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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 456/19 
P. 161.294/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 22 de novembro de 2.019. 

2 5 NOV. 7019 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelên a o Pro elo de Lei nº 114/19, que dispõe sobre 
parâmetros especiais para a regularização de edificações co uídas ante de 28 de março de 2.01 8, e dá outras 
providências. 

Atenciosas saudações 

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

A 
0.A.L 
P/ leitura no Expediente 
d~ Sessão Ordinária do 

-=d'c-ª ZS,t--0..J I "\ 
em, l 1., l "I 

Anexos: Ata da 42º Reunião do CMB, Lei Municipal nº 7.028/17 e os Decretos Municip is nº 13.7/l/18 e nº 
14.371/19. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO IiE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 114/19 
Dispõe sobre parâmetros especiais 
para a regularização de edificações 
concluídas antes de 28 de março de 
2.018, e dá outras providências. 

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

Art. 1º 

§ 1. 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 2° 

Art. 3º 

§ 2º 

Art. 4° 

§ I º 

CAPITULO! 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Poderá ser regularizada, por meio dos dispositivos previstos por esta lei, uma ou mais edificações no mesmo lote 
comprovadamente concluldas até 28 de março de 2.018, que tenham condições de dispor de higiene, segurança de uso, 
acessibilidade, estabilidade, habitabilidade e salubridade, desde que atendidas as condições estabelecidas nesta Lei. 

Entende-se por edificação concluída, para efeitos desta Lei, aquela que se apresentar coberta por laje, telha ou outro 
material pennanente de cobertura, mediante comprovação por foto aérea datada, pela qual seja possível identificar a 
configuração atuaJ da área do imóvel. 

A Prefeitura de Bauru poderá aceitar propostas de obras de adequação para garantir o atendimento às condições de higiene, 
segurança de uso, acessibilidade, estabilidade, habitabilidade, salubridade e enquadramento na legislação especifica 
aplicável. 

Para a execução das obras referidas no § 2º deste artigo será concedido um prazo máximo de 180 ( cento e oitenta) dias. 

Não poderão ser regularizadas as edificações que: 

1 - Estejam edificadas sobre logradouros ou faixas destinadas a alargamentos das vias~ 

II - Estejam situadas em Áreas de Preservação Pennanente (APP), faixas não edificáveis de rodovias e ferrovias, linhas 
de alta tensão, dutos, canalizações, áreas em processo de desapropriação, bem como em áreas cuja legislação aponte 
restrições impeditivas à edificação, salvo se autorizado por legislação específica; 

III - Estejam desrespeitando as nonnas de segurança aeroportuária. 

As edificações comprovadamente concluídas até 28 de março de 2.018, que não tenham obedecido às nonnas legais de 
construção com relação aos recuos frontal, de fundos e laterais, poderão ser regularizadas em seus registros junto ao 
Município de Bauru, sem que isto implique em direito adquirido, sendo de responsabílidade do proprietário os danos 
causados a terceiros. 

A comprovação deverá ser feita por foto aérea datada e por declaração emitida pelo proprietário ou possuidor, que confirme 
tratar de edificação concluída até 28 de março de 2.018. 

O Relatório de Constatação, a ser elaborado pelo responsável técnico, deverá conter de fonna expressa tratar de 
regularização com base no disposto no "caput", devendo essa informação ser especificada também no Certificado de 
Regularização de Edificação, para fins de averbação na matrícula do imóvel. 

CAPÍTULO II 
DO PROCEDIMENTO DECLARATÓRIO 

Poderá ser requerida, por meio de procedimento declaratório, a regularização de edificações residenciais unifamiliares 
comprovadamente concluídas até 28 de março de 2.018, com área total de construção de até 500m2 (quinhentos metros 
quadrados). 

O procedimento declaratório previsto no "caput" deste artigo deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

I - Requerimento contendo declaração do proprietário ou possuidor e do responsável técnico, constando conhecimento 
ao procedimento declaratório, responsabilizando-se, sob as penas da Lei, pela veracidade das informações e pelo 
atendimento dos requisitos previstos nesta Lei; 

II - Comprovação da anterioridade da conclusão da edificação a 28 de março de 2.018, mediante apresentação de foto 
aérea conforme disposto no parágrafo único do art. 1°; 

III - Cópia da transcrição ou matrícula do imóvel, e, quando o requerente for possuidor, cópia de documento que o 
legitime, tais como: escritura, compromisso ou promessa de compra e venda ou cessão de direitos, decisão judicial 
reconhecendo o direito de usucapião, entre outros documentos que comprovem sua origem perante o Registro de 
Imóveis; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 114/19 

§ 2º 

Art. 5º 

Art. 6° 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 7º 

IV. Demais documentos exigidos pela Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, e respectivo decreto de 
regulamentação para obtenção do Certificado de Regularização d~ Edificação. 

O procedimento declaratório e respectivo prazo de vigência serão definidos por Decreto do Executivo. 

CAPÍTULO Ili 
DO PROCEDIMENTO COMUM PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEMAIS EDIFICAÇÕES 

A regularização das edificações que não se enquadrem no procedimento declaratório previsto no art. 3° desta Lei deverá 
seguir o rito de aprovação previsto pela Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017 e seu respectivo decreto de 
regulamentação, podendo se valer dos dispositivos urbanísticos previstos por esta Lei. 

CAPÍTULO IV 
DA OUTORGA ONEROSA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 

A regularização das edificações com área construída computável superior à taxa de ocupação (TO) e/ou ao coeficiente de 
aproveitamento (CA) definidos pela Lei de Zoneamento será condicionada ao recolhimento de outorga onerosa, que 
incidirá somente sobre o excedente da área construída computável a regularizar. 

Para as situações em que a edificação a regularizar, nos termos desta Lei, possuir coeficiente de aproveitamento (CA) 
superior ao parâmetro definido para a wna, conforme Lei de Zoneamento vigente, será obrigatória o pagamento de outorga 
onerosa, calculado conforme fórmula a seguir: 

C = {(CAproj/CAzon) -1} x V x (0,1 x CAzon) x Fis, onde: 

C - contrapartida financeira relativa a cada m2 (metro quadrado) de potencial construtivo adicional; 
CAproj - Coeficiente de Aproveitamento real do imóvel, de acordo com o projeto de regularização; 
CAzon - Coeficiente de Aproveitamento definido para a zona onde está localizado o imóvel, de acordo com a Lei de 
Zoneamento vigente; 
V - valor do terreno constante do último lançamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano 
Fis - Fator Interesse Social 

Para as situações em que a edificação a regularizar, nos termos desta Lei, possuir taxa de ocupação (TO) superior ao 
parâmetro definido para a zona, conforme Lei de Zoneamento vigente, será obrigatória o pagamento de outorga onerosa, 
calculado conforme fórmula a seguir: 

C = {(TOprojffOzon) - t} x V x O,t x Fis, onde: 

C- contrapartida financeira relativa a cada m2 (metro quadrado) de potencial construtivo adicional; 
TOproj - Taxa de Ocupação real do imóvel, de acordo com o projeto de regularização; 
TOzon - Taxa de Ocupação definida para a zona onde está localizado o imóvel, de acordo com a Lei de Zoneamento 
vigente; 
V - valor do terreno constante do último lançamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano 
Fis - Fator Interesse Social 

O Fator de Interesse Social aplicar-se-á conforme tabela a seguir: 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 
Area construida Fator de Interesse Social (Fis) 
Inferior a 140m2 0,5 

Entre l 40m2 e l 80m1 0,8 
Superior a 180m2 1,0 

RELIGIOSO OU FILANTROPICO 
Area construída 1 Fator de Interesse Social (Fisl 

- 1 0,5 

DEMAIS CLASSIFICAl ·, 1ES 
Arca construida 1 Fator de Interesse Social (Fis) 

- 1 1,0 

CAPITULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A regularização da edificação não exime o proprietário, o possuidor ou o responsável pelo uso às nonnas legais relativas 
aos níveis de ruídos permitidos, à poluição ambiental. nem da obediência aos horários de funcionamento, confonne 
legislação pertinente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 114/19 

Art. 8º 

Parágrafo único. 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

A Administração Pública Municipal, por meio de seu órgão competente, poderá a qualquer tempo, mesmo depois de 
efetuada a regularização, fiscalizar a veracidade das infonnações e declarações, dos valores recolhidos e das condições de 
estabilidade, de higiene, de salubridade, de permeabilidade, de acessibilidade, de segurança de uso das edificações e de 
respeito ao direito de vizinhança. 

Constatada, a qualquer tempo, a inveracidade das situações mencionadas no "caput" deste artigo, poderão ser aplicadas as 
sanções previstas no item 5, do Anexo I da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, e o interessado será 
notificado a saná-las, sob pena de anulação do Certificado de Regularização de Edificação. 

A regularização de que cuida esta Lei não implica em reconhecimento, pelo Município, da propriedade, das dimensões e da 
regularidade do lote e nem exime os proprietários de glebas parceladas ou os respectivos responsáveis, das obrigações e 
responsabilidades decorrentes da aplicação da legislação de parcelamento do solo. 

A expedição do Certificado de Regularização de Edificação independe da quitação de multas que serão cobradas pela 
Prefeitura em procedimentos próprios. 

Além da regulamentação para o procedimento declaratório, conforme § 2º, do art. 4º, as demais disposições previstas por 
esta Lei também poderão ser regulamentadas por Decreto do Executivo, se necessário. 

As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
22, novembro, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente Projeto de Lei, que dispõe sobre 
parâmetros especiais para a regularização de edificações conclufdas antes de 28 de março de 2.018 e dá outras providências. 

Esta lei tem por objetivo regularizar as construções que não serão demolidas e não estão regularizadas. Reconhecer a 
existência destes imóveis e regularizá-los nos registros da Prefeitura Municipal é uma demanda antiga dos munícipes proprietários e é de 
interesse público. 

O procedimento nonnaJ de uma construção parte de um terreno sem benfeitorias. Contrata-se profissional (Engenheiro, 
Arquiteto ou Técnico em Edificações) para elaboração de um projeto. 

Este projeto é apresentado para aprovação na Prefeitura Municipal de Bauru, na Secretaria Municipal de Planejamento, no 
Departamento de Uso e Ocupação do Solo, na Divisão de Aprovação de Projetos. Faz~se isto através de requerimento protocolado no 
Poupatempo, com o recolhimento das devidas taxas. Aprovado o projeto é emitido o Alvará de Aprovação de Projeto, conforme art. 22, inciso II, 
da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017. Pretendendo iniciar a obra, o interessado também requer a emissão do Alvará de 
Execução de Obra, previsto no inciso III, do art. 22, da Lei Municipal nº 7 .028, de 21 de dezembro de 2.017. Terminada a obra é vistoriada para 
verificar se obedeceu ao projeto aprovado e é emitido o Certificado de Conclusão de Obras previsto no art. 22, inciso VI, da Lei Municipal nº 
7 .028, de 21 de dezembro de 2.017. Este é o procedimento comum de construção. 

Ocorre que algumas pessoas não obedecem a esse procedimento comum. Constroem sem comunicar a Prefeitura que está 
construindo. Normalmente um Fiscal de Postura identifica a construção e autua o proprietário, embargando a obra até que esteja regularizada. 
Porém, em alguns casos a obra termina de forma irregular. Para a Prefeitura de Bauru ainda existe um terreno sem benfeitorias, mas na realidade 
existe uma casa construída sobre o local. 

Deve ser analisada a situação. 

Se a construção obedeceu todas as normas legais, apenas formalmente não foi registrada, a própria Lei Municipal nº 7.028. 
de 21 de dezembro de 2.017, prevê procedimento de regularização. Neste procedimento o interessado contratará um profissional (Engenheiro, 
Arquiteto ou Técnico em Edificações) que elaborará o projeto do que já está construído. 

Em seguida o interessado recolherá todas as taxas normais que deveria ter recolhido se tivesse feito da forma correta, pois 
se fosse diferente estaria sendo beneficiado. Porém, seu pedido não será de emissão do Certificado de Conclusão de Obra, mas sim de emissão do 
Certificado de Regularização de Edificação, previsto no art. 22, inciso [V, da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017 . 

Contudo pode acontecer da construção não ter respeitado as normas legais. Por exemplo, não respeitou os recuos laterais e 
de fundos. Neste caso, também poderá ser regularizado pela Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, desde que a construção esteja 
terminada há mais de um ano e um dia, sem que os vizinhos tenham adotado providências administrativas junto à Prefeitura Municipal ou 
providências judiciais relacionadas ao Direito de Vizinhança. 

Existem algumas irregularidades que não encontram solução na Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, ou 
seja, são irregularidades que não conseguem ser sanadas com as normas já existentes, principalmente por interferir com a Lei de Zoneamento 
Vigente. Por exemplo, o recuo frontal não foi respeitado, a taxa de ocupação é maior do que o permitido legalmente, o coeficiente de 
aproveitamento foi extrapolado etc. 

E o que fazer nesses casos sem solução? Algumas vezes assistimos em Jornais Televisivos uma Prefeitura Municipal que 
determina a demolição de tais casas. É uma situação crítica, com enormes efeitos negativos. 

Em outros casos a obra continua irregular, como se não existisse, apesar de estar lá. 

Em Bauru estamos propondo que todas as obras irregulares existentes possam ser regularizadas aplicando-se a Lei 
Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, em conjunto com as normas do presente Projeto de Lei. Ao final, o interessado receberá o 
Certificado de Regularização de Edificação, previsto no inciso IV, do art. 22. 

É importante se obseivar que a presente lei municipal não será temporária, mas poderá ser aplicada a todos os imóveis 
irregulares construidos antes de 28 de março de 2.018. Regularizados todos os imóveis já existentes até esta data, a presente lei não terá mais 
aplicabilidade. 

