
Projeto de Lei nº 113/19, que autoriza o 
Poder Executivo a classificar como ZR-3 a 
área localizada no Jardim Imperial até as 
Chácaras Cardoso, acompanhando a 
Avenida José Vicente Aiello. 
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OF. EXE Nº 455/19 
P. 79.221/18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 22 de novembro de 2.019. 

Senhor Presidente, 

Câmara Municipal de Bauru 
Diretoria de ~poio Leglslallvo 

2 5 NOV. ZOl9 

ENTRADA 
Hora 10: 2.o(a) (~ 

É o presente para enviarmo:os'.~a~V~os~s~~~~~~~~~~~~~ 
Executivo a classificar como ZR-3 a área J-· · a a no Jardim 
Avenida José Vicente Aiello . 

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

t. 
D.A.L 

Anexos: Ata da 42º Reunião do CMB e cópia dasjls. 35138 do processo administrativo. 
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P. 79.221/18 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 113/19 
Autoriza o Poder Executivo a 
classificar como ZR-3 a área 
localizada no Jardim Imperial até 
as Chácaras Cardoso, 
acompanhando a Avenida José 
Vicente Aiello. 

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

Art. 1 º 

Art. 2° 

Para fins e efeitos da Lei Municipal de Zoneamento Urbano nº 2.339, de 15 de fevereiro de l.982, 
ou qualquer outra que a vier substituir ou alterar, deverão ser observadas as diretrizes fixadas nesta 
Lei Municipal para a Zona Residencial 3 - ZR3, no perímetro da área inserida no Setor de 
Planejamento Urbano 2 - SPU-2, da Lei Municipal nº 5.631, de 22 de agosto de 2.008 (Plano 
Diretor Participativo de Bauru), ou outra que a vier substituir ou alterar, consistente no 
empreendimento imobiliário denominado Jardim Imperial até o empreendimento imobiliário 
denominado Chácaras Cardoso, compreendida de um lado pela ZR3 .N (na qual está localizado o 
Residencial Villa Lobos), pelos fundos com a ZR4, de outro lado com a zona em que esta 
localizado o empreendimento imobiliário Residencial Tamboré e pela frente com a Avenida José 
Vicente Aiello, conforme mapa que segue anexo e faz parte integrante desta Lei Municipal. 

Somente serão permitidos novos desdobras de lotes com área mínima de 2.000 m' (dois mil metros 
quadrados). 

Parágrafo único. Os desdobras já existentes antes da publicação desta Lei Municipal serão regularizados, desde que 
não inferiores a l.250m' (um mil, duzentos e cinquenta metros quadrados). 

Art.3° Considerando as atividades permitidas para ZR3 - Zona Residencial 3, na Lei Municipal nº 2.339, 
de 15 de fevereiro de l.982, não serão permitidas para a zona de que trata esta Lei a atividade de 
R2.04, os alojamentos de estudantes ou repúblicas. 

• Parágrafo único. Os demais usos deverão ser compatíveis com o nível tolerável de incomodidade. 

Art. 4° 

§ !º 

§ 2º 

Art. 5° 

Para aprovação e/ou regularização de projetos, não serão observadas as restrições de construção e 
uso estabelecidas pelo loteador, sendo observadas somente as legislações edilícias pertinentes e o 
zonea~ento municipal, bem como as normas constantes desta Lei Municipal. 

Para efeitos da Taxa de Ocupação - TO, será permitido o máximo de 60% (sessenta por cento), 
desde que seja garantido nos métodos construtivos uma permeabilidade de 30% (trinta por cento). 

Se o coeficiente de aproveitamento - CA, for maior do que 01 (um), deverá contemplar solução de 
infraestrutura. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

-
PROC. Nº__l:fS lt~ 
FOLHAS,_~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
21, novembro, 19 

--

' 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso Projeto de Lei 
que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a classificar o zoneamento da área contida entre o Jardim 
Imperial (inclusive) e as Chácaras Cardoso (inclusive) como ZR-3 -Zona Residencial 3. 

A área está inserida no perímetro urbano e recebe uma classificação como ZRl - Zona Residencial 
1, exatamente como é o Jardim Shangri-lá e o Residencial Paineiras. 

Ocorre que, a vocação da área em questão é muito diversa das outras duas ZR 1. Ao longo do 
tempo foi ocupada por "Chácaras de Recreio", com lotes com área menores do que a permitida para uma ZRI, 
sendo inclusive instaladas no local algumas atividades como restaurante, que só são compatíveis com urna ZR3. 

De outra sorte, não há como permitir um parcelamento no local em lotes pequenos permitidos em 
uma ZR3, pois causaria um adensamento não desejado pelo interesse público para aquela região da cidade. 

Assim, embora passe a ser uma ZR3, o projeto limita os lotes em 1.250,00m', considerando que 
alguns tem o comprimento de lOOm (cem metros), teriam que ter ao menos 12,5m de testada. 

No local já esteve instalada uma boate, com som ao vivo, que foi desativada e no local se pretende 
construir uma casa de repouso para idosos, com residência permanente no local, o que foi considerado de interesse 
de todos os proprietários e moradores. 

Também exite o interesse de proprietário instalar no local uma escola de educação infantil. 

