
Projeto de Lei nº 82/19, que altera a ementa e 
dispositivos da Lei nº 7104, de 10 de agosto de 2018, 
que dispõe sobre a limpeza de terrenos particulares 
baldios, espaços públicos - calçadas, casas e 
construções abandonadas ou desocupadas 
localizadas no perímetro urbano. (acrescenta 
terrenos, jardins e espaços públicos) 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 363/19 
P. 79.894/18 

Senhor Presidente, 

Cãrnara Mu ,icipal de Bauru 
Diretoria de ~poio Leg1slattvo 

11 OUT. 1019 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelên 
dispositivos da Lei Municipal nº 7.!04, de 10 o e 
baldios, espaços públicos - calçadas, ca e construções 
urbano. 

Atenciosas udações, 

Excelentíssimo Senhor 
BENEDITO ROBERTO MEIRA 
DD. Presidente em Exercício da Câmara Municipal 
NESTA 

Bauru, 07 de outubro de 2.019. 

e Lei nº 82/19, que altera a ementa e 
bre a limpeza de terrenos particulares 
socupadas localizadas no perímetro 

O.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
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Anexo: Lei Municipal nº 7.104/18, Lei Municipal nº 6.809/16, Art. 47 e incisos VIII e X do art. 180 da Lei 
Municipal nº 3.832/94. 
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P. 79.894/18 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 82/19. 
Altera a ementa e dispositivos da 
Lei Municipal nº 7.104, de 10 de 
agosto de 2018, que dispõe sobre a 
limpeza de terrenos particulares 
baldios, espaços públicos 
calçadas, casas e construções 
abandonadas ou desocupadas 
localizadas no perímetro urbano. 

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

Art. 1° 

Art. 2' 

Art. 3' 

A ementa da Lei Municipal nº 7.104, de 10 de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios, espaços públicos - calçadas, casas e 
construções abandonadas ou desocupadas localizadas no perímetro urbano." 

O "caput" e as alíneas "a", "b", "e" e "d", do inciso I, todos do Art. 1 º, da Lei Municipal nº 
7 .104, de 1 O de agosto de 2018, passam a vigorar com as seguintes redarões: 

''Art. 1° Constitui obrigação dos proprietários, compromissários ou possuidores, a 
qualquer titulo, de imóveis públicos e particulares localizados no perímetro 
urbano: 

1 - Manter limpos: 
a) os terrenos públicos diversos dos de propriedade do Município e 

particulares desprovidos de edificações; 
b) os terrenos públicos diversos dos de propriedade do Município e 

particulares com construções inacabadas ou abandonadas; 
c) os jardins dos prédios públicos e particulares desocupados ou 

abandonados: 
d) os espaços públicos - calçadas defronte dos terrenos públicos e 

particulares." (NR) 

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= 
07, outubro, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e à aprovação dessa Augusta Casa o Projeto de Lei 
através do qual o Poder Executivo objetiva alterar a ementa da Lei Municipal nº 7.104, de I O de agosto de 2018, 
bem como o "caput" e as alíneas "a", "b", "e" e "d", do inciso ''1", todos do Art. 1 º, do referido diploma legal, o 
qual dispõe sobre a limpeza de terrenos particulares baldios, espaços públicos - calçadas, casas e construções 
abandonadas ou desocupadas localizadas no perímetro urbano . 

Tais adequações no referido diploma legal se justificam, pois, seus dispositivos, diferentemente 
do então preconizado na Lei Municipal nº 6.809/16 (a qual tratou sobre a limpeza de terrenos particulares e 
públicos), limitaram seu âmbito de incidência aos terrenos particulares desprovidos de edificação, terrenos 
particulares com construções inacabadas ou abandonadas, jardins dos prédios particulares desocupados ou 
abandonados, e calçadas defronte dos terrenos parliculares - deixando, por conseguinte, de prever sua aplicação 
aos terrenos públicos cuja propriedade é titularizada por Entes Políticos diversos do próprio Município de Bauru 
e Entidades da Administração Indireta de cada nível federativo, instituindo, com a revogação expressa da Lei 
Municipal nº 6.809/16 e para situações que tais ocorridas a partir de 14 de agosto de 2018 (uma vez que, 
inclusive, não se opera repristinação dos efeitos dos artigos 47 e 180, Vlll e X, ambos da Lei Municipal nº 
3.832/1994 - Código Sanitário Municipal), verdadeiro "vácuo legislativo". 

Assim sendo, e para que tal "vácuo legislativo" seja superado, necessária se faz a aprovação do 
presentç Projeto de Lei, o qual veicula, através dos ajustes redacionais propostos, que o âmbito de incidência da 
Lei Municipal nº 7.104, de 10 de agosto de 2018 também abarque terrenos públicos desprovidos de 
edificação, terrenos públicos com construções inacabadas ou ab dona s, jardins dos prédios públicos 
desocupados ou abandonados, e calçadas defronte dos terrenos púb cos - terr nos e espaços públicos esses cuja 
propriedade seja titularizada por Entes Políticos diversos do róprio Mu "cípio de Bauru e Entidades da 
Administração Indireta de cada nível federativo 

Destarte, e pela relevân · da matéria, con mos com a 
questão. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 4.063/18 Jp. 26.895/13 (capa) 
LEI Nº 7.104, DE 10 DE AGOSTO DE 2.018 
Dispõe sobre a limpeza de terrenos 
particulares baldios. espaços públicos -
calçadas, casas e construções abandonadas ou 
desocupadas localizadas no perímetro urbano. 

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° 

Parágrafo único. 