Também é importante se obseivar que a presente lei não se aplicará a imóveis construídos depois de 28 de março de 2.018. 
Estes deverão obedecer o procedimento previsto na Lei Municipal nº 7 .028, de 21 de dezembro de 2.017, que passou a vigorar na citada data 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A intenção é coibir a regularização e não estimulá-la. Uma lei de vigência indefinida criaria brechas às pessoas que querem 
deliberadamente fazer errado. Para construir deve ser adotado o procedimento correto. E nesse sentido também está previsto um conjunto de 
providências para orientar a população e aumentar as ações fiscalizatórias. 

O presente projeto de lei está dividido em cinco capítulos. 

No capitulo primeiro temos as normas gerais que se aplicam a todas as construções irregulares terminadas até 28 de março 
de 2.018. Terminado este estoque, não se aplicará mais a futura lei municipal. 

O capítulo segundo trata de uma forma mais célere, menos burocrática e mais fácil de regularizar construções já existentes 
até 28 de março de 2.018. É o procedimento declaratório. Declaratório porquê o profissional contratado (Engenheiro, Arquiteto ou Técnico em 
Edificações) elaborará o projeto, recolherá as custas e despesas e deduzirá um requerimento se responsabilizando por todas as informações que 
declarará que existem na construção que pretende regularizar. O Poder Público fiscalizará por amostragem e por demanda dirigida ( denúncias ou 
inconsistências) e, constatando falsidades nas declarações, notificará e poderá inclusive cassar a regularização e comunicar o Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Por ser um procedimento 
menos formal, mais célere, será aplicado somente para construções unifamiliares. 

O capitulo terceiro prevê que as construções que não se enquadrem no procedimento declaratório e tenham sido construidas 
antes de 28 de março de 2.018, obedecerão às normas do capítulo primeiro, capítulo quarto e capitulo quinto desta Lei, combinado com a Lei 
Municipal n" 7 .028, de 21 de dezembro de 2.017. O mesmo capitulo terceiro prevê que as construções que forem construídas após 28 de março de 
2018, obedecerão a Lei Municipal n" 7 .028, de 21 de dezembro de 2.017, e não os dispositivos desta Lei. 

O capitulo quarto prevê a aplicação da outorga onerosa, encontrando respaldo do Plano Diretor Participativo, Lei Municipal 
nº 5.631, 22 de agosto de 2.008. Esta remição é importante para orientar os novos Planos Diretores no sentido de preverem a outorga onerosa, sob 
pena deste instituto não poder mais ser aplicado. 

E o capitulo quinto são as disposições finais. 

Vejamos as normas mais detalhadamente, servindo esta exposição de motivos como base de interpretação da futura lei 
municipal. 

Observewse que não se trata de fornecimento de Certificado de Conclusão de Obras, previsto no inciso VI, do art. 22, da Lei 
Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, mas sim de pedidos de Certificado de Regularização de Edificação, previsto no inciso IV, do 
art. 22, da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017. 

Ao registrar a informação na matrícula do imóvel, ficará claro e público para qualquer interessado que a construção foi 
regularizada e não aprovada. Isto evitará que terceiros sejam levados a erro e já é uma situação que desestimulará a construção irregular. 

O artigo primeiro determina quais os imóveis que poderão ser regularizados estabelecendo que somente os imóveis 
concluídos até 28 de março de 2,018. 

A Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, trouxe o novo Código de Obras do Município de Bauru, 
estabelecendo que entraria em vigor 90 dias após sua publicação. A Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, foi regulamentada pelo 
Decreto Municipal nº 13. 711, de 28 de março de 2,018. Está ai a data utilizada como marco no artigo primeiro . 

O artigo traz a expressão "que tenham condições de dispor de". O objetivo é permitir que mesmo a construção que não 
tenha tais condições, mas que possa passar a ter a partir da execução de melhorias, assim o faça, viabilizando sua regularização. Isso consta do 
parágrafo segundo, do artigo primeiro. 

Importante observar que, para efeitos desta Lei, e somente para os efeitos desta Lei, a definição de conclusão de obras foi 
estabelecida de forma diferente no parágrafo primeiro, do artigo primeiro. Isto porque a comprovação poderá ser por foto aérea, que demonstraria 
somente a cobertura e não o interior da obra. 

O artigo terceiro traz uma grande mudança ao permitir a regularização sem obediência do recuo frontal. O recuo frontal não 
se refere a direito de vizinhança, pois o confrontante é o Município de Bauru, proprietário do passeio público. Mas se refere ao padrão urbanístico 
de um bairro definido pelo zoneamento. 

Vários imóveis estão atualmente irregulares por não terem respeitado este recuro frontal. Essa norma permitirá tirá-los da 
marginalidade e inseri-los como regularizados.O fato de regularizar o imóvel nos registros da Prefeitura não implicará em direito a situações que 
extrapolem esta regularização. 

O relatório previsto no parágrafo segundo do artigo terceiro deixa claro a responsabilidade que é atribuída aos Engenheiros, 
Arquitetos e Técnicos em Edificação, que forem contratados para regularização. Estes profissionais serão legalmente responsáveis pelo que 
constar do relatório. Não são obrigados a aceitar um contrato que é bilateral e sinalagmático, mas se aceitarem assumem o dever de fazer bem 
feito. 

No artigo quarto temos a regularização por declaração, na qual o profissional contratado assume a responsabilidade pela 
veracidade material das informações que constarem das declarações que ele emitir. 

Os servidores públicos da Divisão de Aprovação de Projetos não são responsáveis pelo conteúdo material das declarações. 
São responsáveis por realizar conferência, um "chek list", se as declarações contém todas as informações necessárias para a regularização. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Se no futuro houver um sistema informatizado, em forma de perguntas e respostas para o usuário, poderá a regularização 
por declaração ser feita de forma virtual, sem a participação tisica de servidores municipais. 

Mais uma vez alertamos para a responsabilidade do profissional contratado em realizar um trabalho correto e ético, pois 
suas informações gozarão de presunção de veracidade, uma presunção ·~uris tantum", relativa, que valerá até que se prove em contrário e, neste 
caso, com responsabilização do profissional. 

Se iniciada a regularização pelo procedimento declaratório, aJgum fato acontecer que seja mais complexo, deverá 
imediatamente ser remetido ao procedimento comum, nos tennos do artigo quinto. 

O artigo quinto é uma norma subsidiária, é para onde serão remetidas as regularizações que não puderem ser por 
procedimento declaratório. Também aquelas que puderem ser por procedimento declaratório, mas se optar pelo procedimento comum. Ou aquelas 
que de início se enquadravam em procedimento declaratório, mas a necessidade fática de uma vistoria, de um documento especial, tomem 
complexo o procedimento, deverão ser remetidos ao procedimento comum. 

O procedimento comum de regularização, que gera o Certificação de Regularização de Edificação, tem por objetivo tomar 
possível a regularização de edificações existentes. Algumas vezes o imóvel existe, mas sua documentação não existe na Prefeitura ou, se existe, 
está incompleta ou não se encontra mais uma documentação em papel, com cinquenta anos de idade ou mais. No presente caso, a solução é 
simples, basta que se regularize o que realmente existe . 

Do artigo sexto em diante temos a outorga onerosa. O fundamento é simples. Cobra-se outorga onerosa pelo uso além do 
permitido pela Lei de Zoneamento. Por esta ilegalidade que lhe causou um beneficio, o infrator deve pagar um valor de outorga. Não seria justo 
que a utilização acima do permitido não tivesse consequência. E ainda assim na fórmula da outorga houve a modulação com o Fator de Interesse 
Social, concedendo beneficios caso a construção seja de interesse social. 

O artigo sétimo inaugura o capítulo quinto, das disposições finais. O artigo sétimo deixa claro que estamos tratando de 
regularizar edificação e não o uso do imóvel. Ao regularizar a construção o interessado recebe um certificado de regularização e deve usar o 
imóvel conforme a legislação vigente. 

O artigo oitavo permite que os servidores públicos que Wialisarão o pedido de regularização possam requerer documentos à 
luz do caso concreto. Um imóvel pode causar impactos que precisam ser mensurados, o que só é possfvel através de estudos técnicos que poderão 
ser exigidos. Se para fazer da forma correta poderia ser exigido, para regularizar também poderá. Inclusive poderá ser requerida a manifestação 
do GAE - Grupo de Análise de Novos Empreendimentos, manifestação da Secretaria Municipal dos Negócios Jurfdicos, manifestação da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente etc. 

O artigo oitavo também traz em seu parágrafo único a norma sancionadora da conduta irregular do profissional contratado 
(Engenheiro, Arquiteto ou Técnico em Edificações) para realizar o trabalho. Constatada a conduta irregular, a regularização será cassada 

No artigo nono fica claro, mais uma vez, que se está regularizando a construção e que esta regularização não estenderá seus 
efeitos além do objeto regularizado. Se o parcelamento do solo contiver vícios, estes não estarão sanados com a regularização. 

Como a cobrança de débitos para com a Fazenda Pública Mun· procedimento adequado, como a Execução 
Fiscal, utilizar a regularização para forçar o interessado a quitar seus débitos seria u orma trans rsa de cobrança, não permitida legalmente . 

O entendimento inicial é de que 
Contudo, havendo a necessidade de uma padroni 
Regulamentador, conforme previsão no art. 11. 

Destarte, pela relevância 

Atenciosas saudaçõ , 

MUNICIP 

cisará de regulamentação, e não o restante. 
visto agora, poderâ ser feito por Decreto 

ÇO DE PROCEDIMEIITOS lf:Gfü/lTlVOS 

~-----
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DE BAURU 

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO----
Aos 14 dias do mês de NOVEMBRO de dois mil e dezenove, às dezenove horas e quinze 
minutos, no Auditório do Gabinete, foi realizada a 42ª Reunião Ordinária do Conselho 
do Município de Bauru, CMB. Estiveram presentes e assinaram a lista de presença os 
seguintes membros por segmento da sociedade: A) REPRESENTANTES DO PODER 
PÚBLICO: Natasha Lamônica (Titular, PMB - SEPLAN); Letícia Rocco Kirchner (Suplente 
PMB, Seplan), Otaviano Alves Pereira (Titular, PMB - SAGRA); Maria José Majô 
Jandreice (Suplente, PMB - GABINETE), B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE C) 
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Neme Neto (Titular -
ASSENAG); Mareio Antônio Tonim Colim (Titular· - IAB); Bruno Pegorin Neto (2º 
Suplente - SECOVI); D) ONG'S C) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES 
URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular, Setor 1); José de Souza Lopes Junior (2º 
Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas (Titular, Setor 2); Peter Ping Ho (1º 
Suplente, Setor 2); Mauro Machado Giglio f22-Suplente, Setor 2); Clodoaldo Antonio 
Galvão (12 Suplente, Setor 4); Raeder Rodrigo Porcaro Puliesi (12 Suplénte, 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); Eric_k Luciano 
Mulato (Jd. lmp~rial); Maurício Porto (SEPLAN); Fabio Hiroshi Sato (Jd. ,Imperial); Laura 
Croce (Jd. Imperial); lvia Gama (Jd. Imperial); Estela Pereira da Silva. 1) 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 revindicações antiga da sociedade. E convida a secretária do 
planejamento Letícia Rocco Kirchner para e,splicar o projeto de lei. Letícia fez uma 
minuciosa apresentação no PowerPoint , falando que a lei esta mais 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 para 
ANISTIAR os que construíram errado e sim resolver um problema çobrando taxas e 
também outorga onerosa para que construiu acima do coeficiente de aproveitamento 
permitido, sendo a regularização declaratória para unifamiliares ate SOO 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 publica ficou decidido que a nova zona será ZR3, possibilitando alguns 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.028. DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Dispõe sobre o licenciamento de obras e 
edificações no Municlpio de Bauru. 

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

Art. 1° 

Art. 2º 

Art. 3º 

Art. 4º 

Art. 5º 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

§ I º 

§ 2º 

CAPITULO! 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

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

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

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

CAPITULO II 
DAS RESPONSABILIDADES 

SEÇÃOI 
DO MUNICIPIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO 1T 
DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

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

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

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



• 
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Ref. Lei nº 7.028/17 

§ 3º 

Art. 14 

Art. 15 

Parágrafo único. 

Art. 16 

Art. 17 

Parágrafo único. 

Art. 18 

Art. 19 

Parágrafo único. 

Ar!. 20 

Parágrafo único. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

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

O profissional poderá assumir as funções de: 

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO Ili 
DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR 

Para efeitos desta lei considera-se: 

1 • Proprietário: a pessoa física ou jurídica detentora de titulo de propriedade do imóvel registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis; 
Possuidor: a pessoa fisica ou jurídica, bem como seu sucessor a qualquer titulo, que tenha de fato o exercício, 
pleno ou não, de usar o imóvel objeto da obra 

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

1 - Contrato com autorização edillcia expressa do proprietário; 
11- Compromisso de compra e venda devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis; 
III - Contrato representativo da relação jurídica existente entre o proprietário e o possuidor direto, no qual esteja 

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

Todos os documentos relacionados nos incisos I, II e Ill deverão ter a firma reconhecida por autenticidade. 

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

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

Art. 21 

Art. 22 

• 
Art. 23 

Parágrafo único. 

Art.24 

• Parágrafo único. 

Art. 25 

Parágrafo único. 