Já existe instalado um restaurante . 

Enfim, as atividades já existentes e as que se pretendem instalar no local são compatíveis com as 
classificações ZR3 e ZR4 e incompatíveis com as classificações ZRl e ZR2. A classificação ZR4 para o local não é 
de interesse público, pois permitiria atividades e desdobros incompat · com a necessária preservação ambiental 
prevista no Plano Diretor Participativo, Lei Municipal nº 5.631, de de a sto de 2.008, para a faixa compreendida 
entre a Avenida José Vicente Aiello e o Córrego Água da Res.:::sa::;cp.. ---.l 

estabelecidas restrições quanto a 

o projeto em questão. 

~ 

ERVfÇO DE PROCEDIMENTOS lEGISLATl'/OS 
1u,,_.. .. ,.,minhar às Comissões d2: 

--~---
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ZR3 PREDOMINANTE CARACTERISTICAS GERAIS DE USO E ZONEAMENTO DE BAURU QUADRO 
RESIDENCIAL OCUPAÇÃO 7 
com alterações 
feitas pela Lei 
2407182 e Lei 
4415199 

CONDIÇuES DOS USOS LOTES RECUOS PREDIAIS MIN. INDICE URBANISTICO 
PERMITIDOS PERMISSIVEIS TOLERADOS OBS AREA TESTADA ALINHAMENTO DIVISAS FUNDOS T.O.máx. 

MiNIMAm2 MIN.m 
R1 21 250 10 
R2.01-R2.02 6 180 7,5 
R2.03 7, 12,24 500 20 

R2.04 7 250 10 
R3.01 2 

C1 - S1 9 250 10 
C2.01-S2.01 9 250 10 

C2.02-S2.02 7 250 10 
E1 3 
11 1 

S3.01 29 
S3.03 (só bilhar) 32 

OBS.: 
(1) O alvará será concedido para funcionamento na própria residência 
(2) Deve obedecer a legislação específica quanto às características de ocupação da área. 
(3) Terá sua implantação adequada a critério do Escritório Técnico. 
(6) Refere-se à exigência mínima por unidade habitacional. 

LATERAIS 
o ou 3 

5 
5 3 
5 

o ou 3 
4 

(7) Poderá haver necessidade de área para estacionamento de veículos e/ou pátio para carga e descarga - quadro 21 
(9) Permitido como uso misto desde que a edificação total tenha T.O. =<3/4 e C.A. =<1,5 (Deliberação CMZ de 18/10/90) 
(12) Deve dispor de área para playground de 2m• por unidade habitacional com um mlnimo de 15m2

• 

(21) Poderá ser construido abrigo para autos ou varanda no alinhamento (Deliberação CMZ de 18/10/90) 

3 
3 

(24) ver Lei 3691/94, Lei 3701/94, Lei 4193/97, Lei 4339/98, Lei 3351/91 e deliberação CMZ de 18/10/90(Flat com características de R2.03) 
(29) Deliberação CMZ de 18/10/90: permite S3.01 em ZR3 sem grandes reformas em edificações já existentes. 
(32)Lei 4481/99 autoriza mesas de bilhar em bares e lanchonetes, respeitando o raio de 500m de escolas (Lei 3912/95) 

... • 

3/4 
3/4 
1/2 
1/2 

2/3 
3/4 
3/4 

C.A.máx. 

1 
1 
3 
1 

2/3 
3/4 
1 
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ANEXO! 
FOLHAS_ 

Com alterações feitas pela Lei 2407 /82 

CATEGORIAS DE USO - DEFINIÇÃO 
R - USO RESIDENCIAL 

(edificações destinadas à habitação permanente) 
RL UN!Fl\.Mltll'.'R. edificação isolada destinada a servir de moradia a uma só família 
R2 MUL TIFAMILIAR E/OU edificação isolada destinada a servir de moradia a mais de uma 

COLETIVA ~fi~amo:::íh~·ª'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
R2.0 I-.:t, unidades autônomas em série ou agrupadas 

horizontalmente, paralelas ao alinhamento predial (aquelas 
que situando-se ao longo do logradouro público oficial 
dispensam a abertura de corredor de acesso às unidades 
habitacionais). 

R2.02\ unidades autônomas em série ou agrupadas 
horizontalmente, transversais ao alinhamento predial 
(aquelas cuja disposição exija a abertura de corredor de 
acesso). 

R2.0'.l} unidades autônomas agrupadas verticalmente _ 1 Obs.: ~e.rLei 3351191, Lei 3691194, 3701194, 4193197, 4339198 
j?;E<;.'11i-(~ """R'í'.Oil~a1õjllrt1er1tõ 'para"'{itudantes\ apartamentos agrupados\ 

' " '"'·norrz':5n~fídu verticalmente, com dependências de serviços 
de usp ~omum, dispenso de um único acesso). 

