. 7019 

EN1RADÃ 
HoraE1..t4 s (a't~ · • 

o 

É o presente para enviarmo 
Política Municipal de Aproveitmento das 

Atenciosas Sauda 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Bauru, 25 de setembro de 2.019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.257, DE 25 DE SETEMBRO DE 2.019 
Dispõe sobre a Política Municipal de 
Aproveitamento das Áreas sob Viadutos (baixo 
viaduto). 

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

Art. 1° 

Parágrafo único. 

Art. 2º 

Art. 3º 

Art. 4° 

Parágrafo único. 

Art. 5" 

Fica instituída a Política Municipal de Aproveitamento das Áreas sob Viadutos, com os objetivos de promover e 
disciplinar a ocupação e o uso das áreas sob os viadutos municipais, vedado a ocupação ou uso para fins de moradia. 

A política de que trata esta Lei aplica-se à parte da ãrea sob viadutos que não cumpram função viária. 

São diretrizes da Polltica Municipal de Aproveitamento das Áreas sob Viadutos: 

I - a promoção da ocupação e do uso das áreas sob viadutos no Município por meio de intervenções do Poder 
Público; 

II - o uso das áreas de que trata esta Lei tem como finalidade a prática de atividades esportivas. culturais e de 
lazer: 

Ili • o uso das áreas de que trata esta Lei serão consideradas como locais de apoio a serviços e programas públicos: 

IV • a revitalização de áreas degradadas; 

V - a manutenção de condições ambientais adequadas ao espaço urbano; 

VI • a promoção do bem-estar social e da segurança pública. 

As intervenções do Poder Público nas áreas de que trata esta Lei compreendem ações como: 

1 - ajardinamento; 

li • implantação de mobiliário urbano; 

Ili• implantação de espaço destinado ao esporte, lazer, cultura e comércio; 

IV • implantação de espaço destinado a serviço ou programa público; 

V- pennissão de uso, onerosa ou gratuita. 

As intervenções nas áreas sob viadutos serão precedidas de estudos técnico multidisciplinares. levantamento e 
demarcação dos espaços existentes a serem oferecidos à pennissão de uso serão analisados caso a caso. mediante 
chamamento público. 

No estudo a que se refere o caput deste artigo. proceder-se-á entre outros. dos seguintes aspectos: 

1 • potencialidades e vocações de utilização da área; 

li • condições de conforto e de segurança aos usuários e aos transeuntes; 

III - impactos gerados à vizinhança e ao trânsito; 

IV - condições de ocupação e de uso mais adequadas ao local. 

Para fins do disposto nesta Lei são consideradas atividades esportivas, de lazer e culturais entre outras. as seguintes: 

1 - basquetebol: 

11 - skate: 

Ili - futebol; 

IV - peteca; 
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V • voleibol; 

VI - ginástica, balé e teatro; 

VU - jogos de tabuleiro; 

VIII - atividades em brinquedos tais corno: pula-pula, escorregador, gangorra e balanço; 

IX - tênis de mesa; 

X - cursos e exposições sobre fotografia, cinema artes visuais e artes em geral; 

XI - cursos e apresentações realcionados à poesia, à música, à dança e às artes cênicas; 

XII - feiras relacionadas à cultura e às artes; 

XIII - atividades de bares, lanchonetes e similares; 

XIV - sede de agremiações esportivas ou culturais, mediante pennissão. 

Parágrafo único. A prática de atividades esportivas, culturais e de lazer não relacionadas no caput deste artigo será autorizada pelo 
Executivo, desde que tais atividades sejam adequadas às áreas sob viadutos e guardem relação de afinidade com as 
previstas nesta Lei. 

Art. 6° O Poder Público poderá estabelecer parceira com a iniciativa privada para o alcance dos objetivos a que se propõe esta 
Lei. 

Parágrafo único. A parceria a que se refere o caput deste artigo poderá envolver a pennissão do direito de uso de área sob viaduto, 
confonne regramento para uso especial de bem patrimonial do M · io por terceiro. 

Art. 7° A permissão de uso dar-se-á por prazo indetenninado prefi ncialme te a título oneroso ou gratuito e poderá ser 
revogada mediante aviso prévio escrito com prazo de 30 ( · ta} dias par desocupação. 

Art. 8° As benfeitorias de qualqu úteis ou nece eventuais construções serão incorporadas ao 
bem municipal sem d. o de indenização delas a q 

Art. 9° Esta Lei entra 

Bauru, 2 de setembro de 2.019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

ALTA IM HEIRO 

Cumpridas as exigências legais 
e,,caminha·se o presente processo 
10 Ser"f'iço de Microíilmagem e 
ArqulVo. 

Bauru ~lc.J. o /..::) 
••• J ........ ~-
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