Art. 26 

Art. 27 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CAPÍTULO Ili 
DO CONTROLE DA ATIVIDADE EDILICIA 

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

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

1 -
11-

llJ -

IV -

V
VI-

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

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

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

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

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

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

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

As obras classificadas como causadoras de impactos: 

1 -

11-

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

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

CAPÍTULO IV 
DO PROCEDIMENTO PRÉVIO AO LICENCIAMENTO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 

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

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

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

CAPÍTULO V 
DO PROJETO DE EDIFICAÇÃO 

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

Art. 28 

Art. 29 

§ 1º 

• 
§ 2º 

§ 3º 

Art. 30 

• § 1 o 

§ 2º 

Art. 31 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 32 

PROC. N~ W, 15 t[J 
FO~-.lL.======]J~d 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

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

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

São considerados parâmetros urbanísticos relevantes: 

1 • Uso confonne o wneamento aplicável; 
Restrições aplicadas aos usos especificos, confonne legislação pertinente; 
Taxa de ocupação (TO); 
Coeficiente de aproveitamento (CA); 
Afastamento das divisas (lateraJ e fundos); 
Recuo frontal; 
Marquises e beirais; 
Taxa de penneabilidade do solo (TP); 
Acessibilidade e outros requisitos do(s) passeio(s) público(s) na extensão do alinhamento do lote; 
Áreas de estacionamento e pátios de carga e descarga; 

li . 
Jil. 
IV· 
V
VI • 
VII -
VIII • 
IX· 
X
XI - Solução para abastecimento de água e esgotamento sanitário e dispositivos para interligação às redes públicas de 

infraestrutura básica. 

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

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

O "Projeto Legal" deverá conter: 

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

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

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

urbanísticos relevantes especificados no art. 29, § 1 º . 

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

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

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

CAPÍTULO VI 
DO ALVARÁ DE APROVAÇÃO DE PROJETO 

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

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

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

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

A solicitação de Alvará de Aprovação de Projeto deverá ser instruída com: 
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1 - Requerimento; 
II - Documentação referente ao proprietário ou possuidor; 
lll - Documentação referente ao imóvel; 
IV - Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica emitidos por profissional 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAP(TULOVII 
DO ALVARÁ DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

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

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

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

1 -
li -
III -
IV-

V-

VI-

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

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

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

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

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

I - 24 (vinte e quatro) meses para residências unifamiliares; 
li - 48 (quarenta e oito) meses para residências multi familiares; 
lll - 24 (vinte e quatro) meses para instalações de comércio, serviço ou indústria com área inferior a 750m2 (setecentos 

e cinquenta metros quadrados); 
IV - 48 (quarenta e oito) meses para instalações de comércio, serviço ou indústria com área superior a 750m2 

(setecentos e cinquenta metros quadrados). 
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O Alvará de Execução de Obras poderá ser revalidado, mediante solicitação do proprietário ou possuidor, desde que a obra 
já esteja iniciada e não configure condição de abandono ou situações de descumprimento de sua função socia1, conforme 
disposições do Estatuto da Cidade, do Plano Diretor e de legislações específicas. 

O Alvará de Execução de Obras perderá a eficácia: 

I - Caso a obra não tenha sido iniciada em até 1 (um) ano a contar da emissão do Alvará de Execução; 
li - Caso a obra, após iniciada, permanecer para1isada por período superior a 1 (um) ano. 

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

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

CAPITULO VIII 
DO ALVARÁ E CERTIFICADO DE DEMOLIÇÃO 

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

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

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

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

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

CAPITULO IX 
DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS 

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

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

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

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

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

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

regulamentador. 

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

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

CAPÍTULO X 
DO CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

Todas as edificações executadas sem a autorização prévia da Prefeitura deverão ser submetidas a procedimento de 
regularização, a ser solicitado por seu proprietário, possuidor ou representante legal. 
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Ao final do processo de regularização será emitido o respectivo Certificado de Regularização da Edificação. 

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

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

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

V-

VI -
VII -

VIII -

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

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

CAPITULO XI 
DA FISCALIZAÇÃO 

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

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

A fiscalização realizada pelo Municlpio não substitui a atuação fiscalizatória dos órgãos reguladores da atividade, bem 
como outros órgãos que estabeleçam paràmetros edilícios passiveis de fiscalização. 

CAPÍTULO XII 
DA NOTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

A falta cometida pelo responsável técnico será comunicada, através de oficio, ao Conselho Regional da categoria 
profissional em que se enquadrar o infrator. 
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Constatada a irregularidade na execução da obra ou a ocorrência de infração a qualquer dos dispositivos desta lei deverão 
ser adotados os seguintes procedimentos: 

1. 

II-

lll -

IV -

V-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prazo previsto sem providências. 

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

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

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

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

1- Moradias econômicas, com estimativa de área edificada inferior a I00m2 (cem metros quadrados). 

O embargo cessará somente após: 

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

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

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

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

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

1 - Extrair cópia das principais peças do processo administrativo para encaminhamento à Delegacia de Polícia a fim 
de instruir inquérito policial; 

8 



• 

• 

Ref. Lei nº 7.028/17 

Art. 65 

§ !º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 66 

§ I º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 67 

Parágrafo único. 

Art. 68 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 69 

Art. 70 

Art. 71 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

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

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

CAPÍTULO XIII 
DOS PROCEDIMENTOS 

SEÇÃO! 
DOS PRAZOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II 
DA APRESENTAÇÃO DAS DEFESAS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

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

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

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

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

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

CAPITULO XIV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

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

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

As penalidades de multa previstas por esta lei serão aplicadas somente após 180 (cento e oitenta) dias de sua vigência. 
devendo neste período serem realizadas vistorias orientadoras e ações de divulgação destinadas a infonnar à população 
sobre a mudança da legislação. 
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Art. 74 

I PROC. Ng,---!~~.u..-~-1--

l!.~~AS-)l.__-== 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

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

Os prazos contidos nesta lei serão contados em dias corridos. 

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

Bauru, 21 de dezembro de 2.017. 

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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ANEXO! 
TABELA DE MULTAS 

Valor Aplicado 
Item Infração Proprietário / Responsável 

Possuidor Técnico 

1 Execução de obra ou edificação sem licença (ausência de alvará prévio) ou sem responsável 
R$ 400,00 técnico 

2 Obra em execução sem especificação de placa de identificação dos profissionais responsáveis e 
R$ 150,00 R$ 150,00 sem respectivo alvará de licença no local da obra 

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

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

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

• 6 Executar obras em desobediência às normas de acessibilidade, quando seu cumprimento for 
R$ 800,00 R$ 800,00 obrigatório . 

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

• 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 14.371. DE 04 DE SETEMBRO DE 2.019 
Da nova redação ao art. 26 do Anexo II (Normas Técnicas) 
do Decreto Municipal nº 13.711, de 29 de março de 2.018, 
que regulamenta a aplicação da Taxa de Permeabilidade 
(TP) em lotes, instituída pela Lei Munícípal nº 7.028, de 21 
de dezembro de 2.017. 

(\ 

-

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

Art. 1° 

DECRETA 

O art. 26 do Anexo li (Normas Técnicas) do Decreto Municipal nº 13. 711, 29 de março de 2.018 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 26 Para cumprimento da Taxa de Permeabilidade (TP) prevista pela Lei Municipal nº 7.028, de 21 
de dezembro de 2.017, os lotes deverão dispor de reserva de área penneável correspondente a 
l 0% da área do lote. 

§ I º Será admitido o uso de pavimentação semipenneável em até 50% da área a ser computada para 
atendimento da Taxa de Permeabilidade prevista pelo art. lº. 

§ 2° Ficam dispensados do cumprimento da Taxa de Permeabilidade prevista pelo art. 1 º: 

l. Os lotes com área de terreno igual ou inferior a l 80,00m2 (cento e oitenta metros 
quadrados); 

II. Os lotes localizados em zonas que permitam a Taxa de Ocupação de 100% do lote; 
III. Os lotes localizados nos Distritos Industriais; 
IV. Os lotes cujo uso da edificação esteja classificado como 13, 14 ou S4.0L conforme Lei 

Municipal nº 2.339, de 15 de fevereiro de 1.982; 
V. Os postos de abastecimento de combustível; 
VI. As regularizações de lotes cujas edificações estejam construídas antes de 29 de março de 

2.018, mediante comprovação por foto aérea datada. 

§ 3° Para novas ampliações a serem executadas em lotes edificados antes de 29 de março de 2.018, 
será admitida a aplicação de fator redutor à Taxa de Permeabilidade, conforme metragem 
construída a ser ampliada: 

1. Ampliações que compreendam área edificada igual ou inferior a 20,00m2 (vinte metros 
quadrados), projetadas sobre lotes que possuam edificações construídas antes de 29 de 
março de 2.018, ficam isentas da Taxa de Permeabilidade; 

11. Ampliações que compreendam ârea edificada superior a 20,00m2 (vinte metros 
quadrados), projetadas sobre lotes que possuam edificações construídas antes de 29 de 
março de 2.018, desde que a metragem a construir seja inferior a área edificada existente, 
ficam su'eitas à a lica ão de fator redutor: 

Área permeável = Área Edificada a Ampliar x 10% 
Área Edificada Existente 

§ 4° Será admitida a compensação da taxa de permeabilidade quando adotada, como medida 
compensatória, uma das seguintes alternativas: 

I. Execução de calçada ecológica na(s) testada(s) do lote, adotando-se, para o cálculo 
compensatório, a proporção de 1 para 1, entre a área permeável a ser compensada e a área 
efetivamente permeável da calçada a ser executada; 

II. Construção de telhados verdes ou jardins sobre lajes, adotando-se, para o cálculo 
compensatório, a proporção de l para 1, entre a área permeável a ser compensada e a área 
do telhado verde ou jardim sobre laje; 

III. Implantação de Sistema de Retenção e Detenção de Águas Pluviais, adotando-se, para o 
cálculo compensatório, a proporção de 5 litros para cada metro quadrado de área do lote, 
considerando para o cálculo a totalidade da área do lote. 

l 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. n' 14.371/19 

Art. 2° 

§ 5° As medidas compensatórias previstas nos incisos II e Ilf do § 4° ficam condicionadas à 
apresentação de Memorial Descritivo e de Anotação de Responsabilidade Técnica específica, 
emitida por profissional habilitado para o dimensionamento da solução técnica e sistema 
hidrãuiico."(NR) 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 04 de setembro de 2.019. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

LETÍCIA ROCCO KIRCHNER 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

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

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

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 13.711, DE 28 DE MARÇO DE 2.018 
Regulamenta a Lei Municipal n" 7.028, de 21 de 
dezembro de 2.017, que dispõe sobre o licenciamento 
de Obras e Edificações no Município de Bauru. 

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

Art.1" 

Parágrafo único. 

Art. 2º 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art.4" 

Art. 5° 

§ 2º 

DECRETA 

CAPÍTULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

Integram este Decreto os anexos a seguir discriminados: 

1 - Anexo I -Glossário; 
n - Anexo ll-Nonnas Técnicas. 

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

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

Não serão aprovadas ou regularizadas as edificações que: 

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

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

III - Estejam desrespeitando as normas de segurança aeroportuária. 

CAPÍTULO II 
DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR 

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

Para os efeitos de se reconhecer o direito do possuidor, confonne previsto no art. 19 da Lei Municipal n° 7.028, de 21 de dezembro de 
2.017, deverão ser apresentados um dos seguintes documentos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ref. Dec. nº 13.711/18 

§ 3º 

§ 4º 

M6° 

§2º 

Art. 7º 

§ 1º 

§ 2º 

M8º 

§ 1º 

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

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

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

CAPITULO III 
DO CONTROLE DA ATIVIDADE EDILÍCIA 

Compete à Secretaria Municipal de Planejamento a análise dos processos de licenciamento edilfcio e a emissão das licenças para Obras 
e Edificações previstas pela Lei Municipal n" 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, e regulamentadas por este Decreto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TI - Atender a exigências especificas de outras Secretarias, adicionais pela competência; 
III - Reaiiz.ar o pagamento de outorga ou de taxas complementares. 

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

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

1 - 1 O (dez) dias úteis para a aprovação de projetos de residências unifamiliares; 
II - 20 (vinte) dias úteis para a aprovação de projetos de outras edificações em que não haja a obrigatoriedade de EIV ou RIT; 
Ili~ 40 (quarenta) dias úteis para a aprovação de projetos em que haja a obrigatoriedade de RIT; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref.Dec.nº 13.711/18 

Parãgrafo único. 

Art!O 

IV - 100 (cem) dias úteis para a aprovação de projetos em que haja a obrigatoriedade de EIV. 