Art. 2º 

Art. 3º 

Art. 4° 

§ 1º 

Art. 5° 

Art. 6° 

Parágrafo único. 

Constitui obrigação dos proprietãrios, compromissários ou possuidores, a qualquer titulo, de imóveis particulares 
localizados no perímetro urbano: 

I - Manter limpos: 

a) 
b) 
e) 
d) 

os terrenos particulares desprovidos de edificações; 
os terrenos particulares com construções inacabadas ou abandonadas; 
os jardins dos prédios particulares desocupados ou abandonados; 
os espaços públicos - calçadas defronte dos terrenos particulares. 

II - Remover do local, todo e qualquer tipo de resíduo de modo a não propiciar criadouro ou habitáculo de animais e 
insetos nocivos ao ser humano, bem como zelar para que terceiros ali não depositem nada sem autorização. 

Nos casos de desdobramento da posse, a responsabilidade de que trata este artigo é solidária. 

Para efeitos desta Lei, considera-se espaço público limpo o espaço público onde a vegetação não ultrapasse 0,30m {trinta 
centímetros) e terrenos limpos, os terrenos cuja vegetação não ultrapasse 0,50m (cinquenta centímetros), considerando-se, 
em ambos os casos, qualquer ponto dos mesmos, e que não sirvam como depósitos de lixo, entulhos e materiais inservíveis. 

A vistoria, autuação e expedição dos autos de infrações aos infratores desta Lei ficam a cargo de órgão competente a ser 
indicado pelo Poder Executivo. 

Após a vistoria e a constatação de que o imóvel não atende ao disposto no art. 1 º e seus incisos, o agente de fiscalização 
certificará o ocorrido, registrando e elaborando a Notificação, visando à execução do serviço no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir do recebimento ou da publicação da notificação. 

A Notificação deverá conter: 

1 - Local, dia e hora da constatação; 

li - Descrição sumária do fato, ilustrado com fotografias, com a indicação do artigo da infração cometida e a medida 
explícita daquilo que o munícipe deverá fazer para corrigir o fato gerador da notificação; 

Ili - Identificação do proprietário, compromissário ou possuidor do terreno; 

IV- Menção do fato de que, caso não regularize a situação no prazo legal de 15 (quinze) dias, será autuado e ser-lhe-á 
imposta multa, ficando o município, nos tennos do disposto no artigo 7° desta lei, autorizado a proceder a limpeza; 

V- Assinatura, número da matrícula e nome legível do fiscal que constatou a infração. 

As notificações previstas nesta Lei deverão ser efetivadas na pessoa do proprietário, compromissário, possuidor ou 
procurador que formalmente os representem, podendo efetivar-se, por via postal, com aviso de recebimento, ou mediante 
publicação de edital no Diário Oficial do Município de Bauru quando a notificação pessoal se mostrar impossível de ser 
cumprida. 

Os proprietários ou possuidores notificados e que cumprirem o que detennina a notificação e esta Lei, deverão, 
imediatamente após o final do prazo fixado, comunicar ao setor competente, para fins de constatação e baixa da notificação. 

Ao final do prazo concedido, o não atendimento da notificação a que se refere o artigo anterior, implicará na aplicação de 
multa por irregularidade constatada, em valor por metro quadrado da área que deveria ser limpa, a ser fixado anualmente 
por decreto, devendo esse valor ser dobrado no caso de reincidência durante o prazo de um ano da infração anterior. 

Vencido o prazo a que se refere o art. 5° sem a manifestação ou providências pelo proprietário, compromissário ou 
possuidor, será expedido o auto de infração ao infrator, ficando o Município autorizado a proceder a limpeza do terreno, 
diretamente ou através de empresas contratadas ou conveniadas para esse fim, cujo valor, por metro quadrado de área a ser 
limpa, será fixado anualmente por decreto. 

Após a execução dos serviços, o responsável será notificado a efetuar o pagamento da taxa referente à limpeza do terreno 
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Ref. Lei nº 7.104/18 

Art.7° 

Art. 8º 

Art. 9" 

Art. 10 

Art. 11 

PRoc. N2 ~lsJ/3 -i--~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

no prazo mâximo de 30 (trinta) dias. 

O pagamento da multa não exime o infrator da responsabilidade pela execução do serviço ou do pagamento da taxa de 
limpeza, caso o serviço seja realizado pela Prefeitura Municipal ou através de empresa CONTRATADA ou conveniada. 

As multa.e; e taxas originadas pelo descumprimento desta Lei serão inscritas em Dívida Ativa pela Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças, devendo as certidões de dívida ativa serem posteriormente encaminhadas a Cartório de protestos. 

A Prefeitura Municipal de Bauru manterâ limpos e roçados os terrenos públicos de sua propriedade através de serviços 
próprios ou contratados. 

A presente Lei será regulamentada, em até 60 (sessenta) dias, por Decreto do Poder Executivo Municipal. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 6.809, de 29 de junho de 2.016. 

Bauru, 10 de agosto de 2.018 . 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

LETÍCIA ROCCO KIRCHNER 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 6,809, DE 29 DE JUNHO DE 2.016 
Dispõe sobre a limpeza de terrenos 
particulares baldios, casas e construções 
abandonadas ou desocupadas localizadas no 
perímetro urbano. 

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° 

CAPÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Além daquelas decorrentes da lei constitui obrigação dos proprietários e/ou possuidores, a qualquer titulo, de 
imóveis localizados no perímetro urbano: 

f - Manter limpos, capinados ou roçados, a critério da Administração Municipal: 

a) terrenos públicos e particulares baldios; 

b) terrenos públicos e particulares com construções inacabadas ou abandonadas; 

e) os quintais de prédios públicos, particulares e/ou empresariais em uso, desocupados ou 
abandonados. 