Obs.: ver Lei 3587193. 
R3 CONJUNTO RESIDENCIAL edificações isoladas ou agrupadas horizontalmente ou 

verticalmente, ocupado wn ou mais lotes. 
;.~~;_ .... condomínio (espaços e instalações de utilização comum, 

caracterizados como bens em condomínio). 
R3.02. núcleos habitacionais de interesse social (programas a 

car o do BNH. 
C - USO COMERCIAL 

(atividades que definem wna relação de troca visando um lucro e estabelecendo a circulação de mercadorias) 
CI VICINAL OU DE ÂMBITO .Estabelecimento de venda díreta ao consumidor de produtos que se 

relacionam exclusivamente com o uso residencial, de utilização 
imediata e cotidiana, entendido como um prolongamento da 
residência. 

C2 DE BAIRRO 

,. ÇI,OJ.. vicinal propriamente dito - comércio varejista local, de 
porte caracteristicamente pequeno, indispensável ao uso 
residencial: 

Açougue 
Armazém (mercaria, emporio) 
Farmáeia 
(ver Lei Cam. 3418192, lei 
3478192 e ver Lei Estadual 
10.307199) 

Jornais e revistas 
Padaria 
Quitanda, frutaria 

Cl.02. vicinal de transição - comércio varejista local, de porte 
caracteristicamente pequeno, não incômodo ao uso 
residencial: 

Armarilhos 
Bazar (roupas feitas, tecidos) 
Confeiteira, doceria 
Flores (floricultura) 

Laticínios (frios, leiteira) 
Panificadora 
Papeleira, Livraria 
Rotisseria 
Bar 

estabelecimento de venda direta ao consumidor de produtos 
relacionados ou não com o uso residencial de utilização 
intermitentet destinado a atender determinação bairro ou zona. 

JÇZ.Q~ comércio varejista de centro mercantis pouco 
especializado de porte caracteristicamente pequeno, 
compatível com o uso residencial: 

Artigos p/festas Fotografia e ótica 



C3 SETORIAL 

Brinquedos 
Bijuterias 

Casa Lotérica 
Charutaria 
Discos e fitas 
Decoração 

Joalheria, relojoaria 
Lanchonete 
Ver Lei 3896195 
Pastelaria 
Sorveteria 
Calçados 
Vestuário 

-~~ comércio varejista de centro niercantis pouco 
especializado, porte pequeno/médio, tolerado pelo uso 
residencial: 

Artesanato 
Antiguidade 
Butiques 
Filateria e numismática 
Galeria de arte 
Porcelanas e cristais 
Vidros 
Luminárias 
Plantas medicinais 
Artigos p/jardim 
Material p/cinnpismo 
Artigos esportivos 
Caça e pesca 
Cortinas e tapetes 
Móveis e estofados 
Cozinhas (exposição) 
Roupas de c"'l'a, mesa e banho 
Tecidos 
Roupas feitas 
Materiais ortopédicos 
Concessionário e venda de 
veículos e motos sem oficina 
conjugada 
Peças p/autos sem oficina 
conjugada 

Fios Têxteis 
Chapéus, luvas, perucas 
Calçados e bolsas 
Magazines 
Som (equipamentos) 
Eletrodomésticos 
Material elétrico 
Ferragens 
Ferramentas 
Lonas e Toldos 
Cereais 
Supennercado 
Artigos funerãrios 
Artigos religiosos 
Utensílios domésticos 
Materiais de limpeza 
Peixaria 
Instrumentos musicais 
Instrumentos médicos 
Papel de parede 
Acabamento p/construção 

C2.03. comércio varejista de centros mercantis pouco 
especi~lizados, porte pequeno/médio. tráfego intenso, 
incômodo ao uso residencial: 

Café, chá Samba (casa de) 
Choperia Shopping Center 
Restaurante Ver Lei 3896195. 
Atividades de grande porte destinadas à população em geral 
C3.0l. comércio varejista de centros mercantis de maior 

especialização, porte médio/grande, incômodo ao uso 
residencial: 

Artefatos de borracha e Materiais lubrificantes 
plásticos 
Artigos e equipamentos 
pi criadores 
Animais domésticos 
Piscinas (artigos para Bombas) 
em geral 
Balanças e cofres 
Impressos e mapas 
especializados 
Mercados (abastecimentos) 

Cooperativas,de consumo 

Motores e lanchas 
Concessionãria de veículos e 

Óleos combustíveis 

Pneus 
Produtos químicos 

Lenha e carvão 
Máquinas e equipamentos 
p/comércio e serviço 
Instrumentos elétricos e 
eletrônicos 
Mãquina e equipamentos 
pi escritório 
Material p/pintura 
Tintas 

' 

·'°'· . , 
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~PROC. N2 _W/1: ~~ . jf-

motocicletas, com ou sem 
oficina conjugada 
Bicicletas 

FOLHAS .é1h:t _ __ __ 
- ........... , .... 8 

Caminhões e ônibus (agência) 
Equipamentos para combate ao 
fogo 
Roupas profissionais ou de 

rote ão 
C3.02. comércio atacadista de centros meÍcantis de maior 

especialização, porte pequeno/médio, incômodos, tráfego 
intenso: 

Acessórios e/ou peças 
p/automóveis 
Artefàtos de borracha e/ou 
plásticos 
Artefàtos de metal 

Cigarros, fumos e artigos de 
tabacaria 
Discos e fitas 
Brinquedos 
Bijuterias 
Esportivos (artigos) 
Artigos p/cabeleireiros 
Fios Têxteis 
Cutelarias (artigos) 
Artigos de ótica, material 
fotográfico e cinematogrâfico 