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

Seção 1 
Do Alvará de Aprovação do Projeto 

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

1 -
li-

!li-
IV-

V-
VI-
VII-
VITI-

IX-

X-

XI-

XII-
XIII -

XIV-

XV-

XVI
XVII
XV!ll-

XIX-

Requerimento de Aprovação; 
Procuração concedendo poderes para o procedimento, caso o pedido seja protocolado por pessoa que não responda como 
proprietário, ou como possuidor ou como responsável técnico; 
Cópia simples do Documento de Identidade e do CPF, do proprietãrio ou possuidor; 
Cópia simples da matrícula ou transcrição do imóvel, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis a menos de 6 (seis) 
meses; 
Tratando-se de possuidor, OI (wna) via de um dos documentos previstos no art. 5° deste Decreto Municipal; 
Declaração de Resíduos da Construçao Civil (RCC); 
Declaração de ciência à Diretriz Básica de Arborintção Urbana; 
Declaração de Reuso de Água, aplicável às edificações com área de cobertura/telhado igual ou superior a 300,00m2 (trezentos 
metros quadrados), se for construção térrea, ou de 200,00m2 (duzentos metros quadrados), se for corntrução com dois 
pavimentos ou mais, confonne disposições da Lei Municipal nº 6.110, de 25 de agosto de 2.011; 
Declaração Ambiental, aplicável aos lotes localizados em Área de Proteçao Ambiental (APA) ou Área de Preservação 
Pennanente (APP); 
Viabilidade Técnica do DAE, aplicável a imóveis multifamiliares, comerciais, industriais e institucionais de médio e grande 
porte, nos tennos estabelecidos pela Resolução nº 03/2.014 do DAE, ou outra que vier a substituí-la; 
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) ou Relatório de Impacto de Tráfego (RIT), aplicável a empreendimentos geradores 
de impacto nos tennos da legislação vigente; 
Documento de autorização aeronáutica, caso o imóvel esteja loca1izado em área de segurança aeroportuária; 
ART ou RRT, original, emitido pelo profissional responsável técnico, com comprovação de recolhimento da respectiva taxa, 
onde conste., de fonna expressa, sua responsabilidade pela atividade de "Projeto" e, no caso de também incluir regularização, 
pela atividade ''Regularização" e "Vistoria"; 
03 (três) vias, no mínimo, do Memorial Descritivo, o qual deve conter: 
a) Descrição de todos os cômodos ou compartimentos da edificação, especificando as respectivas áreas 

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

da especificação do C.A. e T.O.; 
c) Sistemas construtivos, materiais e acabamentos adotados na edificação; 
d) Reservação de água e interligação às redes de infraestrutura. 
03 (três) vias, no mlnimo, do Projeto Lega1, o qual deve conter: 
a) Selo padrão do Município contendo: 

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

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

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

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

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

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

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.711/18 

§ l' 

§2' 

§ 3' 

Art.ll 

Parágrafo único. 

Art.12 

Art. l3 

Art.14 

Parágrafo único. 

Art. 15 

b) Altura da edificação (H); 
c) Cota de nível da edificação e do passeio público; 

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

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

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

O projeto deverá conter representações gráficas que permitam identificar os tipos de construção, tais como existentes, a demolir, a 
construir e a regularizar, nos termos do§ lº do art 30, da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dez.embro de 2.017. 

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

Seção II 
Da Substituição de Projeto 

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

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

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

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

proprietário, ou como possuidor ou como responsável técnico; 
III - ART ou RRT retificador, emitido pelo profissional responsável técnico; 
IV - Três vias, no mínimo, do Projeto Legal e do Memorial Descritivo, atualizados, nos termos dos incisos XIV e XV e dos§§ Iº 

a 4°, do art. 1 O deste Decreto. 
V - Reenvio das declarações exigidas quanto do pedido do Alvará de Aprovação, confonne impacto da alteração projetual. 

Seção 111 
Do Alvará de Execução de Obras 

O Alvará de Execução de Obras poderá ser solicitado de fonna integrada ao AJvará de Aprovação de Projeto, ou em separado, em 
procedimento próprio, a critério do interessado . 

Para solicitar o Alvará de Execução de Obras de fonna integrada à Aprovação de Projeto, o interessado deverá, no ato de protocolo da 
solicitação do Alvará de Aprovação de Projeto, incluir os seguintes documentos: 

1- Requerimento para Autorização à Execução de Obra; 
II - Declaração de responsabilidade e providências visando à execução da obra em conformidade ao projeto aprovado, a ser 

assinada pelo responsável técnico pela obra; 
lll - ART ou RRT, original, emitido pelo profissional responsável técnico, com comprovação de recolhimento da respectiva taxa, 

onde conste, de fonna expressa, sua responsabilidade por uma das seguintes atividades: ''Direção" ou "Execução". 

Poderá ser emitida uma única ART ou RRT, que contemple as atividades relacionadas ao projeto e à obra, desde que o órgão 
expedidor, CREA ou CAU, assim pennita. 

Para solicitar o Alvará de Execução de Obras de forma independente ao Alvará de Aprovação de Projeto, o interessado deverá 
protocolar solicitação, contendo os seguintes documentos: 

1- Requerimento para Autorização à Execução de Obra, assinado pelo interessado; 
ll - Procuração concedendo poderes para o procedimento, caso o pedido seja protocolado por pessoa que não responda como 

proprietário, ou como possuidor ou como responsável técnico; 
lll - Cópia simples da matricula ou transcrição do imóvel, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis a menos de 6 (seis) 

meses; 
IV - Documentos do novo proprietário ou possuidor, caso tenha havido transferência do imóvel, ou Declaração confinnando a 

pennanência dos mesmos titulares especificados no procedimento de solicitação de Alvará de Aprovação de Projeto; 
V - Declaração de responsabilidade e providências visando à execução da obra em confonnidade ao projeto aprovado, a ser 

assinada pelo responsável técnico pela obra; 
VI - ART ou RRT, original, emitido pelo profissional responsável técnico, com comprovação de recolhimento da respectiva taxa, 

onde conste, de forma expressa, sua responsabilidade por uma das seguintes atividades: "Direção" ou "Execução". 
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Ml6 

MI7 

Art. 18 

Ml9 

M20 

Parágrafo único. 

M21 

Art. 22 

Art. 23 

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

Para aditamento de prazo para a conclusão de obras e revalidaça:o do Alvará de Execução, confonne previsto no Parágrafo único. do 
art. 38 da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dez.embro de 2.017, o interessado deverá protocolar solicitação, a qual será analisada e 
autorizada pelo Diretor da Divisão Técnica 

Seção lV 
Do Alvará e Certificado de Demolição 

As demolições edilícias não contempladas em procedimentos de emissão de alvarás de aprovação de projetos deverão ser precedidas 
de autorização, a ser concedida pela Prefeitura por meio da emissão de Alvará de Demolição. 

Para solicitar o Alvará de Demolição, o interessado deverá protocolar solicitação, contendo os seguintes documentos: 

Requerimento para autorizaçãJ de demolição~ I. 
n . Procuração concedendo poderes para o procedimento, caso o pedido seja protocolado por pessoa que não responda como 

proprietário, ou como possuidor; 
Cópia simples do Documento de Identidade e do CPF, do proprietário ou possuidor; li

IV - Cópia simples da matrícula ou transcrição do imóvel, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis a menos de 6 (seis) 
meses; 

V - Tratando-se de possuidor, OI (uma) via de um dos documentos previstos no art. 5° deste Decreto Municipal; 
VI - ART ou RRT, original, emitido pelo profissional responsâvel técnico, com comprovação de recolhimento da respectiva taxa, 

onde conste, de fonna expressa, sua responsabilidade pelas atividades de "direção" ou "execução" e pela atividade de 
"demolição". 

Após a conclusão do serviço, o interessado deverá ingressar com pedido para emissão do Certificado de Demolição, para fins de 
averbação do Cartório de Registro de Imóveis, munido do requerimento para emissão do Certificado de Demolição, com a 
especificação de ter havido a conclusão dos serviços de demolição. 

Para a regularização de demolições realizadas sem anuência prévia da Prefeitura, ou seja, sem que tenha havido a emissão do Alvará de 
Demolição, o interessado deverâjuntar Relatório de Constatação, emitido por responsável técnico, acompanhado da respectiva ART 
ou RRT, que ateste a conclusão da obra de demolição. 

Seção V 
Do Certificado de Conclusão de Obras 

Consideram-se concluídas as construções que se apresentem com condições mínimas de habitabilidade, com a existência e o 
funcionamento das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, colocação de portas e janelas externas e execução de barra 
impenneável. 

Para obtenção do Certificado de Conclusão de Obras, o interessado deverá protocolar solicitação, contendo os seguintes docwnentos: 

1- Requerimento para emissão do Certificado de Conclusão de Obras, onde conste infonnações do proprietário e do possuidor, 
li - Procuração concedendo poderes para o procedimento, caso o pedido seja protocolado por pessoa que não responda como 

proprietário, ou como possuidor, 
UI - Cópia da planta aprovada, a qual será devolvida ao interessado no final do processo administrativo; 
N - Alvará do Corpo de Bombeiros, aplicâvel às situações previstas pela Lei Municipal nº 3.996, de 18 de dezembro de 1.995 ou 

outra que vier a lhe substituir; 
V - Declaração do responsável técnico pela obra, atestando a confonnidade da obra com o projeto aprovado e com as nonnas 

técnicas e legislações aplicáveis; 
VI - Tenno de recebimento de obras ou que reporte o cumprimento de Tenno de Compromisso ou outras obrigações 

eventualmente ressalvadas no processo de aprovação ou na autorização para execução da obra 

Seção vr 
Do Certificado de Regularização da Edificação 

Para obtenção do Certificado de Regularização da Edificação, o interessado deverá protocolar solicitação, contendo os seguintes 
documentos: 

1 - Requerimento para emissão do Certificado de Regularização da Edificação; 
fI - Procuração concedendo poderes para o procedimento, caso o pedido seja protocolado por pessoa que não responda como 

proprietário, ou como possuidor; 
III - Relatório de Constatação, em confonnidade ao disposto no artigo 3º da Resolução Confea nº 229n5, a ser elaborado por 

profissional habilitado para promover a regularização edilfcia, que ateste que o imóvel apresenta condições para seu 
aproveitamento, se encontra em condições de habitabilidade e apto à finalidade a qual se destina, além de apontar eventuais 
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Art. 24 

Art. 25 

Art.26 

Art.27 

§ 2' 

Art. 28 

Parágrafo único. 

Art. 29 

caracterfsticas da construção que estejam em desacordo às nonnas gerais, mas que possam ser reconhecidas para fins de 
registro e regularização com base no Código Civil, confonne artigo 15 do Anexo li deste Decreto; 

IV - ART ou RRT, original, emitido pelo profissional responsável técnico, com comprovação de recolhimento da respectiva taxa, 
onde deve constar, de fonna expressa. a sua responsabilidade pelas atividades ''Projeto", "RegulariZAÇào" e "Vistoria"; 

V - Comprovação de anterioridade, confonne previsto no § 1 º, art. 15 do Anexo II deste Decreto, contendo declaração e foto 
aérea; 

VI - Declaração de ciência à Diretriz Básica de Arborização Urbana; 
vn - Declaração Ambiental, aplicável aos lotes localizados em Área de Proteção Ambiental (APA) ou Área de Preservação 

Pennanente (APP); 
VIII - Viabilidade Técnica do DAE, aplicável a imóveis multifamiliares, comerciais, industriais e institucionais de médio e grande 

porte, nos tennos estabelecidos pela Resolução nº 03/2014 do DAE, ou outra que vier a substituí-la; 
IX - Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) ou Relatório de Impacto de Tráfego (Rl1), em situações em que for aplicável; 
X - Documento de autorização aeronáutica, caso o imóvel esteja localizado em área de segurança aeroportuária; 
XI - 03 {três) vias, no mínimo, do Projeto Legal e do Memorial Descritivo, atualizados, nos tennos dos incisos XIV e XV e dos§§ 

I º a 4º, do art. 10 deste Decreto. 

As ampliações e refonnas que contemplem a regularização de área existente poderão ser licenciadas por procedimento integrado de 
solicitação, por meio solicitação de Alvará de Aprovação do Projeto, do Alvará da Execução de Obra e do Certificado de Conclusão de 
Obra, que será emitido em modelo específico e especificará a regularização da edificação. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Assim que entrar em vigor, este Decreto Municipal terá efeitos imediatos, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada, nos tennos do art. 6º, do Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1.942. 

Na aplicação das nonnas deste Decreto, se atenderá os fins sociais a que ele se dirige e as exigências do bem comum. 

Para efeito de cobrança dos tributos (taxas, impostos e contribuições), fica mantida a legislação tributária já em vigor em 
2.018, especialmente o Decreto Municipal nº 13.645, de 27 de dezembro de 2.017, durante todo exercício de 2.018, 
devendo ser elaborado nova legislação para vigorar no exercício de 2.019. 

Para elaboração do novo Decreto, que vigorará para o exerclcio de 2.019, serão consideradas as novas nomenclaturas. 

No período de transição/adaptação serão editadas nonnas internas para e acompanhamento junto aos servidores da 
Prefeitura Muicipal e do Poupatempo. 

Fica instituído um período de 60 (sessenta) dias de transição para que os procedimentos, rotinas e modelos previstos neste 
Decreto sejam observados com exclusividade. 

Durante o período fixado no "caput" deste artigo, os usuários do serviço público municipal poderão utilizar-se de 
documentos e modelos já existentes . 

Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição. 