II - O prazo para a execução do serviço será de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data do 
recebimento da notificação, sob pena de cobrança de multa e demais providências administrativas e 
judiciais. 

Parágrafo único. O prazo citado no inciso ll do art. 1 ° será improrrogável. 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4' 

Art. 5° 

Art. 6° 

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Departamento de Água e 
Esgoto (DAE), a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (EMDURB). e a Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (FUNPREV) deverão executar, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, por meios próprios ou através de empresas contratadas por licitação e sob pena 
de responsabilidade ou improbidade, a limpeza dos imóveis de sua propriedade, sempre que comunicada por 
escrito através de seu protocolo por qualquer cidadão. 

CAPÍTULO II 
DA PENALIDADE 

Havendo descumprimento do disposto no art. 1° e seus incisos será imposta uma multa correspondente a 05 
% (cinco por cento) do Valor Venal total do imóvel. 

CAPÍTULO lll 
DAS COMPETÊNCIAS 

Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde através do Departamento de Saúde Coletiva, a vistoria e 
autuação dos infratores desta Lei. 

É de competência, do proprietário e do adquirente ou procurador que fonnalmente os represente, a 
atualização dos Dados Cadastrais, e de Domicílio, junto à Divisão de Receitas Imobiliárias da Secretária 
Municipal de Economia e Finanças, sempre que houver transferência de domínio ou mudança de endereço, 
sob pena de incorrer na multa prevista no art. 3° dessa lei. 

Compete ao proprietário ou possuidor do imóvel a qualquer titulo, remoção de lixo, entulhos e resíduos da 
limpeza do terreno, bem como zelar para que seu imóvel não seja alvo de depósito de lixo e entulhos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei nº 6.809/16 

Parágrafo único. Fica proibido o uso de agrotóxico da classe dos herbicidas para fins de capina química e emprego de fogo 
para limpeza de vias públicas, terrenos edificados ou não, sejam esses públicos ou particulares, e nas áreas de 
proteção ambiental e mananciais. 

Art. 7° 

§ 1º 

Art. 8° 

Art. 9º 

Art. 10 

Art. 11 

CAPÍTULO IV 
DAS NOTIFICAÇÕES 

Após a vistoria e constatação de que o imóvel não atende ao disposto no art. 1 º e seus incisos, bem como o 
disposto no art. 6°, o Agente de Fiscalização certificará o ocorrido, registrando e elaborando a Notificação 
visando à execução do serviço no prazo previsto no inciso II do art. !º. 

As notificações deverão ser efetivadas na pessoa do proprietário e/ou possuidor, a qualquer título, ou 
Procurador que formalmente os represente. 

Na Notificação deverá constar: 

I - Local, dia e hora da constatação; 

II - Descrição sumária do fato de fonna explícita e com a inclusão do Artigo da Infração na sua 
totalidade no Auto de Infração e a medida explícita do que o munícipe deverá fazer para corrigir o 
fato gerador da Notificação da Infração; 

111 • Indicação do(s) nome(s) do(s) notificado(s) que poderá ser a qualquer título, número do RG, CPF 
ou CNPJ; 

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

V - Assinatura e nome legível do fiscal que constatou a infração. 

CAPÍTULO V 
DAS AUTUAÇÕES 

Decorrido o prazo concedido na Notificação para execução do serviço e após vistoria e constatação de que o 
imóvel não atende ao disposto no art. 1 º e seus incisos e art. 6°, o agente de fiscalização lavrará Auto de 
Infração, conforme os trâmites administrativos descritos no Código Sanitário Municipal. 

Os imóveis cujos dados cadastrais estejam incompletos, por qualquer motivo, não pennitindo a entrega por 
falta de endereço de correspondência, ou mesmo aqueles cujas correspondências forem devolvidas, serão 
notificados para o cumprimento do disposto no art. l º e seus incisos mediante O l (uma) publicação no Diário 
Oficial do Município, sendo o prazo contado a partir da referida publicação. 

Qualquer Secretaria, Órgão Federal, Estadual ou Municipal, poderá solicitar à Administração Municipal, 
mediante requerimento fundamentado, que solicite providências quanto a limpeza do imóvel, sempre que 
caracterizado como situação de risco iminente ou calamidade, de forma a preservar a segurança e a saúde da 
população. 

CAPÍTULO VI 
CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, 

QUINTAIS DE CASAS DESOCUPADAS OU ABANDONADAS 
BEM COMO OBRAS ABANDONADAS 

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente poderá executar por meios 
próprios ou através de empresas contratadas por licitação, a limpeza dos imóveis, citados nos Artigos 1° e 9°. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.809/16 

Parágrafo único. Após a execução dos serviços, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente enviará o processo para a Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças que lançará o valor de 05% (cinco por cento) do Valor Venal total do 
imóvel a título de custas do serviço. 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As vistorias nos imóveis para capinação e limpeza na fonna do Art. 1°, inciso I, serão efetuadas a partir do 
16º (décimo sexto) dia da Notificação. 

A Divisão de Vigilância Ambiental controlará a expedição dos autos de infração, bem como, manterá um 
registro para consultas e verificações de prazos . 

O pagamento da multa não exime ao infrator da responsabilidade da execução do serviço e caso não o 
execute poderá ser compelido a fazê-lo através de medidas judiciais. 

Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis Municipais nº 5.540 de 11 de fevereiro 
de 2.008 e nº 6.367 de 19 de junho de 2.013. 