Papel, impressos e artigos de 
escritório 

Produtos importados 

Produtos químicos (não 
perigosos) e 
farmacêuticos 

Artigos de couro, bolsas, 
calçados 

Caça e pesca 
Roupas de cama, mesa e banho 
Roupas feitas 
Material de limpeza 
Sacos 

C3.03. comércio varejista de centros mercantis de maior 
especialização, de porte caracteristicamente grande: 

Equipamentos pesados Máquinas e equipamentos 

Ferro p/construção 
Implementos agrícolas 

Tratores 
Metais e ligas metálicas 
Minerais 

Artefàtos em madeira 
aparelhada 
Bebidas e vinagre 
Material p/construção em geral 
Alcool 
Gás engarrafado 
(ver lei 4300/98) 
Adubos e outros produtos 
a rícolas 

p/agricultura e indústria 
Pequenos aviões 
"Trailers'' e outros veículos não 
motorizados 
Cal e cimento 
Cerâmica 
Instalações comerciais e/ou 
industriais 
Sucata 

Garrafas e outros recipientes 
Inseticidas 

atividades destinadas à população em geral, as quais por seu porte 
ou natureza, exigem confinamento em áreas próprias, ou cuja 
adequação à vizinhança dependa de uma série de fatores a serem 
analisados. 
C4.01. comércio atacadista de localização específica, de porte 

caracteristicamente grande, incômodo, tráfego intenso: 
Alimentos p/animais Frios, laticínios e ovos 
Animais vivos Frutas e hortaliças, cereais 
Bebidas 
Câfé, açúcar, sal, chá 
Carne, pescado e animais abatidos 
C4.02. Atacadista de: 



Aparelhos e equipamentos de 
som 
Aquecedores, ar condicionado 
Artefatos de borracha e plástico 
Artefatos p/construção em barro 
cozido, cimento, madeira, 
concreto 
Barcos e motores marítimos e 
peças 
Bicicletas 
Caminhões e ônibus 
Cerâmica 
Cortinas e tapetes 
Papel de parede 
Eletrodomésticos 
Equipamentos p/combate ao 
fogo 

Equipamentos p/jardim 
Móveis 
Vidros 
Carvão e lenha 
Gás engarrafado 
(ver Lei 4300/98) 
Lubrificantes e graxa 
Produtos químicos 
Garrafas 
Porcelanas e cristais 
Bortacha natural 
Couros crus, peles 
Gado (bovino, equino, suíno) 
Sementes, grãos e frutos 
(p/extração de óleo) 
Implementas agrícola 

$-SERVIÇOS 

Plástico 

Pedras p/construção 
Cal e cimento 
Materiais de acabamento 
pi construção 

Artefatos de metal 

Artigos usados e sucata 
Automóveis 
Equipamentos pesados 
Ferragens 
Madeira aparelhada 
Madeira bruta 
Máquinas e equipamentos p/uso 
comercial, prestação de serviço, 
uso agrícola, uso industrial, uso 
profissional 
Material elétrico 
Metais e ligas metálicas 
Alcool 
Combustível 
Inseticidas 

Pneus 
Papel e derivados 
Tintas 
Instrumentos Musicais 
Algodão 
Chifres e ossos 
Adubos e fertilizantes 
Produtos e resíduos de origem 
animal 
Tabaco 
Bombas, balanças 
Fenos e forragens 

(atividades remunerada ou não, pela qual ficam caracterizados os préstimos de mão de obras ou assistência de 
ordem intelectual ou espiritual) 

St Vicinal9ude futtbito Loçal ~ estabelecimento destinado a prestar à população serviços que 
possam adequar-se aos mesmos padrões de uso residencial no que 
diz respeito às características de ocupação do lote. Atividades 
profissionais não incômodas. que poderão ser exercidas 
individualmente na própria residência. 

S2 DE BAIRRO 

Sl.01. Escritórios, consultórios e atêlies de profissionais 
autônomos liberais e qualificados 

Sl.02. 
Manicures 
Pedicuros e calistas 
Tratamento de limpeza de pele 
Barbeiros 
Costureiras 
Pequenos. reparos e serviços de 
qualquer natureza 

Cabeleireiros (ver Lei 4305198) 
Elet.ricista 
Sapateiro 
Encanadores 
Lavanderia, tinturaria 
Engraxataria 

estabelecimento destinado a prestar à população serviços que 
impliquem na fixação de padrões específicos quanto as 
características de ocupação do lote. Atividades de médio porte, de 
utilização intermitente, destinadas a atender determinado bairro ou 
zona. 