Bauru, 28 de março de 2.018. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

LETÍCIA ROCCO KIRCHNER 
SECRET ÁRJA DE PLANEJAMENTO 

Registrado 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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ABREVIATURAS: 

ABNT 
APA 
APP 
ART 
CA 
CAU 
CPA 
CREA. 
DAE 
EIV 
GAE 
NBR 
PCD 
RCC 
RJT 
RRT 
TO 
TP 

ANEXO I - GLOSSÁRIO 

Associação Brasileira de Normas Técnica 
Área de Proteção Ambiental 
Área de Proteção Pennanente 
Anotação de Responsabilidade técnica 
Coeficiente de Aproveitamento 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
Comissão Permanente de Acessibilidade 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
Departamento de Água e Esgoto 
Estudo de Impacto de Vizinhança 
Grupo de Anãlise de Empreendimentos 
Norma Brasileira 
Pessoa com deficiência 
Resíduos de Construção Civil 
Relatório de Impacto de Tráfego 
Relatório de Responsabilidade Técnica 
Taxa de Ocupação 
Taxa de Permeabilidade do Solo 

DEFINIÇÕES TÉCNICAS: 

Acessibilidade: condição de utiliz.ação, com segurança e autonomia, total ou assistida, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
Alinhamento: linha de divisa entre o terreno e o logradouro público; 
Altura "H": Altura da edificação contada a partir da cota de nível do pavimento térreo da edificação considerada, até a cota da laje de cobertura do 
último pavimento útil; 
Área Livre: Superficie não edificada do lote ou cuja edificação existente esteja cm nível que não gere bloqueio de luz ou de ventilação ao espaço 
que pretenda usufruir da área livre; 
Área Construída Computável: soma das áreas dos pisos utilizáveis, cobertos, de todos os pavimentos de uma edificação, excetuando.se as áreas 
excluídas pelo Anexo li deste Decreto; 
Beiral: prolongamento da cobertura que se sobressai das paredes externas da edificação; 
Habitabilidade: condições de conforto, higiene e salubridade da edificação; 
Marquise: Elemento da edificação construído em balanço em relação à fachada que pretende dar cobertura e proteção; 
Muro de arrimo: muro construído para conter maciço de terra, empuxo das águas de infiltração, sobrecarga de construção, sobreaterro e situações 
similares; 
Passeio Público: parte da via, nonnalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de 
pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins; 
Pé Direito: Altura vertical livre entre o piso e o teto ou forro de um compartimento; 
Pergolado: conjunto de vigas horizontais ou inclinadas; 
Recuo: distância entre o limite externo da edificação e a divisa do lote, medida perpendiculannente a esta; 
Tapume: vedação provisória usada durante a construção, visando à proteção de terceiros e ao isolamento da obra ou serviço; 
Taxa De Permeabilidade do Solo: relação percentual entre a parte penneável do solo, que pennite a infiltração de água; 
Testada: é a dimensão da face do lote na divisa lindeira ao logradouro que lhe dâ acesso. 
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Art. 1° 

Parágrafo único. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8º 

Ar!, 9" 

Ar!, 10 

Parâgrafo ónico. 

Art. 11 

ANEXO II - NORMAS TÉCNICAS 

Este Anexo estabelece critérios e parâmetros técnicos específicos, regulamentadores da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de 
dezembro de 2.017 e complementares às demais normas técnicas aplicáveis, que devem ser observados pelos Responsáveis 
Técnicos para elaboração do projeto e execução de obras. 

Cabe aos responsáveis técnicos pelo projeto e pela obra o pleno cumprimento a todos os parâmetros técnicos e normas 
edilícias aplicáveis, sejam elas instituídas por regulamentação municipal, estadual ou federal, ainda que não estejam entre os 
parâmetros urbanísticos a serem analisados pela Prefeitura no ato do licenciamento edilicio, previstos pelo § 1 º do artigo 29 
da Lei Municipal nº 7 .028, de 21 de dezembro de 2.017. 

DO CANTEIRO DE OBRAS 

O Canteiro de Obras é o espaço destinado ao preparo e apoio à execução da obra ou serviço, incluindo os elementos 
provisórios que o compõem, tais como estande de vendas, alojamento, escritório de campo, depósito, tela protetora visando à 
proteção da edificação vizinha e logradouro público . 

Durante a execução da obra ou serviço é obrigatória a manutenção do passeio desobstruido e em condições de acessibilidade 
ao pedestre, confonne legislação municipal aplicável, sendo vedada sua utilização, ainda que temporária, como canteiro de 
obras ou para carga e descarga de materiais de construção. 

Os elementos do canteiro de obras não poderão prejudicar a arborização da rua, a iluminação pública, a visibilidade de 
placas, avisos ou sinais de trânsito e outras normas técnicas ou instalações de interesse público. 

É obrigatório o fechamento do canteiro de obras no alinhamento, por tapume com altura mínima de 2,20m (dois metros e 
vinte centímetros). 

Durante o desenvolvimento de serviços de fachada em obras situadas no alinhamento ou dele afastadas até 1,50m (um metro 
e cinquenta centímetros), será autorizado o avanço do tapume sobre o passeio até, no máximo, metade de sua largura, de 
forma a proteger o pedestre. 

Concluído o serviço de fachada ou paralisada a obra por período superior a 30 (trinta) dias, o tapume deve ser 
obrigatoriamente recuado para o ai inhamento. 

DA IMPLANTAÇÃO 

A implantação de edificações no lote deverá atender às disposições previstas no Plano Diretor e na Lei de Zoneamento, além 
de outras legislações correlatas, em especial quanto ao coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e recuos. 

A edificação deverá respeitar as nonnas que regem o afastamento em relação às águas correntes ou donnentes, faixas de 
domínio público de rodovias e ferrovias, linhas de alta tensão, dutos e canalizações . 

Em atendimento ao disposto no Código Civil, deverá ser observado: 

I - Distância mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) para a instaJação de aberturas e sacadas voltada 
para as divisas do lote; 

II - Distância mínima de 0,75m (setenta e cinco centímetros) para a instalação de aberturas quando estiver 
perpendicular à divisa do lote. 

Não serão consideradas aberturas: 

I - As paredes de tijolos de vidro; 
II - Os vãos com até 10cm (dez centímetros) de largura sobre 20cm (vinte centlmetros) de comprimento, construidos a 

mais de 2,00m (dois metros) de altura de cada piso. 

A implantação de novas edificações com altura "H" superior a IO,OOm (dez metros) deverá apresentar: 

1 - Recuos mínimo laterais e de fundos: 
a) H/6, quando a face dispor de aberturas ventilação e iluminação, devendo ser respeitado o afastamento 

mínimo de 2 metros da divisa; 
b) H/12, quando a face não dispor de aberturas, devendo ser respeitado o afastamento mínimo de 2 metros da 

divisa; 
JI - Recuo mínimo frontal: 

a) 5,00m (cinco metros) na testada principal do lote; 
b) 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) nas testadas secundárias; 

JII - Distância mínima entre blocos: 
(Hl+H2)/l2, ou seja, a soma das alturas de cada bloco divido por doze; 
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§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 12 

Parágrafo único. 

Art. 13 

Art. 14 

§ 1' 

§ 2' 

Art. 15 

§1º 

§ 2' 

Art. 16 

Art. 17 

Considera-se "H" a altura da edificação, medida em metros, contada a partir da cota de nivel do pavimento térreo da 
edificação considerada,, até a cota da laje de cobertura do último pavimento útil. 

Admite-se a implantação de novas edificações na divisa do lote somente quando a altura "H" for igual ou inferior a I 0,00m 
(dez metros), desde que haja conformidade às normas de recuo previstas pelo Plano Diretor, Lei de Zoneamento e demais 
legislações urbanísticas aplicáveis, e desde que não haja aberturas na face que se pretende alinhar à divisa 

As edificações existentes, implantadas antes de 28 de março de 2018, que possuam altura "H" superior a 10,00m e que não 
atendam as normas de recuo instituídas por este Decreto, poderão ser regularizadas desde que respeitados os recuos mínimos 
obrigatórios estabelecidos pelo Código Civil e o disposto no * 4º deste artigo. 

Nas edificações existentes com altura "H" superior a 10,00m (dez metros), implantadas no alinhamento do lote antes de 28 
de março de 2018, e que possuam aberturas para a via pública, é obrigatória a construção de marquise em balanço para 
proteção do pedestre. 

Nas zonas onde forem permitidas construções no alinhamento, estas deverão observar as seguintes condições: 

1 -

li -

Edificações que ultrapassem o alinhamento em balanço: 
a) Projeção no plano horizontal até o limite máximo de 80cm (oitenta centímetros) sobre o passeio público; 
b) Altura mínima de 3,00m (três metros) em relação a qualquer ponto do passeio. 
Edificações residenciais com aberturas de iluminação e ventilação voltadas para a via pública: altura minima de 
1,80m (um metros e oitenta centímetros) a partir do nível do passeio público, qualquer que seja o compartimento. 

A restrição de altura mfnima definida na alínea c do inciso li deste artigo não é aplicável a aberturas para ventilação de 
garagens e patamares técnicos. 

As piscinas devem distar pelo menos 75cm (setenta e cinco centímetros) das divisas laterais e de fundos e do alinhamento 
frontal do lote. 

Nos lotes de esquina que não possuam, em sua descrição registrária, raio de curvatura, deve ser previsto, na aresta de 
confluência das vias, raio de 2,50 metros (dois metros e cinquenta centímetros), salvo se tal concordância tiver sido 
implantada ou fixada de forma diversa em arruwnento ou plano de melhoramento público, a qual deverá ser seguida nesses 
casos. 

Poderão ser regularizados, para efeito de licenciamento edilfcio, os imóveis onde o raio de curvatura da esquina esteja em 
desacordo com a matrícula, mas acompanhem a curvatura das guias e sarjetas do leito carroçável já implantado, desde que 
não haja invasão do passeio público. 

O imóvel cuja legalização se baseie no disposto no§ 1º deste artigo, deverá conter essa condição expressamente indicada no 
Relatório de Constatação, emitido pelo responsável técnico pela regularização, documento este que subsidiará a emissão do 
Certificado de Regularização, para fins de averbação na matricula do imóvel. 

Em conformidade às disposições do Código Civil, as edificações comprovadamente existentes há mais de um ano e um dia e 
que não tenham obedecido às normas legais de construção com relação aos recuos com os vizinhos, poderão ser 
regularizados em seus registros junto ao Município de Bauru, sem que isto implique em direito adquirido quanto ao direito 
de vizinhança, sendo de responsabilidade do proprietário os danos causados a terceiros. 

A comprovação poderá ser feita por foto aére'a. datada, ainda que obtidas em endereços eletrônicos de acesso público, onde 
seja possível a verificação da edificação concluída, além de declaração emitida pelo proprietário ou possuidor, que confirme 
tratar de edificação conclulda a mais de um ano e um dia. 

O imóvel cuja legalização se baseie no disposto no "caput", deverá conter essa condição expressamente indicada no 
Relatório de Constatação, emitido pelo responsável técnico pela regularização, documento este que subsidiará a emissão do 
Auto de Regularização, para fins de averbação na matricula do imóvel. 

DAS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Os compartimentos das edificações serão classificados como: 

1 - De permanência prolongada: espaços habitáveis por tempo longo e indeterminado, tais como: dormitório, sala e área 
de estudo ou trabalho; 

II - De utilização transitória: espaços habitáveis ocasional ou temporariamente por tempo determinado, tais como: área 
de circulação, sanitário, depósito e cozinha. 

Os ambientes de permanência prolongada devem ter aberturas para iluminação e ventilação, devendo ser respeitadas as 
dimensões mínimas previstas na Norma Técnica de Desempenho NBR 15.575, ou outra que vier a subsitui-la. 
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Art. 18 

Art. 19 

Parãgrafo único. 

Art. 20 

Art. 21 

Art. 22 

Art. 23 

Art.24 

Parágrafo único. 

Art. 25 

Art. 26 

§ 1º 

§ 3º 

Art. 27 

Consideram-se suficientes para servir à iluminação e à ventilação, a área livre com as seguintes dimensões mínimas: 

I - Quando "H" for igual ou inferior a 10,00m (dez metros): 
a) Área mínima de 5,00m2 (cinco metros quadrados); 
b) Largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros). 

II - Quando "H" for superior a 1 0m (dez metros): 
a) Área mínima de H1/20; 
b) Largura mínima de (Hl+H2)/12, quando abertura estiver localizada entre dois blocos em um mesmo lote, ou 

de H/6, para as demais situações, devendo ser respeitado distanciamento mínimo de 2,00m (dois metros). 

Os compartimentos sanitários e cozinhas devem dispor de ventilação. 

Consideram-se suficientes para servir à ventilação natural de compartimentos sanitários e de cozinha, a área livre com área 
mínima de 4,00 m2 (quatro metros quadrados). 
A iluminação e ventilação natural poderá ser feita a partir de ambiente contíguo, desde que sua profundidade, a partir da 
abertura iluminante, não for superior a três vezes o seu pé-direito . 

A iluminação artificial e a ventilação por duto ou mecânica poderão ser adotadas pelo responsável técnico pelo projeto como 
medida alternativa para a viabilização arquitetônica, desde que atendidas as normas da Associação Brasileira de Nonnas 
Técnicas (ABNT). 

DAS DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS 

Nas edificações, os compartimentos e ambientes deverão ser posicionados e dimensionados de forma a proporcionar conforto 
ambiental, térmico, acústico e proteção contra a umidade, obtidos pelo adequado dimensionamento e emprego dos materiais 
das paredes, cobertura, pavimento e aberturas. 

As edificações para fins residenciais deverão ser projetadas com observância das seguintes dimensões mínimas: 

Uso do Compartimento Pé Direito fm\ Área lm2) Diâmetro inscrito (m\ 
Reoouso 2 50 6,00 2,00 

Estar 2 50 6,00 2,00 
Cozinha 2,30 •·· 1,50 
Sanitário 2,30 ... 1,00 

Circulação 2 30 ... 0,90 

DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Os materiais empregados nas construções deverão atender às normas e especificações da ABNT, em especial à NBR J 5.575 -
Nonna Técnica de Desempenho . 

As paredes externas das edificações deverão ser impermeáveis, resistentes e garantir isolamento termo-acústico. 

DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DA PERMEABILIDADE DO SOLO 

A execução de qualquer tipo de obra junto a Áreas de Preservação Pennanente, deverá atender às disposições da legislação 
ambiental federal, estadual e municipal pertinentes. 

Para cumprimento da Taxa de Penneabilidade (T.P.), os lotes deverão dispor de reserva de área permeável correspondente a 
pelo menos l 0% da área do lote. 

Será admitido o uso de pavimentação semi-permeável em até 50% da área a ser computada para atendimento da Taxa de 
Penneabilidade. 

Os lotes com área de terreno igual ou inferior a I80,00m2 (cento e oitenta metros quadrados) ficam dispensados do 
cumprimento da Taxa de Penneabilidade prevista por este Decreto, assim como aqueles localizados em zonas cuja Taxa de 
Ocupação máxima for de 100% do lote. 