Bauru, 29 de junho de 2.016. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

LÁZARA MARIA GOMES GAZZEITA 
SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

DANILOALTAFIM PINHEIRO 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 3832, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994 
Institui o Código Sanitário do Município de Bauru e dá 
outras providências. 

TIDEI DE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1° -

Artigo 2º -

Artigo 3º -

Artigo 4° -

Artigo 5° -

Artigo 6º -

PARTE! 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica instituído o Código Sanitário do Município de Bauru. 

As normas expressas neste Código dispõe sobre a proteção, promoção e preservação da saúde 
no campo de competência da Prefeitura do Município de Bauru. 

É garantido o sigilo nas denuncias à Autoridade Sanitária. 

PARTE II 
AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DA SAÚDE 

LIVRO! 
PROGRAMAÇÃO DA SAÚDE 

Compete à Secretaria Municipal de Saúde, previamente identificar fiscalizar e controlar os 
fatores determinantes e condicionantes da Saúde individual e coletiva, incluindo ações referente 
à saúde da criança e do Adolescente da Mulher, do idoso, do trabalhador, dos portadores de 
deficiência, da saúde mental, bucal e do controle das doenças transmissíveis e não 
transmissíveis . 

As ações de saúde devem contemplar aquelas individuais e coletivas desenvolvidas pele 
Secretaria Municipal de Saúde através de equipamentos próprios, conveniados e contratados, 
compreendendo a proteção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva dos 
cidadãos, e seguir normas editadas nesta lei. 

Compete ainda à Secretaria Municipal de Saúde a realização e atualização periódica do 
diagnóstico de saúde da população em sua área de abragência, identificando os principais 
problemas, riscos e agravos à saúde, através de inquéritos, investigações e levantamentos de 
dados necessários à promoção e avaliação das medidas de controle. 

Parágrafo Único - As unidades de Saúde deverão valer-se de todos os dados e informações pertinentes e necessários 
para este fim sejam eles de natureza demográfica, sócio-econômica, ambiental, estatísticas de 
saúde e outros. 

Artigo 7° - As instituições do Poder Público, os estabelecimentos de atenção e assistência a saúde, outros 
tipos de estabelecimento de interesse da saúde, quer sejam de natureza agropecuária, industrial, 
comercial ou de prestação de serviços, e os profissionais de saúde ou cidadãos relacionados 
pela autoridade de saúde municipal, devem, quando solicitados, fornecer regular e 
sistematicamente às autoridades sanitárias, os dados necessários à elaboração e atualização do 
diagnóstico de saúde da população. 
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§ l º -

§ 2º -

§ 3º -

Artigo 43 -

• § l º -

§ 2º -

Artigo 44 -

• Artigo 45 -

Artigo 46 -

Artigo 47 -

Artigo 48 -

ESTADO DE SÃO PAULO 

No que se refere o inciso 11, podem ser permitidas a utilização dos passeios para esse fim, 
desde que utilizadas caixas ou tabuados apropriados, não ocupando mais de 1/3 (um terço), da 
largura do passeio. 

Ao infrator serão aplicadas as sanções previstas neste Código inclusive apreensão e remoção de 
material, sem prejuízo da obrigação da limpeza do local e da reparação dos danos 
eventualmente causados. 

Os serviços previstos no parágrafo anterior, poderão ser executados pela Prefeitura ou por 
delegação, a seu critério, cobrados em dobro o custo correspondente, sem prejuízo da multa 
cabível. 

O transporte em veículos de resíduos, terras, agragados, ossos, adubo, lixo curtido e qualquer 
material a granel, deve ser executado de forma a não provocar derramento na via pública e 
poluição local. 

O transporte de quaisquer materiais ou resíduos, que sejam feitos em caminhões/veículos l,Q,11 

carroceria aberta deverão obrigatoriamente estar protegidos por lonas devidamente amarradas 
para evitar qualquer espalhamento. 

As caçambas em geral (basculantes, carretas, tipo de brook e outras) não poderão ter sua carga 
ultrapassada os limites de altura das laterais mesmo que atendam ao parágrafo 1°. 

É proibido riscar, borrar, escrever e colar cartazes, nos seguintes locais; 
1 - Árvores de logradouros públicos; 
II - Gradis, parapeitos, viadutos, pontes, canais e túneis; 
III - Postes de iluminação, placas indicativas de trânsito, semáforos, hidrantes, caixas de 

concreto, telefones públicos, alarmes de incêndio e de coleta de lixo; 
IV -Guias de calçamento, passeios e revestimentos de logradouros públicos, bem como 

escadarias de edifícios públicos ou particulares; 
V - Estátuas, monumentos, colunas, paredes, muros, tapumes de ediflcios públicos ou 
particulares; 
VI - Outros equipamentos urbanos . 

É proibido produzir poeiras ou borrifar líquidos que incomodem os vizinhos ou transeuntes, 
quando da construção, demolição, reforma, obras de aterro, desaterro, pintura ou limpeza de 
fachadas de edifícios. 

SEÇÃO V 
Da Limpeza de Áreas Livres 

Em qualquer área ou terreno, assim como ao longo ou no leito de rios, canais, córregos, lados e 
depressões, bueiros, valetas de escoamento, poços de visita e outros pontos de sistema de água 
pluviais, é proibido, depositar, obstruir ou lançar resíduos de qualquer espécie. 

Os responsáveis por imóveis não edificados, mesmo aqueles cercados, murados, devem mantê
los limpos, roçados e capinados, na forma e sob as sanções previstas neste Código. 

A limpeza das áreas, ruas internas, entradas e serviços dos agrupamentos de edificações 
constitui obrigação dos proprietários e usuários, que devem colocar os resíduos recolhidos em 
pontos de coleta que facilitem a remoção pela Prefeitura, ou a quem esta delegar, observando 
determinações articuladas neste Código. 