~. 
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ao uso residencial: 
Cutelaria 
Objetos de couro de uso pessoal 
(reparos) 
Cerzi dores 
Alfaiataria, camiseiras 
Bordados, plisses, ponto ajour, 
cobertura de botões 
Calçados sob medida 
Encarnadores e douração 
Estúdios fotográficos e 
laborátorios 
Dedetização 
Tapetes, cortinas 

Ouriversaria 
Moldureiros e vidraçaria 

Chaves e fechaduras 
Jóias e relógios (reparos) 
Óticas 

Rádio e TV (eletrônica) 
Auto-escola 
Pensões 

Datilografia (escola) 
Escolas de Arte 
Escola de Dança 
Carimbos e plastificação 
Co iadora 

s2:02: se~iços de centros pouco especializados, incômodos ao 
uso residencial, de atendimento intenso: 
Ambulatórios Orientação vocacional 
Hospital veterinário Institutos psicotécnicos 
Pronto Socorro Abreugrafia 
Estacionamento Laboratórios de análises clínicas 
Cursos de línguas Posto de medicina preventiva 
Centro de reabilitação Agências funerárias 

Velório (ver Lei 3180189) 
Saunas, massagens Cartórios de Registro Civil, 

Imóveis, Protesto e Títulos e 
Documentos 

Clinicas dentárias Tabelionatos 
Hemoterapia 
Fisioterapia e hidroterapia 
Eletroterapia e/ou radioterapia 
Academia de ginástica e esporte 

Clínicas Médicas 
Clínicas veterinãrias 
Cursos de aprendizagem 
profissional 

Carteiras de Saúde 
Banco de Sangue 
Raio X 
Associações ou Fundações 
Beneficentes, Culturais, de 
vizinhança 
Consulados e legações 
Associações 
Científica ··· 

Curso de programação de dados Clínicas de repouso 
Cursos de aviação e navegação 
Cursos por correspondência 
estabelecimento destinado a prestar à população serviços que 
impliquem na fixação de padrões específicos quanto as 
características de ocupação do lote, de acesso, de tráfego, níveis de 
ruído. Atividades destinadas a atender a população em geral. 
S3.0J. serviços de maior especialização, porte pequeno/médio, 

incômodo ao uso residencial: 
Assessoria e consultoria, 

métodos, programação 
(agências) 

Administração e in~orporação 
de imóveis 

Loteamento de imóveis 
Avaliadores · 
Processamento de dados 
Empresas de seguro em geral 

Escritórios representativos ou 
administrativos da 
industria, comércio e 
prestação de serviços 

Editoras de livros, jornais, 
revistas (administração 
e/ou redação) 

Análise, pesquisa de mercado 
A viação (companhia) 
Aerofotogrametria (escritório) 
Administração de bens, 

negócios, consórcios e 



Mercado de capitais 
Instituiçoes financeiras 
Cooperativas de crédito e 

produção 
Construção civil (escritório) 

Agência de detetives 

Agência noticiosas 
Propriedade industrial (marcas e 

patentes) 
Empresários 
Federações 
Caixas Beneficentes 
Banco (sede) 
Garagens automáticas 
Gravaçfio de som 

Linotipia 
Máquinas fotográficas 

(consertos) 
Microfilmagem 
Prótese (oficina e,laboratório) 
Controle tecnológico 
Aluguel de vestimentos 
Artefatos de couro 
Artefatos de metal 

fundos mútuos 
Assessoria fiscal e tributária 
Contabilidade, escrituração 
Escritórios técnicos e 

profissionais 
Datilografia, estenografia, 

secretariado 
Empreiteiras Limpadoras 

(escritórios) 
Vigilância (agências) 
Despachantes 

Anúncios em jornais 
Cobrança (agência) 
Agência de casamentos 
Agências de viagens 
Agência de empregos 
Locação de bens móveis 

(agência) 
Agências bancárias 
Distribuição de jornais 

S3.02. serviços de centros pouco especializados incômodos ao 
uso residencial: 

Estofadores 
Vidraçaria 

Marmoraria 
Cantaria 
Embalagem 
Aquecedores e fogões (reparos) 
Ar condicionado (reparos) 
Raspagem e lustração de 
assoalhos 
Instrumentos musicais pianos 
(reparos) 
Aparelhos elétricos (reparos) 
Equipamentos domésticos 
(reparos) 
Extintores (manutenção) 
Oficina mecânica 
Ferreiros 
Borracheiros 
Armeiros 

Funilária 

Elevadores (manutenção) 
Bicicletas, motocicletas 
(reparos) 
Carpinteiros 
Entalhadores 
Marcenaria, serraria 
Móveis (reparos) 
Tipografia 
Enceradores, lustradores, 
laqueadores 
Pintura de placas e cartazes, 
anúncios luminosos 
Recauchutagem de pneus 
Limpa-fossa 

Galvanolastia 
Serralheiros 
Soldagens 
Torneadores 
Posto abastec/veículos (ver Lei 
4320198 e 3640193 - artigo 3") 
Lavagem de autos (ver Lei 
423719 

i ·:~3 .O~-. ::s~D;.iÇ~~ de ~entro~ pou~o especializados, incômodos ao 
'""->::"' • uso·.r'tsi'cienc1al, trafego intenso 

Cinema Ringue de patinação 
Jogos (casa de) Tiro ao alvo 
Salão de festas, bailes Bilhares 
(arredamento de) 
Tobogã Boliches 
Diversões eletrônicas (ver Lei Pebolim 