A reserva de área penneável poderá ser compensada na fonna a ser definida por portaria da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente. 

DAS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA 

O fechamento do terreno não poderá impedir o escoamento das águas nem as operações de limpeza e manutenção da faixa 
não-edificável. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.711/18 

Art. 28 

Art. 29 

Art. 30 

Art. 31 

Parágrafo único. 

Art. 32 

Art.33 

Art. 34 

Art. 35 

Art. 36 

Art. 37 

Art. 38 

Parágrafo único. 

Art. 39 

Art. 40 

Art. 41 

Fica proibido o lançamento das águas servidas no sistema de drenagem, na sarjeta ou diretamente na calçada, e ainda o 
lançamento sob regime de pressão hidráulica, devendo escoar sob regime de escoamento livre. 

O despejo das águas servidas canalizadas, inclusive daquelas provenientes do funcionamento de equipamento, bem como a 
ligação de esgoto, deverão ser feitos por canalização ligada à rede coletora, de acordo com as normas municipais e do 
Departamento de Água e Esgoto (DAE). 

Não é permitido o lançamento de água proveniente da limpeza da piscina na rede de coleta de esgoto, exceto se autorizado 
pelo órgão competente. 

A edificação situada em área desprovida de rede coletora pública de esgoto deverá dispor de instalações destinadas ao 
armazenamento, tratamento e destinação de esgoto, de acordo com as normas pertinentes. 
As inslalações a que se refere este item deverão ser implantadas no interior do imóvel. 

As tubulações para lançamento das águas pluviais oriundas dos lotes particulares nas sarjetas ou no sistema público de 
drenagem poderão ser: 

I -
li -

Águas provenientes das chuvas; 
Águas provenientes da lavagem de áreas descobertas dos lotes, desde que não haja a veiculação de produtos 
poluentes. 

O projeto de edificio público ou privado destinado ao uso coletivo deverá dispor de dutos e outras infraestruturas com bitolas 
adequadas e que possibilitem a passagem de cabos e fibras óticas de redes de telecomunicações, nos termos das normas 
técnicas de edificações. 

DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

As edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo, deverão ser executadas de modo a serem 
acessíveis, observados os parâmetros técnicos estabelecidos na NBR 9050/2015, nas Leis Federais nº 10.098/2000 e 
13.146/2015, seus decretos regularnentadores ou outras normas correlatas ou que vierem a substituí-las. 

Ficam dispensadas da obrigatoriedade de acessibilidade: 

1 - A edificação residencial unifamiliar, a unidade habitacional no conjunto de habitações agrupadas horizontalmente e 
a unidade habitacional na edificação de uso multifamiliar, na forma prevista pela legislação federal aplicável; 

II - Os espaços e compartimentos de utilização restrita, onde não haja permanência humana, caracterizados como 
espaços, salas ou elementos internos ou externos, disponíveis estritamente para pessoas autorizadas nos termos da 
NBR 9050/2015, tais como casas de máquinas, barriletes, passagem de uso técnico e outros com funções similares. 

Poderá ser autorizado pavimento não acessível desde que possua até 150,00m2 e a atividade instalada neste pavimento seja a 
mesma ou funcionalmente complementar à atividade desenvolvida no pavimento acessível. 

As edificações residenciais multifarniliares, condomínios e conjuntos habitacionais necessitam ser acessfveis em suas áreas 
de uso comum, devendo as unidades autônomas acessíveis e adaptáveis estar conectadas a rotas acessíveis. 

Na reforma e requalificação de imóveis, as condições de acessibilidade deverão ser atendidas, salvo hipóteses de 
impraticabilidade técnica, a qual deverá ser justificada e submetida a apreciação prévia da CPA 

Como justificativa da impraticabilidade do atendimento à determinação de adaptação da edificação, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos assinados pelo proprietário ou possuidor e pelo responsável técnico pelo projeto, 
acompanhado da respectiva ART ou RRT, para análise e manifestação da Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA: 

I - Requerimento para análise da CPA, assinada pelo proprietário ou possuidor e pelo responsável técnico pelo projeto; 
11 - Declaração de impraticabilidade do atendimento à determinação da adaptação e apresentação de alternativas 

viáveis, devendo este documento ser acompanhado de ART ou RRT, original, com comprovação de recolhimento da 
respectiva taxa; 

As edificações novas e ampliações de uso coletivo ou público com mais de 50m2 de área útil devem dispor de pelo menos 
uma instalação sanitária em local acessivel e com dimensões para o uso por pessoa com deficiência. 

Edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo, deverá ser dotada de rampa com largura mínima 
de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) para vencer desnível entre o logradouro público ou área externa e o piso 
correspondente à soleira de ingresso, sendo admitida a instalação de equipamento mecânico de transporte permanente para 
esta finalidade. 

No mínimo um dos elevadores da edificação deverá ser acesslvel, podendo ser substituído por rampa quando o desnível a 
vencer for igual ou inferior a 12,00 metros (doze metros), observadas as normas pertinentes. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.711/18 

Art. 42 

Art.43 

Art. 44 

Art. 45 

Art. 46 

Art. 47 

Art. 48 

Art. 49 

Art. 50 

Art. 51 

Art. 52 

Serão admitidas edificações verticais multifamiliares sem elevador cuja cota de piso do último pavimento for igual ou 
inferior a 11,00m (onze metros) em relação a soleira de ingresso do piso térreo, devendo, neste caso, ser previsto fosso para 
futura instalação. 

Deverão ser fixadas vagas especiais de estacionamento de veículo destinadas ao uso por pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida, na proporção mínima de 2% do total de vagas disponíveis e em conformidade à legislação aplicável. 

Deverão ser sinalizadas as vagas especiais de estacionamento de veículos para idosos na proporção mínima de 5%, confonne 
o Estatuto do Idoso, dentre as vagas para automóveis previstas no projeto. 

Nos teatros, cinemas, auditórios, bibliotecas, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências, e 
similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação 
da edificação, observadas as seguintes proporções: 

1 -

li -

Cadeiras ou poltronas especiais para uso de Pessoas Obesas: 1% da capacidade total de assentos, atendido no 
mínimo 1 (um} assento; 
Assento para Pessoa com Mobilidade Reduzida e pessoas com deficiência visual: I % da capacidade total de 
assentos. atendido no mínimo I assento; 
Espaço para Pessoa com Cadeira de Rodas: 2% da capacidade total de assentos, atendido no mínimo I espaço 
reservado. 

Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho universal e reservar número 
mínimo de quartos acessíveis, em conformidade ao disposto no Decreto Federal nº 9.296/2018 ou outra norma que vier a 
substituí-la. 

DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE USO E CIRCULAÇÃO 

As edificações deverão ser concebidas em conformidade ao Decreto Estadual nº 56.819, de !O de março de 2011, ou outro 
que vier a lhe substituir, seguindo ainda o disposto nas instruções técnicas emitidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de 
São Paulo. 

DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Toda edificação deverá dispor de instalações sanitárias em função da atividade desenvolvida e do número de usuários. 

As edificações destinadas ao uso residencial deverão dispor de instalações sanitárias na seguinte quantidade mínima: 

I - Residência unifamiliar e unidade residencial em condomínio: 1 (uma) bacia, 1 (um) lavatório e 1 (uma) área para 
banho com chuveiro; 

II - Áreas de uso comum de edificações multifamiliares: I (uma) bacia, l (um) lavatório e 1 (um) área para banho com 
chuveiro; sendo uma para cada sexo, com ao menos uma delas adequada ao uso por pessoa portadora de deficiência . 

As edificações de uso não residencial devem possuir instalações sanitárias mínimas, definidas pelos órgãos reguladores que 
incidam especificamente sobre a atividade pretendida e, na sua ausência, devem ser aplicadas as referências quantitativas a 
segmr: 

ATIVIDADE DESCRICÃO / EXEMPLOS PROPORCÃO 
lojas em geral em operação de vendas e entrega de 

comércio varejista especializado mercadoria de pequeno e médio I vaso/20 pessoas 
oorte 

mercado, suoermercado, hioermercado shonnin2: I vaso/75 nessoas 
comércio de alimentos ' bar, padaria, lanchonete, restaurante 1 vaso/20 pessoas consumação 
locais de reunião, cultos e 

templo, auditório, cinema, teatro 1 vaso/50 pessoas oúblico em i:>:eral 
servico pessoal ou profissional escritório, consultório, clinica 1 vaso/100 oessoas 
serviço técnico ou de 

oficina de conservação, mecânica, tornearia l vaso/ l 00 pessoas manutencão 
serviço de annazenamento deoósito em eeral, transoortadoras e distribuidoras 1 vaso/100 nessoas 
industria de fabricação, produção 

1 vaso/100 pessoas e montagem 

A distribuição das instalações sanitárias para cada sexo deverá decorrer da atividade desenvolvida. 

Os sanitários masculinos poderão ter até 50% (cinquenta por cento) das bacias sanitárias substituídas por mictórios. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.711/18 

Art. 53 

Art. 54 

Art. 55 

Art. 56 

Art. 57 

Art. 58 

Art. 59 

Art. 60 

§ I' 

§ 2º 

§ 3' 

Art. 61 

Parágrafo único. 

Art. 62 

§ !º 

§ 2º 

§ 3' 

Art. 63 

Toda edificação deverá possuir reservatório de água, com capacidade mínima igual ou superior ao consumo diário estimado, 
em confonnidade às Normas Técnicas da ABNT, acrescido do volume para combate a incêndio que venha a ser exigido pelo 
Corpo de Bombeiros. 

DAS MARQUISES E BEIRAIS 

A marquise ou beiral poderá ocupar até 60% (sessenta por cento) da largura de recuo do lote. 

Quando localizadas sobre o passeio público, a marquise ou beiral deve: 

1- Possuir largura de até 2/3 (dois terços) do passeio público e preservar uma faixa descoberta de pelo 60cm da largura 
do passeio considerada a distância a partir meio-fio; 

II - Possuir pé-direito de pelo menos 2,50 metros; 
Ili - Não ocultar ou prejudicar árvores, semáforos, postes, luminárias, fiação aérea, placas ou outros elementos de 

infonnação, sinalização ou instalação pública; 
IV - Possuir condutores para águas pluviais. embutidos nas paredes e passando sob o passeio até alcançar a sarjeta 

Para não ser considerada área computável, a marquise ou beiral deve observar o disposto no artigo 64 deste Anexo. 

DOS MUROS, MURETAS E CALÇADAS 

É obrigatória a construção de muro ou mureta no alinhamento e calçada no passeio público em todos os imóveis onde tenha 
sido executado, pelo Município, a instalação de guias, observadas as normas seguintes: 
J - Mureta com aJtura mínima de 30 cm; 
II - Calçada revestida de material anti-derrapante e compatível às normas técnicas de acessibilidade. 

É obrigatória a conservação permanente das calçadas, devendo o proprietário repará-las quando necessário, colocando-as em 
estado de novas. 

As calçadas deverão acompanhar a declividade longitudinal das guias e ter uma inclinação transversal de 2% para 
escoamento de água. 

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

O rebaixamento poderá ser fracionado desde que respeite um vão entre os rebaixos de 5,00 metros, para que possa ser 
utilizado para estacionamento de veículos na via pública. 

Será permitido o rebaixamento de guias somente nos locais onde a disposição das vagas de estacionamento possibilite que o 
veiculo fique estacionado integralmente dentro do lote, devendo, para isso, dispor de espaço mínimo de 4,50 metros de 
comprimento por 2,50 metros de largura . 

Os lotes cuja testada for inferior a 10,0úm (dez metros) não terão dimensão máxima de rebaixamento. 

Para os terrenos edificados é facultativa a construção de muro de fechamento em suas divisas e alinhamento, observadas as 
disposições do Plano Diretor e da Lei de Zoneamento. 

Quando executados, os muros devem observar altura máxima de 3,00m (três metros), medidos a partir do nfvel em que se 
situarem, excetuados os muros de arrimo que terão altura compatível com o desnível de terra. 

Os muros em divisa com o sistema viário não poderão ser totalmente vedados, devendo ser interrompidos por elementos 
vazados, transparentes ou do tipo gradil, na proporção de pelo menos 30% (trinta por cento) de sua extensão horizontal. 

Este artigo não se aplica aos muros de arrimo, aos muros de divisas laterais de lotes ( com exceção dos disposto no § 2j, aos 
muros cuja testada possua extensão máxima de 30,00m (trinta metros) e a imóveis de uso especifico tais como presídios, 
transportadora de valores e outros que impliquem diretamente na segurança da atividade desenvolvida. 

Empreendimentos multifamiliares devem dispor de elementos vazados em todas as suas faces com o sistema viário, na 
proporção mfnima de 30%. 

Para atendimento no disposto neste artigo, os elementos vazados poderão ser fixados em mureta com altura máxima de 50cm 
(cinquenta centímetros). 

É obrigatório o plantio e a manutenção de árvores no passeio público, devendo ser providenciadas pelo proprietário do lote, 
sob pena de autuação. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.711/18 

Parágrafo único. 

Art. 64 

Art. 65 

A localização, a quantidade, as características para locação das árvores e as espécies pennitidas devem atender ao disposto 
na Diretriz Básica de Arborização Urbana, emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

DAS ÁREAS NÃO COMPUTÁVEIS 

Serão classificadas como áreas não computáveis, para cálculo de área edificada: 

1 -
li -
III -
IV -
V
VI -
VII -
VIII
IX -
X
XI
XII -

Piscinas pré-fabricadas em fibra; 
Coberturas retráteis; 
Coberturas de lona; 
Casa de máquinas de piscinas; 
Marquises com até 12,00m2 (doze metros quadrados); 
Beirais com até 1,50m (um metro e cinquenta centímetros); 
Pergolados sem cobertura; 
Sacadas/varandas/terraços com larguras de até 1,00 (um metro); 
Abrigos de lixo; 
Abrigos de gás; 
Abrigos para medidores; 
Abrigos para portão com largura máxima de 1,00 (um metro). 