SEÇÃO VI 
Da Limpeza e Conservação das Feiras Livres 
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III • Tendo conhecimento do ato ou fato lesivo à saúde pública, o infrator deixar de tomar as 
providências de sua alçada, tendentes a evitá-lo ou saná-lo; 

IV - O infrator coagir outrem para a execução material de infração; 
V - Ter a infração conseqüência calamitosa à saúde pública; 
VI - Ser, o infrator, reincidente. 

Artigo 176 - Para os efeitos deste Regulamento, ficará caracterizada a reincidência especifica quando o 
infrator, após decisão definitiva na esfera administrativa do processo que lhe houver imposto a 
penalidade, cometer nova infração do mesmo tipo ou permanecer em infração continuadas. 

Parágrafo Único - A reincidência especifica toma o infrator passível de enquadramento na penalidade máxima e a 
caracterização da infração em gravíssima. 

Artigo 177 -

Artigo 178 • 

Artigo 179 -

Parágrafo Único -

Artigo 180 -

Para a imposição da pena e à sua graduação, a autoridade sanitária levará em conta: 

1 - As circunstâncias atenuantes ou agravantes; 
II - A gravidade do fato, tendo em vistas as suas conseq!iências para a saúde pública; 
Ili - Os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias. 

Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação da pena será 
considerada em razão das que sejam preponderantes. 

A pena de multa consiste: 

I - Nas infrações leves, de 1,5 a 7 UVFM (Unidade de Valor Fiscal Municipal); 
II - Nas infrações graves, de mais de 8 a 15 UVFM (Unidade de Valor Fiscal Municipal); 
III - Nas infrações gravíssimas, de mais de 16 a 57 UVFM (Unidade de Valor Fiscal 

Municipal). 

No auto de infração o atenuante, desde logo e observada a graduação deste artigo, estabelecerá 
a graduação da multa, fixando seu valor. 

São infrações sanitárias entre outras: 

I - Preparar, manipular, embalar ou reembalar, annazenar, comprar, vender, ceder ou usar 
alimentos, produtos alimentícios que interessem à saúde pública ou individual, sem 
registro, licença ou autorizações dos órgãos sanitários competentes ou contrariando o 
disposto na legislação sanitária pertinente; 

pena: advertência, apreensão e inutilização, interdição e/ou multa; 
II - Deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notificar doença ou zoonose 

transmissível ao homem, de acordo com o que disponham as normas legais ou 
regulamentares vigentes: 

pena: advertência e/ou multa; 
III - Impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças 

transmissíveis e ao sacrifício de animais domésticos considerados perigosos pelas 
autoridades sanitárias: 

pena: advertência e/ou multa; 
IV - Reter atestado de vacinação obrigatória, deixar de executar, dificultar ou opor-se à 

execução de medidas sanitárias que visem a prevenção das doenças transmissíveis e sua 
disseminação, à preservação e à manutenção de saúde: 

pena: advertência e/ou multa; 
V - Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes no 

exercício de suas funções; 
pena: interdição e/ou multa; 
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VI . Reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos capazes de 
serem nocivos à saúde, no vasilhamento se alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos 
dietéticos, medicamentos, drogas, produtos de higiene, cosméticos e perfumes; 

pena: apreensão, inutilização, interdição e/ou multa; 
VII . Expor à venda ou entregar ao consumo, produtos de interesse à saúde, cujo prazo de 

validade tenha expirado, ao apor·lhe novas datas de validade posteriores ao prazo 
expirado; 

pena: apreensão, inutilização, interdição e/ou multa; 
VIII· Inobservância das exigências sanitárias relativas a imóveis, pelos seus proprietários, ou 

por quem detenha legalmente a sua posse; 
pena: advertência, interdição e/ou multa; 
IX . Fraudar, falsificar ou adulterar produtos alimentícios; 
pena: apreensão, inutilização e/ou interdição do produto; suspensão de venda, interdição 

parcial ou total do estabelecimento e multa; 
X . Transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde, 
pena: advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto, suspensão de venda, 

interdição parcial ou total do estabelecimento, e/ou multa. 

Independem de licença para o funcionamento os estabelecimentos integrantes da Administração 
Pública ou por ela instituídos, ficando sujeitos porém, às exigências pertinentes às instalações, 
aos equipamentos e à aparelhagem adequados e à assistência e responsabilidades técnicas. 

Desrespeito ou desacato ao servidor competente, em razão de suas atribuições legais, sujeitarão 
o infrator à penalidade de multa, de leve a gravíssima. 

LIVRO II 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DAS INFRAÇÕES DE NATUREZA SANITÁRIA 

Artigo 182 • 

CAPÍTULOI 
Auto de Infração 

As infrações sanitárias serão apuradas em processo administrativo próprio, indiciado com a 
lavratura de auto de infração, observados o rito e os prazos estabelecidos neste Regulamento e, 
desde logo, cientificando, o autuado do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa. 

Parágrafo Único• O auto de infração será avaliado pelo superior imediato da autoridade autuante, seguindo·se a 
lavratura do auto de imposição de penalidade, se for o caso. 