... 
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ATA DA 42~ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPI0-------------------
2 Aos 14 dias do mês de NOVEMBRO de dois mil e dezenove, às dezenove horas e quinze 
3 minutos, no Auditório do Gabinete, foi realizada a 42~ Reunião Ordinária do Conselho 
4 do Município de Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de presença os 
5 seguintes membros por segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER 
6 PÚBLICO: Natasha lamônica (Titular, PMB - SEPLAN}; Letícia Rocco Kirchner (Suplente 
7 PMB, Seplan), Otaviano Alves Pereira (Titular, PMB - SAGRA); Maria José Majô 
8 Jandreice (Suplente, PMB - GABINETE), B).REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE C) 
9 REPRESENTANTES DAS· ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Ne.me Neto (Titular -

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 
23 

24 
25 

26 

27 

28 
29 
30 

31 

32 

33 
34 

35 

36 

37 

38 
39 
40 

41 
42 

ASSENAG); Mareio Antônio Tonim Colim (Titular - IAB); Bruno Pegoril] Neto (22 
Suplente - SECOVI); D) ONG'S CJ· REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES 
URBANOS: Alfredo Cirne· Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza Lopes Junior (22 

· Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Peter Ping Ho (12 
Suplente, Setor. 2); Mauro Machado Giglio (22· Suple'nte, Setor 2); Clodoaldo Antonio 
.Galvão (12 Suplente, Setor 4); Raeder RodrigO"Porcaro Puliesi (12 Suplente, Setor 6); 
Carlos Roberto de Sá Cardoso (22 Suplente, Setor 6); Rosangela Felix Silva (12 Suplente,, 
Setor 7); José Carlos de Souza (Titular, Setor 8); ), Thiago de Andrade (Titular, Setor 
11); Juliana Corradini (22 Suplente, Setor 11); SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice 
Scudeller (Titular ~ Bacia Hid. do Córrego Água Parada;· D) CONVIDADOS: Rodrigo 
Vilella Alves de Lima (Jd. Imperial); Daniel Pestana Motta (Jd. Imperial); Erick Luciano 
Mulato (Jd. lmp~rial); Maurício Porto (SEPLAN); Fabio Hiroshi Sato (Jd. ,Imperial); Laura 
Crocé (Jd. Imperial); lvia Gama (Jd. Imperial); Éstela Pereira da Silva. 1f Apresentação 

·do Projeto de Lei de Regularizações de imóveis: O presidente do CMB agradece a 
· presença de todos e inicia as 19:30 , falando sobre a Lei de· Regularização de 

ConstruÇões , que é uma revindic.açôes antiga da sociedade .. E convid~ a secretária do 
planejamento Letícia .Rocco Kirchner para 'explicar o projeto de lei. Letícia fez uma 
minuciosa apresentação no PowerPoint , falando que a lei êsta mai's madura e foi 
estudada de acordo com a já aplicada na cidade de São Paulo que já esta em 
funcionamento . Explica que a lei não terá data de vigência mas ira contemplar a 
regularização de' Imóveis já edificados antes de 28/maio/2018 ·que é a data em que foi 
aprovado o novo código de obras. É uma lei que vai inovar e agilizar resolvendo 
problemas antigos sociais de irregularidade imobiliária , porém objetivo NÃO é pará 
ANISTIAR os que construíram errado e sim resolver um problema cobrando taxas e 
também outorga onerosa para que construiu acima do coeficiente de aproveitamento 
permitido, sendo a regularização declaratória para unifamiliares ate 500 m2 

mediante ART de um profissional. a Secretaria finaliza a apresentação e após breve 
discussão e tirada de dúvidas, o Presidente coloca em votação para plenária que vota 
FAVORAVÉL por UNANIMIDADE e pede que seja encaminhada para Câmara 
Municipal o projeto de LEI DE REGULARIZAÇAO DE CONSTRUÇOES 2)0 presidente do . 
Conselho continua a reunião sobre a LEI DE ALTERAÇAO DE ZONEAMENTO 
CHACARAS CARDOSO e IMPERIAL : Onde após varias reuniões entre os moradores e 
feita audiência 'p.ublica ficou decidido que a nova zona será. ZR3, possibilitando alguns 

Ata da 42ª Reunião Ordinária - Conselho do Município de Báuru 1411112019 
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43 · tipos dé comercio mas com varias restrições inclusive a· área mínima para os lotes 
44 ficaria sera de 2.000m2

• Serão permitidas as atividades previstas na 'zR3 desde que 
45 não cause transtornos e nem·incomodem a vizinhança já-previstas em LEI ,e tendo 
46 que deixar uma porcentagem de 30% do solo permeável para retenção de água, e taxa 
47 de ocupação máxima de 60% estando na reunião alem dos conselheiros e membros 
48 de órgãos também· se encontram pre_sente números de MORADORES DO BAIRRO 
49 INCLUSIVE O REPRESENTANTE DAASSOCIAÇAO DASCHACARAS. O.conselheiro Raeder 
50 
51 