Serão classificados como áreas não computáveis para cálculo do Coeficiente de Aproveitamento (C.A.) e Taxa de Ocupação 
(f.0.): 

I - Piscinas de vinil ou de concreto armado; 
II - Áreas de construção no subsolo; 
III - Áreas construída sobre pilotis quando livre e sem vedação, a não ser as caixas de escada e elevadores; 
IV - Áreas para instalações técnicas, acima do último pavimento; 
V - Patamares técnicos para instalação de equipamentos de climatização; 
VI - Telheiros com coberturas translócidas executadas em policarbonato, vidros ou acrílicos, com pelo menos duas de 

suas faces sem vedação, com área de até 12,00m2 (doze metros quadrados); 
VII - Abrigos desmontáveis para guarda de automóveis; 
VIII - Passarelas sem vedação lateral, executadas em estruturas leves cobertas por telha metálica ou translúcida, com 

largura de até 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros); 
IX - Elevatórias de abastecimento de água; 
X - Sacadas/varandas/terraços em edificações verticais . 
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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 presente processo o Vereador: 

\\~~ 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Pre idente 

de 2019. 
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·~~Lamc~· 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

• 

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 

26 de novembro 019. , 

I 
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~mara Lumc~l1t~q;f; .. ::t::: .• 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

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

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

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

26 de novembro de 2019. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Pre idente 

S~ES BARBOSA l\al,,ni.l.fNO DAVI DA SILVA 
Membro 
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PROC. 

~âma,a LtuUc1.· ~F ~~~~~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicito o envio de convite ao Presidente do Conselho do Município, Márcio 
Colin, ao Vice-Presidente do Conselho do Município, Kláudio Cóffani Nunes, 
ao Presidente da ACIB, Reinaldo Cafeo e ao Diretor do CIESP Bauru, Gino 
Paulucci Jr, bem como o envio de convocação á Secretária Municipal de 
Planejamento, Letícia Rocco Kirchner, para que participem de reunião da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, na próxima terça-feira, dia 03 
de dezembro, às 10 horas, nesta Casa de Lei, para tratar do Projeto de Lei 
nº 114/19, que dispõe sobre parâmetros especiais para a regularização de 
edifícios concluídas antes de 28 de março de 2018, e dá outras 
providências . 

Bauru, 2 bro de 2019. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Vereador, solicitamos 
encaminhamento dos convites e convocação. 
Bauru, 28 de n mbro de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente da C missão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se convites e convocação, conforme solicitação. 

Atendido o despacho supra. eguem convites e convocação. 
Bauru, 28 de novembro de 2019. 

~u~-JJ;~ 
RONALDO JOÍÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

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

Of.DAL.SPL.DI. 161/19 

Bauru, 29 de novembro de 2019. 

Prezado Senhor: 

Atendendo requerimento da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, vimos convidar Vossa Senhoria para participar de reunião da referida 

Comissão no dia 03 de dezembro de 2019, às 10 horas, para tratar do Projeto de Lei 

nº 114/19, que dispõe sobre parâmetros especiais para a regularização de edifícios 

concluídas antes de 28 de março de 2018, e dá outras providências. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 

apresentando nossos protestos de consideração. 

JO ER 

Ilustríssimo Senhor 

GINO PAULUCCI JR 

Diretor do CIESP Bauru 

NESTA 

SEGALLA 
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Of.DAL.SPL.DI. 159/19 

Bauru, 29 de novembro de 2019. 

Prezado Senhor: 

Atendendo requerimento da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, vimos convidar Vossa Senhoria e o Vice-Presidente do Conselho do 

Município, Kláudio Cóffani Nunes, para participarem de reunião da referida 

Comissão no dia 03 de dezembro de 2019, às 10 horas, para tratar do Projeto de Lei 

nº 114/19, que dispõe sobre parâmetros especiais para a regularização de edifícios 

concluídas antes de 28 de março de 2018, e dá outras providências. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 

apresentando nossos protestos de consideração . 

Ilustríssimo Senhor 

MÁRCIO COLIM 

Presidente do Conselho do Município 

NESTA 



• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

• 

• 

Of.DAL.SPL.O1. 160/19 

Bauru, 29 de novembro de 2019. 

Prezado Senhor: 

Atendendo requerimento da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, vimos convidar Vossa Senhoria para participar de reunião da referida 

Comissão no dia 03 de dezembro de 2019, às 10 horas, para tratar do Projeto de Lei 

nº 114/19, que dispõe sobre parâmetros especiais para a regularização de edifícios 

concluídas antes de 28 de março de 2018, e dá outras providências. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 

apresentando nossos protestos de consideração. 

JO 

Ilustríssimo Senhor 

REINALDO CÉSAR CAFEO 

Presidente da ACIB 

NESTA 
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Of.DAL.SPL.PM. 251/19 

Bauru, 29 de novembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Atendendo requerimento da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, vimos solicitar a Vossa Excelência que convoque a Senhora Secretária 

Municipal de Planejamento, Letícia Rocco Kirchner, para participar de reunião da 

referida Comissão no dia 03 de dezembro de 2019, às 10 horas, para prestar 

esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 114/19, que dispõe sobre parâmetros 

especiais para a regularização de edifícios concluídas antes de 28 de março de 

2018, e dá outras providências. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 

apresentando nossos protestos de consideração. 

JO 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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Proc. nº 276/2019 
Emenda nº 1 

EMENDA MODIFICATIVA 
.losé Roberto Martins Scgalla 

PRESIDENTE 

O Art.1° do Projeto de Lei nº 114/19, processado sob nº 276/19, que 
dispõe sobre parâmetros especiais para a regularização de edifícios concluídas 
antes de 28 de março de 2018, e dá outras providências, passa a ter a seguinte 
nova redação: 

• 

"Art. 1° Poderá ser regularizada, por meio dos dispositivos previstos 
por esta lei, uma ou mais edificações no mesmo lote, ou 
gleba, independentemente do tipo de uso, 
comprovadamente concluídas até 28 de marços de 2.018, 
que tenham condições de dispor de higiene, segurança de 
uso, acessibilidade, estabilidade, habitabilidade e 
salubridade, desde que as condições estabelecidas nesta 
Lei." 

Bauru, 03 de dezembro de 2019 . 
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Proc. nº 276/2019 
Emenda nº 2 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 
Em, Q~ / /;L./ 1..5 

José Roberto Martins Segalla 
PRESIDENTE 

O §3° do Art. 1 ° do Projeto de Lei nº 114/19, processado sob nº 
276/19, que dispõe sobre parâmetros especiais para a regularização de edifícios 
concluídas antes de 28 de março de 2018, e dá outras providências, passa a ter a 
seguinte nova redação: 

"Art. 1° -

§ 3° Para a execução das obras referidas no § 2° deste artigo 
será concedido um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
podendo ser prorrogado, excepcionalmente, mediante 
parecertécnlco e cronograma físico-financeiro produzido por 
profissional competente e mediante assinatura de termo de 
resp-onsabilidade para conclusão da o~r~(-

Bauru, 03 de dezembro 

.. 
BERTO MEIRA 
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Proc. nº 276/2019 
Emenda nº 3 APROVADA 

Em, 0:if /;;_ /_É 
EMENDA MODIFICATIVA 

.losé Roberto Martins Segalla 
PM-SIDENTE 

O Art. 9° do Projeto de Lei nº 114/19, processado sob nº 276/19, que 
dispõe sobre parâmetros especiais para a regularização de edifícios concluídas 
antes de 28 de março de 2018, e dá outras providências, passa a ter a seguinte 
nova redação: 

"Art. 9° - A regularização de que cuida esta Lei não implica em 
reconhecimento, pelo Município, da propriedade, das 
dimensões e da regularidade do lote ou gleba, e nem 
exime os proprietários de glebas parceladas ou os 
respectivos responsáveis, das obrigações e 
responsabilidades decorrentes da aplicação da 
legislação de parcelamento do solo." 

Bauru, 03 de dezembro de 2019. 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: • 
Em__j_de ~ de 2019. 
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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, a normal tramitação do Projeto e das emendas às fls. 45 a 47. 

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

Sala das Reuniões, em 
04 de dez bro de 2019. 

Relator 
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SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje 

extraordinariamente reunida, acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, 

tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto à normal tramitação por 

esta Casa do Projeto e das emendas às fls. 45 a 47. 

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

É o nosso parecer. 

\ . 
l.N 

Sala de Reuniões, em 
04 de dezembro de 2019. 

ALEXSS NDRO BUSSOLA 
Membro 

CHIARA I BASSE TO RI 
Membro Membro 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

L víz. ~ ~/V' 

LOSILA 
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FOLHAS 

~mara La/Uc~I' de l.iau,a 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à normal tramitação do Projeto e das Emendas de folhas 45, 46 e 47. 

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

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

09 de dezembro de 2019. 

LUIZ 

Relator 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida extraordinariamente, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo 

em vista a inexistência de qualquer restrição quanto à normal tramitação do Projeto 

e das Emendas de folhas 45, 46 e 47 por esta Casa. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
09 de dezembro de 19 . 

Relator 

MARCOS ANTONIO DE SOUZA 

Membro 
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SÃO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 01 (uma) 

Sessão Ordinária e 01 (uma) Sessão Extraordinária, a 

requerimento do Vereador Alexssandro Bussola, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 09 de dezembro de 

2019, devendo retornar à pauta da próxima Sessão. 

Bauru, 10 de dezembro de 2019. 

residente 

... _ ·---li 
L,P 1-1 .a..a. 
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OF. EXE Nº 504/19 
P. 161.294/19 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

1 O DEZ, 7019 

ENTRAI 
Hora I C. h _(11 -

,~~~~:::; ~=(· ~~ 
DE BAURU 

Bauru, 1 O de dezembro de 2. O 19. 

APROVt\DA 
MENSAGEM MODIFICATIVAAO PROJETO DE LEI Nº 114/19 

Através do presente encaminhamos à Vossa Excelência, de acordo om o § 3° do art. 152, do egim nto 
Interno dessa Câmara Municipal, mensagem modijicativa ao Projeto de Lei nº 114119, e dispõe sobre parâm os especais 
para a regularização de edificações concluídas antes de 28 de março de 2.018, e dá outras pro · Ancias. 

Esta mensagem destina-se a alterar a redação do § 3°, do art. 6° do mencionado projeto de lei que pass a 
vigorar com a seguinte redação: 

"O CAPÍTULO IV -DA OUTORGA ONEROSA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO 

Art. 6º (. .. ) 

(..) 

§ 3º O Fator de Interesse Social aplicar-se-á conforme tabela a seguir: 

RESIDÊNCIA UNTFAMILIAR 

Área Construida Total Fator de Interesse Social (Fis) 

Inferior a l40m2 0,5 

Entre 140m2 e I 80m2 0,8 

Superior a J 80m2 1,0 

RELIGIOSO OU FILANTRÓPICO 

Área Construfda Total Fator de Interesse Social (Fis) 

o.o 

INDUSTRIAL, COMERCIAL OU DE SERVIÇO 

Área Construfda Total Fator de Interesse Social (Fis) 

Inferior a 300m 2 0,5 

Igual ou superior a 300m2 0,8 

DEMAIS CLASSIFICAÇÔES 

Área Construfda Total Fator de Interesse Social (Fis) 

1,0 

Vimos por meio deste, apresentar a presente Mensagem Modificativa do Projeto de Lei 114/19. 

Trata-se de um projeto que atende a um anseio da população bauruense, com objetivo de atingir 
principalmente à população de baixa renda 



• 

• 

~~: :à í:' g~ _, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Em razão de Bauru ter a característica de autoconstrução, as familias de baixa renda compram um terreno, 
constroem uma edícula nos fundos como residência provisória e, com o passar do tempo, com trabalho próprio e pessoal, 
edificam a residência definitiva. Este processo consome anos, pois a construção é realizada confonne a disponibilidade financeira 
da família. 

As edificações com uso religioso ou filantrópico são de interesse social, pois prestam um serviço essencial 
junto à população que encontram equilíbrio emocional e orientação familiar junto a estas instituições. 

Até mesmo orientação familiar é buscada junto a um Pastor, a um Padre, em um Centro Espirita, um 
sacerdote de Umbanda ou a um líder religioso, seja de qual ideologia religiosa for. 

Embora o Estado seja laico, não é possível se negar que os líderes religiosos têm acesso à população, até 
mesmo a carcerária, prestando um serviço social de interesse público. Por isto merecedores dos incentivos previstos nesta 
Mensagem. 

Quanto ao uso industrial, comercial e de serviço, foi uma reivindicação do setor produtivo que gera 
empregos. 

Sempre é pensado no empresário como uma pessoa abastada e que não necessita de incentivos. Porém, muitos 
pequenos empresários com potencial para crescerem, encontram dificuldades no período inicial, quando mais precisam. 

Por certo que o incentivo previsto nesta Mensagem é pequeno, mas é um aceno ao setor produtivo de que 
Bauru é uma cidade que enxerga as dificuldades deste segmento e está disposta a acolhê-los. 

De outra sorte, observamos que os beneficias estão sendo concedidos somente na Outorga Onerosa que tem 
natureza jurídica de prestação indenizatória, de destinação vinculada, não se caracterizando como tributo. 