Artigo 183 • O auto de infração será lavrado em 4 (quatro) vias, no mínimo, destinando.se a primeira ao 
autuado e conterá: 

1 · O nome da pessoa fisica ou denominação da entidade autuada, especificação de seu 
ramo ou atividade e endereço; 

II ~ O ato ou fato constitutivo da infração e o local, a hora e a data respectivos; 
Ili • A disposição legal ou regulamentar transgredida; 
IV• Indicação do dispositivo legal ou regulamentar que comina penalidade a que fica sujeito 

o infrator, bem como o estabelecimento e fixação da multa adequada; 
V· O prazo de 15 (quinze) dias para defesa ou impugnação do auto de infração; 
VI - Nome e cargo legíveis da autoridade autuante e sua assinatura; 
VJI - A assinatura do autuado, ou, na sua ausência, de seu representante legal ou preposto, e 

em caso de recusa a consignação dessa circunstância pela autoridade autuante e a 
assinatura de duas testemunhas, quando possível. 
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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 JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~\o A:ü,;) 
Em f t!{° de ~ de 2019. 

ALEXSSA RO BUSSOLA 

P ente 
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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 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicitamos seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal para que 
esclareça a razão pela qual os terrenos públicos de 
propriedade do Município foram excluídos da obrigatoriedade 
da manutenção da limpeza dos mesmos. 
Bauru, 15 de ut br e 2019 . 

• 1 

ERTOMEIRA 
Relator 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal. 
Bauru, 15 de outubro de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Presidente d omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme 
solicitação. 
Bauru, 15 de outubro de 2019. 