52 

53 

54 
55 
56 
57 
58 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 

71 

pede a palavra para dizer que ao ler o processo observou a falta da Lista de Presença 
das reuniões e da audiência publica já ocorrida, Porem o representante da associação 
das chácaras se manifestou ·dizendo que toda documentação .já fora apresentada, 
sanando o problema. Após discussão com a plenária e os representantes e .moradores 
do local, o Presidente pede a palavra para que seja feita a VOTAÇAO e é aprovada por 
unanimidade pelos conselneiros que seja alterado o zoneamento do local. 3)Pedido de 
IPTU progressivo de 39 processos a Plenária por votação unânime votou pela NÃO 
COBRANÇA DO IPTU PROGRESSIVO DAS 39 AREAS. no MOMENTO pois são lotes do 
Parque do Castelo em que parte. foram desdobrados sendo que o empreendedor 
assumiu e implantou todas- as obras- de .infraestrutura em 2018 e parte ainda não 
,possuem infraestrutura que possibilite empreender nos lotes. Processos: 60488/2019; 
60493/:2019; 60499/2019; 60507/2019; 60512/2019; 60515/2019; 74399/2019; 74561/2019; 
74563/2019; 7_4565/2019; 
74569/2019; 74570/7019; 60521/2019; 74371/2019; 74375/2019; 60527/2019; 74377/2019; 
74381/2019; 74383/2019; }4386/?019; 74387/2019; 74391/2019; 74392/201~; 74396/2019; 
74572/2019; 74607/2019; 74602/2919; 74592/2019; 60532/2019; 74585/2019;74580/2019; 
74574/2019; 60537 /2019; 60543/2019; 60~49/2019;. 60552/2019; 60558/2019; 60562/2019; 
60566/2019. Findo os trabalho? ·as 22:15,a .reunião foi encerrada pelo Presidente que 
agradeceu a presença· de todos . Eu Alfredo Cirne Moreira, 12 secretário do CMB, 
lavrei a presente ATA que segue assinada por mim e pelo Presidente do CMB. . . . 

72 Mareio Antônio Tonim Colim 
73 Presidente 
74 
75 
76 Alfredo Cii"ne Moreira 
77 12 Secretário 
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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 

Nomeio Relator do p{esente processo o Vereador: 

~\,, ~~\i\J't . 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

._..___20t9. 
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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. 

Sala de Reuniões, em 

26 de novembro de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Pres dente 

' ' 
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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 ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em )<';;; de __ \\-'-'~="-""----"'---- de 2019 . 
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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 
27 de novembro de 2019 . 
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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. 

Membro 

Assim, caberà ao Plenàrio da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
27 de novembro de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Membro 

LOQUETE 
Membro 
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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: 

MAi1.eo~ f.lrJ~ rJ10 ix SJv be' 

' .-· 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à sua normal tramitação. 
Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
03 de dezembro de 2019 . 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

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

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenàrio a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
03 de dezembr e 2019 . 

Membro 

PIJbUc:al;:io flaAlá• 
DnOül a.a. 
Dia«1t àsla. jç, 

IO LEONlATilio 
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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 09 de dezembro de 2019, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

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

Bauru, 10 de dezembro de 2019 . 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 1 O de dezembro de 2019. 

} : ,..,1,k jb<- /1Xlv,•-kV\:, 
RONALDO JOSE SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~~~~~~J 

AUTÓGRAFO Nº 7416 
De 1 O de dezembro de 2019 

Autoriza o Poder Executivo a classificar como ZR-3 a 
área localizada no Jardim Imperial até as Chácaras 
Cardoso, acompanhando a Avenida José Vicente 
Aiello. 

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

Para fins e efeitos da Lei Municipal de Zoneamento Urbano n' 2.339, de 15 de fevereiro de 
1.982, ou qualquer outra que a vier substituir ou alterar, deverão ser observadas as diretrizes 
fixadas nesta Lei Municipal para a Zona Residencial 3 - ZR3, no perímetro da área inserida no 
Setor de Planejamento Urbano 2 - SPU-2, da Lei Municipal n' 5.631, de 22 de agosto de 2.008 
(Plano Diretor Participativo de Bauru), ou outra que a vier substituir ou alterar, consistente no 
empreendimento imobiliário denominado Jardim Imperial até o empreendimento imobiliário 
denominado Chácaras Cardoso, compreendida de um lado pela ZR3.N (na qual está localizado 
o Residencial Villa Lobos), pelos fundos com a ZR4, de outro lado com a zona em que esta 
localizado o empreendimento imobiliário Residencial Tamboré e pela frente com a Avenida 
José Vicente Aiello, conforme mapa que segue anexo e faz parte integrante desta Lei 
Municipal. 

Somente serão permitidos novos desdobras de lotes com área mínima de 2.000 m' (dois mil 
metros quadrados). 

Parágrafo único. Os desdobres já existentes antes da publicação desta Lei Municipal serão regularizados, desde 
que não inferiores a 1.250m' (um mil, duzentos e cinquenta metros quadrados). 

Art. 3° Considerando as atividades permitidas para ZR3 - Zona Residencial 3, na Lei Municipal n' 
2.339, de 15 de fevereiro de 1.982, não serão permitidas para a zona de que trata esta Lei a 
atividade de R2.04, os alojamentos de estudantes ou repúblicas. 

Parágrafo único. Os demais usos deverão ser compatíveis com o nível tolerável de incomodidade. 

Art. 4° 

§ 1' 

§ 2' 

Art. 5° 

Para aprovação e/ou regularização de projetos, não serão observadas as restrições de 
construção e uso estabelecidas pelo loteador, sendo observadas somente as legislações 
edilícias pertinentes e o zoneamento municipal, bem como as normas constantes desta Lei 
Municipal. 