Atendido o despacho supr . Segue cópia do oficio. 
Bauru, 15 de outubro de 2 19. 

~~~~ 
RONALDO .'.JOSÉ 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 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 204/19 

Bauru, 15 de outubro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

• Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

• 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 82/19, que altera a 

ementa e dispositivos da Lei nº 7104, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre a 

limpeza de terrenos particulares baldios, espaços públicos - calçadas, casas e 

construções abandonadas ou desocupadas localizadas no perímetro urbano 

(acrescenta terrenos, jardins e espaços públicos), processado sob nº 215/19, 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 . 

OSÉ ROBE 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

SEGALLA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF GP 2231/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

GABINETE DO PREFEITO 

PROC. NR_,2.1 5 
FOLHAS 

Bauru, 30 de outubro de 2019. 

Câmara Mu 1icipal de >-l· -u, u 
Diretoria de !\poio Leglslawo 

3 1 OUT. 2019 

ENTRA 
Hora JJ.l,__(a).=lti:::=I 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM 204/19, Processo 149032/2019 em que a comissão 

de Justiça, Legislação e Redação, solicita que esclareça pela qual os terrenos públicos de propriedade 

do Município forma excluídos da obrigatoriedade da manutenção da limpeza dos mesmos, a 

Secretaria das Administrações Regionais informa que a obrigatoriedade do município consta no 

artigo 9° da atual Lei 7104/18 (anexa) . 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 
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P. 4.063/18 Jp. 26.895/13 (capa). 
LEI Nº 7.104, DE 10 DE AGOSTO DE 2.018 
Dispõe sobre a limpeza de terrenos 
particulares baldios, espaços públicos -
calçadas. casas e construções abandonadas ou 
desocupadas localizadas no perímetro urbano. 

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. r 

Parágrafo único. 

Art. 2º 

j\rt.3º 

§ lº 

Art. 5° 

Art. 6° 

Parágrafo único. 

Constitui obrigação dos proprietários, compromissários ou possuidores, a qualquer titulo, de imóveis paqiculares 
localizados no perímetro urbano: 

I - Manter limpos: 

a) 
b) 
e) 
d) 

os terrenos particulares desprovidos de edificações; 
os terrenos particulares com construções inacabadas ou abandonadas; 
os jardins dos prédios particulares desocupados ou abandonados; 
os espaços públicos - calçadas defronte dos terrenos particulares. 

II - Remover do local, todo e qualquer tipo de resíduo de modo a não propiciar criadouro ou habitáç_ulo de animais e 
insetos nocivos ao ser humano, bem como zelar para que terceiros ali não depositem nada sem autorização. 

Nus casu::i dt: <lt:stlubnunenlu da posse, a nS-pbnsabili1.h11lt: tlt: qut: trata ~lt:: arligo é solidária. 

Para efeitos desta Lei, considera-se espaço público limpo o espaço público onde a vegetação não ultrapasse 0,30m (trinta 
centímetros) e terrenos limpos, os terrenos cuja vegetação não ultrapasse O,SOm (cinquenta centímetros), considerando-se, 
em ambos os casos, qualquer ponto dos mesmos, e que não sirvam como depósitos de lixo, entulhos e materiais inservíveis. 

A vistoria, autuação e expedição dos autos de infrações aos infratores desta Lei ficam a cargo de 6rgão competente a ser 
indicado pelo Poder Executivo. .,. 

Após a vistoria e a constatação 1º· que' ci' imóvel não atende ao disposto no art. 1° e seus incisos, o agente de fiscalização 
certificará o ocorrido, regis~tido e elabOrlmdo a Notificação, visahdo à execução do serviço no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir do recebimento ou da pbblicação da notificação. 

A Notificação deverá conter: 

1- Local, dia e hora da constatação; 

ll- Descrição sumária do fato, ilustrado com fotografias, com a indicação do artigo da infração cometida e a medida 
· r.xplfoita tfaqnilo qm'l o munícipe deve:l"fl f1wr:r parn r.orrizir (1 fato et:radnr rfa nntific:11çãnj 

m- Identificação do proprietário, comptõmissário ou possuidor do terreno; 

IV- Menção do fato de que, cáso llãO regularize a situação no prazo legal de 1S (quinze) dias, será autuado e ser-lhe-á 
imposta multa, ficando o município,. nos termos do disposto no artigo 7º desta lei, autorizado a proceder a limpeza; 

V- Assinatura, número da matricula e nome legivel do fiscal que constatou a infração. 

As notificações previstas nesta Lei deverão ser efetivadas na pessoa do proprietário, compromissário, possuidor ou 
procurador que formalmente os representéJn, podendo efetivar-se, por via postal, com aviso de recebimento, ou mediante 
publicação de edital no Diário Oficial do Município de Bauru quando a notificação pessoal se mostrar impossível de ser 
cumprida. 

Os proprietários ou possuidores n~tificados e que cwnprirem o que determina a notificação e esta. Lei, deycrão, 
irnediotomcntc npós o 6nol do ptvzd fitndn, comunicar no setor compctrntc, pnm fins de constotação e baixo do notificoçõo 

Ao final do prazo concedido. o não atendimento da notificação a que se refere o artigo anterior, implicará na aplicação de 
multa por iqçguJaddade oonst~.Viilor por metro quadrado da área que deveria ser liIDPa, a ser fixado anualmente 
por decreto, devendo esse valor ser dobrado no casó de~nmtd!hcla duratric o prazo etc Um ano da lnftaçao anterlõt. 

Vencido o pra7.o a que ,m refere o art Sº sem a manife11taçãn ou pmvidências pelo proprietário, compromis11árin nu 
possuidor, será expedido o auto de infração ao infrator, ficando o Municipio autorizado a proceder a limpeza do terreno, 
diretamente ou através de empresas contratàdas ou conveniadas para esse fim, cujo valor, por metro quadrado de ârea a ser 
limpa, !Crú fixndo anualmente por decreto. 

Após a execução dos serviços, o responsável será notificado a efetuar o pagamento da taxa referente à limpeza do terreno 

1 
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no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

O pagamento da multa não exime o infrator da responsabilidade pela execução do serviço ou do pagamento da taxa de 
limpeza, caso o serviço seja realizado pela Prefeitura Municipal ou através de empresa CONTRATADA ou conveniada. 

As multas e taxas originadas pelo descumprimento desta Lei serão inscritas em Divida Ativa pela Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças, devendo as certidões de dívida ativa serem posteriormente encaminhadas a Cartório de protestos. 

A Prefeitura Municipal de Bauru manterá limpos e roçados os terrenos.públicos de sua propriedade através de serviços 
próprios ou contratados. 

A presente Lei será regulamentada, em até 60 (sessenta) dias, por Decreto do Poder Executivo Municipal. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 6.809, de 29 de junho de 2.016. 

Bauru, I O de agosto de 2.018. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZEITA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

LETÍCIA ROCCO KIRCHNER 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 82/19. 
Altera a ementa e dispositivos da 
Lei Municipal nº 7.104, de 10 de 
agosto de 2018, que dispõe sobre a 
limpeza de terrenos particulares 
baldios, espaços públicos 
calçadas, casas e construções 
abandonadas ou desocupadas 
localizadas no perímetro urbano. 

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 º 

Art.2° 

Art. 3° 

A ementa da Lei Municipal nº 7.104, de 10 de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios, espaços públicos - calçadas, casas e 
construções abandonadas ou desocupadas localizadas no perímetro urbano." 

O "caput'' e as alíneas "a", "b", "e" e "d", do inciso I, todos do Art. 1 º, da Lei Municipal nº 
7. 104, de 10 de agosto de 2018, passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. 1º Constitui obrigação dos proprietários, compromissários ou possuidores, a 
qualquer título, de imóveis públicos e particulares localizados no perímetro 
urbano: 

1 - Manter limpos: 
a) os terrenos públicos diversos dos de propriedade do Município e 

particulares desprovidos de edificações; 
b) os terrenos públicos diversos dos de propriedade do Município e 

particulares com construções inacabadas ou abandonadas; 
c) os jardins dos prédios públicos e particulares desocupados ou 

abandonados: 
d) os espaços públicos - calçadas defronte dos terrenos públicos e 

particulares." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

1 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

Considerando as informações recebidas, a presente matéria é 

legal e constitucional, nada obstando sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

05 de novembro de 2019. 

BERTO MEIRA 
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• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

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

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

constitucionalidade 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. 

Relator 

NA LINO DAVI DA SILVA 
Membro 

Sala de Reuniões, em 

05 de novembro de 2019. 

ALEXSSA O BUSSOLA 

ente 

ARUDE 
ro 
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C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em b de~ de2019. 

J 
YA ASCIMENTO 

sidente 
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• 

• 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

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

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutinio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
06 de nove bro de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

R 

,.,-
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• 

• 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

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

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

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

Relator 

LUIZ C 
Membro 

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

É o nosso parecer. 

DROBUSSOLA 

Sala de Reuniões, em 
06 de novembro de 2019. 

YA~~NTO 
Presidente 

' / 

Membro 

Membro 

YV' vv 
RIBAS 
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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 OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
' 

Em _Q_ de /VPIA::7Y'J$ de 2019. 

MANOELAE OSILA 

e 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à sua normal tramitação. 

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

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

12 de novembro de 2019. 

Relator 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

C9RAÇÃODE 
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 à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
12 de novembro de 2019. 

Relator 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Nomeio Relat do presente processo o Vereador 

Em Wde ~J~ de 2019. 

r 
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• 

• 

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 
20 de novembro de 2019. 

BENEDITO R TO MEIRA 
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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 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 
20 de novembro de 2019. 

1' 

Membro 

IW:'a;At>daPaulaAt 
raleOIDSI de Bauru. 
lla:1.'J I \l]J.t_àsff.s. )C. a,)4-

DIREIDiM DE~ LEG+SlATIVO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, em 

Primeira e Segunda Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária, realizadas no dia 25 de novembro de 2019, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 26 de novembro de 2019 . 

JOS 

Pr sidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

Wlw\~~ 
RONALDO J&SÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 



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

• 

• 

AUTÓGRAFO Nº 7397 
De 26 de novembro de 2019 

Altera a ementa e dispositivos da Lei Municipal nº 
7104, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre a 
limpeza de terrenos particulares baldios, espaços 
públicos - calçadas, casas e construções 
abandonadas ou desocupadas localizadas no 
perfmetro urbano. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

A ementa da Lei Municipal nº 7.104, de 1 O de agosto de 2018, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios, espaços públicos - calçadas, casas e 
construções abandonadas ou desocupadas localizadas no perímetro urbano." 

O "caput" e as alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso 1, todos do Art. 1º, da Lei Municipal 
nº 7.104, de 1 O de agosto de 2018, passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. 1 º Constitui obrigação dos proprietários, compromissários ou possuidores, a 
qualquer título, de imóveis públicos e particulares localizados no perímetro 
urbano: 

1 - Manter limpos: 
a) os terrenos públicos diversos dos de propriedade do Município e 

particulares desprovidos de edificações; 
b) os terrenos públicos diversos dos de propriedade do Município e 

particulares com construções inacabadas ou abandonadas; 
c) os jardins dos prédios públicos e particulares desocupados ou 

abandonados: 
d) os espaços públicos - calçadas defronte dos terrenos públicos e 

particulares." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

JOSE 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ ~ ~ ~ 
RONALDO Jofé scHJAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 242/19 

Bauru, 26 de novembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e os 
Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e 
Extraordinária levadas a efeito ontem por esta Casa de Leis no último dia 06 de fevereiro de 2019: 

Autógrafo nº 
7396 

7397 

7398 

7399 

7400 

7401 

7402 

7403 

7404 

7405 

7406 

Decreto nº 
1866 

1867 

Referente ao Projeto de Lei 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre o Programa Parada Segura, que 
estabelece norma para o desembarque de mulheres, idosos ou pessoas com mobilidade 
reduzida no transporte coletivo urbano, em período noturno, no Município de Bauru e dá 
outras providências; 
de autoria deste Executivo, que altera a ementa e dispositivos da Lei nº 7104, de 10 de 
agosto de 2018, que dispõe sobre a limpeza de terrenos particulares baldios, espaços 
públicos - calçadas, casas e construções abandonadas ou desocupadas localizadas no 
perímetro urbano; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a transposição de recursos no Orçamento do 
Município, especificamente na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural 
de Bauru - EMDURB; 
de autoria desse Executivo, que acresce os parágrafos 2º e 3° ao art. 15 da Lei nº 6365, 
de 17 de junho de 2013; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis para a 
Associação Wise Madness; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bens móveis de 
propriedade da Prefeitura Municipal à EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Aditivos 
aos Termos de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para as entidades 
esportivas do setor privado; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a transferir uma área de terreno da 
EmpresaACEBRAS FERRO EAÇO LTDApara a Empresa DG POLIMEROS LTDA-ME; 
de autoria desse Executivo, que altera o caput, incisos I e IV e § 1° do art. 24 da Lei nº 
7238, de 16 de julho de 2019 e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que altera o § 4° do art. 40 da Lei nº 5999, de 30 de 
novembro de 201 O; 
de autoria desse Executivo, que Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à 
Empresa E.C. RIBEIRO & CIA DE CONSTRUÇÃO DE CONCRETO LTDA, em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominação de Avenida SILVINO FERREIRA a 
uma via pública da cidade; 
de autoria do Vereador Fábio Sartori Manfrinato, que dá denominação de Praça 
LUCIANO DO VALLE a uma praça pública da cidade. 

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

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO G 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

ETTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 475/19 
P. 79.894/19 

Senbor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 27 de novembro de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Mu · · ai n' 7.292/19 que altera a ementa e 
dispositivos da Lei Municipal nº 7.104, de 10 de agosto de 2018, que · põe sob a limpeza de terrenos particulares 
baldios, espaços públicos - calçadas, casas e construções aband adas ou des cupadas localizadas no perímetro 
urbano. 

Atenciosas saudações 

CLODO 

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

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.292, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2.019 
Altera a ementa e dispositivos da Lei Municipal nº 
7.104, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre a 
limpeza de terrenos particulares baldios, espaços 
públicos calçadas, casas e construções 
abandonadas ou desocupadas localizadas no 
perímetro urbano. 

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

Art. lº 

Art. 2° 

Art. 3° 

A ementa da Lei Municipal nº 7.104, de 10 de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios, espaços públicos - calçadas, casas e construções abandonadas ou 
desocupadas localizadas no perimetro urbano." 

O "caput" e as alíneas "a", "b", "c" e ''d", do inciso I, todos do Art. 1°, da Lei Municipal nº 7.104, de 10 de agosto de 
2018, passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. 1° Constitui obrigação dos proprietários, compromissários ou possuidores, a qualquer título, de imóveis 
públicos e particulares localizados no perímetro urbano: 

1- Manter limpos: 
a) os terrenos públicos diversos dos 

de edificações; 
b) os terrenos p, · 

construç · 
c) os· 
d) fro 

LETÍ ROCCO KIRCHNER 

priedade d Município e particulares desprovidos 

e do Município e particulares com 

upados ou abandonados: 
úblicos e particulares." (NR) 

SEC ÁRIA DE PLANEJAMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Cun,prldas as exigências legals 
êncaminha·se o prosonte processo 
ao Seryiço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Bau,u ,,.g,,.~ . ./-f .!. .. J.~Q 

Dl,eto,la de, Legislativo 
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