Para efeitos da Taxa de Ocupação - TO, será permitido o máximo de 60% (sessenta por 
cento), desde que seja garantido nos métodos construtivos uma permeabilidade de 30% (trinta 
por cento). 

Se o coeficiente de aproveitamento - CA, for maior do que 01 (um), deverá contemplar solução 
de infraestrutura. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 1 O de de 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data . 

.Jl~ .. 01~ .... ;~ 
RON~~~HIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Bauru, 10 de dezembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e o 
Decreto Legislativo abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e 
Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 09 de dezembro de 2019: 

Autógrafo nº 

7414 

7415 

7416 

7417 

7418 

7419 

7420 

7421 

7422 

Decreto nº 

1873 

Referente ao Projeto de Lei 

de autorta desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade 
da Prefeitura Municipal ao Instituto Adolfo Lutz; 

de autorta desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos para as entidades do setor prtvado que 
especifica: 

de autoria desse Executivo, que autortza o Poder Executivo a classificar como ZR-3 a 
área localizada no Jardim Imperial até as Chácaras Cardoso, acompanhando a Avenida 
José Vicente Aiello; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, ã Organização da Sociedade Civil - OSC do 
setor privado que especifica, visando o atendimento ã Educação Infantil; 

de autorta desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos para as Organizações da Sociedade Civil 
do setor privado que especifica; 

de autorta desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, ás Organizações da Sociedade Civil - OSCs, 
do setor privado que especifica, visando o atendimento á Educação Infantil; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, ás Organizações da Sociedade Civil - OSCs 
do setor privado que especifica, visando o atendimento á Educação Especial; 

de autorta desse Executivo, que autoriza à suplementação de recursos através de 
transposição no orçamento Exercicio de 2019; 

de autoria deste Legislativo, que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clinicas e 
laboratórios privados localizados no Município de Bauru de informar aos pacientes e 
usuários acerca da cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos 
de saúde em consultas, exames e cirurgias e dá outras providências; 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Mesa da Câmara - Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Bauru, relativas ao exercício de 2017, 
responsável Clodoaldo Armando Gazzetta. 

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

Excelentíssimo Senhor \ "-._ / 
CLODOALDO ARMANDO GAZzETJA __./ 
Prefeito Municipal de Bauru ·-···--~ 
NESTA 

. 
DI GO MATHEUS ~~ KANASHIRO 
c~-~·'p .. ~:~··!'''' ·: .. ~~~· ,::;~!~~-~~t~~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 511119 
P. 79.221/18 

Senhor Presidente, 

Atenciosas saudaçõ 

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

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 10 de dezembro de 2.019. 
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P. 79.221/18 

PROC. N~ ~ ":l- .:J/ I ~ &-
FOLHAS ~~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.309. DE IO DE DEZEMBRO DE 2.019 
Autoriza o Poder Executivo a classificar como ZR-3 
a área localizada no Jardim Imperial até as Chácaras 
Cardoso, acompanhando a Avenida José Vicente 
Aiello. 

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. lº 

Art. 2º 

Parágrafo único. 

Art. 3" 

Parágrafo único. 

Art. 4" 

§ I º 

§ 2º 

Art. 5" 

Para fins e efeitos da Lei Municipal de Zoneamento Urbano nº 2.339, de 15 de fevereiro de 1.982, ou qua1quer outra que a 
vier substituir ou alterar, deverão ser observadas as diretrizes fixadas nesta Lei Municipal para a Zona Residencial 3 -ZR3, 
no perímetro da área inserida no Setor de Planejamento Urbano 2 - SPU-2, da Lei MunicipaJ nº 5.631, de 22 de agosto de 
2.008 (Plano Diretor Participativo de Bauru), ou outra que a vier substituir ou alterar, consistente no empreendimento 
imobiliário denominado Jardim Imperial até o empreendimento imobiliário denominado Chácaras Cardoso, compreendida 
de um lado pela ZR3.N (na qual está localizado o Residencial Villa Lobos), pelos fundos com a ZR4, de outro lado com a 
zona em que esta localizado o empreendimento imobiliário Residencial Tamboré e pela frente com a Avenida José Vicente 
Aiello, conforme mapa que segue anexo e faz parte integrante desta Lei Municipal. 

Somente serão permitidos novos desdobras de lotes com área mínima de 2.000 m~ (dois mil metros quadrados). 

Os desdobras já existentes antes da publicação desta Lei Municipal serão regularizados, desde que não inferiores a l .250m2 

(um mil, duzentos e cinquenta metros quadrados). 

Considerando as atividades pennitidas para ZR3 - Zona Residencial 3, na Lei Municipal n" 2.339, de 15 de fevereiro de 
1.982, não serão permitidas para a zona de que trata esta Lei a atividade de R2.04, os alojamentos de estudantes ou 
repúblicas. 

(sessenta por cento), desde que seja garantido 

Se o coeficiente de piar solução de infraestrutura. 

Esta Lei entra 

CLO 

LET" ROCCO KORCHNER 
SE TÁRIO DE PLANEJAMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 