O Código Civil brasileiro estabelece que "o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe 
aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos" (art. 1.299). Assim, tem-se que o direito de construir, 
tal qual foi disciplinado no ordenamento jurídico nacional, não é absoluto, devendo obedecer às regras estabelecidas em lei e 
regulamentos administrativos, além de respeitar o direito dos vizinhos. 

A outorga onerosa do direito de construir apresenta-se como o instrumento jurídico através do qual o Poder 
Público autoriza o proprietário ou interessado a construir acima do coeficiente básico de aproveitamento estabelecido para a 
região em que está situado o imóvel, mediante o pagamento de uma contraprestação. Esta contraprestação está incidindo somente 
na metragem quadrada que excedeu à quantidade permitida. 

Portanto, se era pennitido construir uma residencial unifamiliar de 130m2 (centro e trinta metros quadrados), 
mas foi construido 140m2 (cento e quarenta metros quadrados), construiu-se l0m2 (dez metros quadrados) acima do que era 
permitido. Aplicando a fónnula o interessado pagará outorga onerosa sobre os l0m2 (dez metros quadrados) que excederam e, 
ainda assim, pagará apenas metade, pois o '"Fis" é de 0,5 (zero vírgula cinco). 

E assim o exemplo pode ser aplicado aos demais usos. 

Também é preciso se pensar em im:1p1,a~c~to~ne~~~~~ 
de Bauru, portanto não se está diminuindo valores do existia. 
sairá valores dos cofres públicos. Os valores 
impacto houver, temos a certeza matemáti 

Atenciosas dações, 

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

outorga onerosa não existia no Município 
one sa não poderá ser negativa, ou seja, nunca 

' licos, mas sair será impossível. Assim, se 

gem Modificativa. 

fliti:açib da Paula oo 
1J1n1 Olüi da BIIIIU . .. ,ioi,+: 
~ DE 

2 
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SAOPAULO 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

A Mensagem Modificativa de folhas 55 e 56 foi encaminhada 

às Comissões pertinentes para análise e parecer. Na 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, o Relator 

Vereador Natalino Davi da Silva opinou pela legalidade e 

constitucionalidade da proposta. Encaminhada à Comissão 

de Economia, Finanças e Orçamento para análise e parecer, 

o Vereador Alexssandro Bussola foi nomeado Relator e 

opinou pela normal tramitação, sendo acompanhado pelos 

demais membros . Na Comissão de Obras, Serviços 

Públicos, Habitação e Transportes, o Vereador Marcos 

Antonio de Souza foi nomeado Relator e opinou pela normal 

tramitação, sendo acompanhado pelos demais membros. 

Colocado em discussão e votação, o presente projeto foi 

aprovado em Primeira e Segunda Discussões juntamente 

com a Mensagem Modificativa de folhas 55 e 56, em duas 

Sessões Extraordinárias, realizadas no dia 12 de dezembro 

de 2019, providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao 

Senhor Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, 

arquive-se. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019 . 

JOSE RO 

residente 

Atendido o despacho s pra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 
Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

~~~,~ 
RONALDO IÍÔSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

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

Dispõe sobre parâmetros especiais para a 
regularização de edificações conciufdas antes de 
28 de março de 2.018, e dfl outras providências. 

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

Art. 1 º 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 2° 

Art. 3° 

§ 1º 

CAPÍTULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Poderá ser regularizada, por meio dos dispositivos previstos por esta lei, uma ou 
mais edificações no mesmo lote, ou gleba, independentemente do tipo de uso, 
comprovadamente concluídas até 28 de março de 2.018, que tenham condições de 
dispor de higiene, segurança de uso, acessibilidade, estabilidade, habitabilidade e 
salubridade, desde que as condições estabelecidas nesta Lei. 

Entende-se por edificaçao concíuída, para efeitos desta Lei, aquela que se 
apresentar coberta por íaje, telha ou outro material permanente de cobertura, 
mediante comprovaçao por foto área datada, pela qual seja possível identificar a 
configuraçao atual da área do imóvel. 

A Prefeitura de Bauru poderá aceitar propostas de obras de adequaçao para 
garantir o atendimento às condições de higiene, segurança de uso, acessibilidade, 
estabilidade, habitabilidade, salubridade e enquadramento na legislaçao específica 
aplicável. 

Para a execuçao das obras referidas no § 2° deste artigo será concedido um prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, 
mediante parecer técnico e cronograma físico-financeiro produzido por profissional 
competente e mediante assinatura de termo de responsabilidade para conclusao 
da obra. 

Nao poderao ser regularizadas as edificações que: 

1 - Estejam edificadas sobre logradouros ou faixas destinadas a alargamentos 
das vias; 

li - Estejam situadas em Areas de Preservaçao Permanente (APP), faixas nao 
edificáveis de rodovias e ferrovias, linhas de alta tensao, dutos, 
canalizações, áreas em processo de desapropriaçao, bem como em áreas 
cuja legislaçao aponte restrições impeditivas à edificaçao, salvo se 
autorizado por legislaçao específica; 

111 - Estejam desrespeitando as normas de segurança aeroportuária. 

As edificações comprovadamente concluídas até 28 de março de 2.018, que nao 
tenham obedecido às normas legais de construçao com relação aos recuos frontal, 
de fundos e laterais, poderao ser regularizadas em seus registros junto ao 
Município de Bauru, sem que isto implique em direito adquirido, sendo de 
responsabilidade do proprietário os danos causados a terceiros. 

A comprovação deverá ser feita por foto aérea datada e por declaraçao emitida 
pelo proprietário ou possuidor, que confirme tratar de edificação concluída até 28 
de março de 2. 018. 
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§ 2º 

Ar!. 4° 

§ 1º 

O Relatório de Constatação, a ser elaborado pelo responsável técnico, deverá 
conter de forma expressa tratar de regularização com base no disposto no "caput", 
devendo essa informação ser especificada também no Certificado de 
Regularização de Edificação, para fins de averbação na matricula do imóvel. 

CAPÍTULO li 
DO PROCEDIMENTO DECLARATÓRIO 

Poderá ser requerida, por meio de procedimento declaratório, a regularização de 
edificações residenciais unifamiliares comprovadamente concluídas até 28 de 
março de 2.018, com área total de construção de até 500m2 (quinhentos metros 
quadrados). 

O procedimento declaratório previsto no "caput" deste artigo deverá ser instruído 
com os seguintes documentos: 

1 - Requerimento contendo declaração do proprietário ou possuidor e do 
responsável técnico, constando conhecimento ao procedimento declaratório, 
responsabilizando-se, sob as penas da Lei, pela veracidade das 
informações e pelo atendimento dos requisitos previstos nesta Lei; 

li - Comprovação da anterioridade da conclusão da edificação a 28 de março de 
2.018, mediante apresentação de foto aérea conforme disposto no parágrafo 
único do ar!. 1 º; 

Ili - Cópia da transcrição ou matrícula do imóvel, e, quando o requerente for 
possuidor, cópia de documento que o legitime, tais como: escritura, 
compromisso ou promessa de compra e venda ou cessão de direitos, 
decisão judicial reconhecendo o direito de usucapião, entre outros 
documentos que comprovem sua origem perante o Registro de Imóveis; 

IV - Demais documentos exigidos pela Lei Municipal nº 7.028, de 21 de 
dezembro de 2.017, e respectivo decreto de regulamentação para obtenção 
do Certificado de Regularização de Edificação. 

§ 2° O procedimento declaratório e respectivo prazo de vigência serão definidos por 
Decreto do Executivo . 

CAPÍTULO Ili 
DO PROCEDIMENTO COMUM PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEMAIS EDIFICAÇÕES 

Ar!. 5° 

Ar!. 6° 

§ 1º 

A regularização das edificações que não se enquadrem no procedimento 
declaratório previsto no ar!. 3° desta Lei deverá seguir o rito de aprovação previsto 
pela Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017 e seu respectivo decreto 
de regulamentação, podendo se valer dos dispositivos urbanísticos previstos por 
esta Lei. 

CAPITULO IV 
DA OUTORGA ONEROSA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 

A regularização das edificações com área construída computável superior à taxa 
de ocupação (TO) e/ou ao coeficiente de aproveitamento (CA) definidos pela Lei 
de Zoneamento será condicionada ao recolhimento de outorga onerosa, que 
incidirá somente sobre o excedente da área construída computável a regularizar. 

Para as situações em que a edificação a regularizar, nos termos desta Lei, possuir 
coeficiente de aproveitamento (CA) superior ao parãmetro definido para a zona, 
conforme Lei de Zoneamento vigente, será obrigatória o pagamento de outorga 
onerosa, calculado conforme fórmula a seguir: 

C = {(CAproj/CAzon)- 1} x V x (0,1 x CAzon) x Fis, onde: 
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C - Contrapartida financeira relativa a cada m2 (metro quadrado) de potencial 
construtivo adicional; 
CAproj - Coeficiente de Aproveitamento real do imóvel, de acordo com o projeto de 
regularizaçao; 

CAzon - Coeficiente de Aproveitamento definido para a zona onde está localizado 
o imóvel, de acordo com a Lei de Zoneamento vigente; 
V - Valor do terreno constante no último lançamento do IPTU - Imposto Predial e 
Territorial Urbano; e 
Fis - Fator Interesse Social. 

Para as situações em que a edificaçao a regularizar, nos termos desta Lei, possuir 
taxa de ocupação (TO) superior ao parametro definido para a zona, conforme Lei 
de Zoneamento vigente, será obrigatória o pagamento de outorga onerosa, 
calculado conforme fórmula a seguir: 

C = {(TOproj/TOzon)-1} x V x 0,1 x Fis, onde: 

C - Contrapartida financeira relativa a cada m2 (metro quadrado) de potencial 
construtivo adicional; 
TOproj - Taxa de Ocupação real do imóvel, de acordo com o projeto de 
regularização; 
TOzon - Taxa de Ocupação definida para a zona onde está localizado o imóvel, de 
acordo com a Lei de Zoneamento vigente; 
V - Valor do terreno constante do último lançamento do IPTU - Imposto Predial e 
Territorial Urbano; e 
Fis - Fator Interesse Social. 

O Fator de Interesse Social aplicar-se-á conforme tabela a seguir: 

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 

Área Construida Total Fator de Interesse Social 
(Fis) 

1 nferior a 140m2 0,5 

Entre 140m' e 1 Bom• 0,8 

Superior a 1 B0m' 1,0 

RELIGIOSO OU FILANTRÓPICO 

Área Construida Total Fator de Interesse Social 
(Fis) 

0,0 

INDUSTRIAL, COMERCIAL OU DE SERVIÇO 

Área Construida Total Fator de Interesse Social 
(Fis) 

Inferior a 300m' 0,5 

Igual ou superior a 300m' 0,8 

DEMAIS CLASSIFICAÇÕES 

Área Construída Total Fator de Interesse Social 
(Fis) 

1,0 
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Art. 7° 

Art. 8° 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A regularização da edificação não exime o proprietário, o possuidor ou o 
responsável pelo uso às normas legais relativas aos níveis de ruídos permitidos, à 
poluição ambiental, nem da obediência aos horários de funcionamento, conforme 
legislação pertinente. 

A Administração Pública Municipal, por meio de seu órgão competente, poderá a 
qualquer tempo, mesmo depois de efetuada a regularização, fiscalizar a 
veracidade das informações e declarações, dos valores recolhidos e das 
condições de estabilidade, de higiene, de salubridade, de permeabilidade, de 
acessibilidade, de segurança de uso das edificações e de respeito ao direito de 
vizinhança. 

Parágrafo único. Constatada, a qualquer tempo, a inveracidade das situações mencionadas no 
"caput" deste artigo, poderao ser aplicadas as sanções previstas no item 5, do 
Anexo 1 da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, e o interessado 
será notificado a saná-las, sob pena de anulação do Certificado de Regularização 
de Edificação. 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Membro 

A regularização de que cuida esta Lei não implica em reconhecimento, pelo 
Município, da propriedade, das dimensões e da regularidade do lote ou gleba, e 
nem exime os proprietários de glebas parceladas ou os respectivos 
responsáveis, das obrigações e responsabilidades decorrentes da aplicação da 
legislação de parcelamento do solo. 

A expedição do Certificado de Regularização de Edificação independe da quitação 
de multas que serão cobradas pela Prefeitura em procedimentos próprios. 

Além da regulamentação para o procedimento declaratório, conforme § 2°, do art. 
4°, as demais disposições previstas por esta Lei também poderão ser 
regulamentadas por Decreto do Executivo, se necessário. 

As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 

ROGER BARUDE 
Membro 
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De 13 de dezembro de 2019 

Dispõe sobre parâmetros especiais para a 
regularização de edificações concluídas antes de 28 
de março de 2.018, e dá outras providências. 

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

Art. 1° 

CAPÍTULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Poderá ser regularizada, por meio dos dispositivos previstos por esta 
lei, uma ou mais edificações no mesmo lote, ou gleba, 
independentemente do tipo de uso, comprovadamente concluídas até 
28 de março de 2.018, que tenham condições de dispor de higiene, 
segurança de uso, acessibilidade, estabilidade, habitabilidade e 
salubridade, desde que as condições estabelecidas nesta Lei. 

§ 1° Entende-se por edificação concluída, para efeitos desta Lei, aquela que 
se apresentar coberta por laje, telha ou outro material permanente de 
cobertura, mediante comprovação por foto área datada, pela qual seja 
possível identificar a configuração atual da área do imóvel. 

§ 2° A Prefeitura de Bauru poderá aceitar propostas de obras de adequação 
para garantir o atendimento às condições de higiene, segurança de 
uso, acessibilidade, estabilidade, habitabilidade, salubridade e 
enquadramento na legislação específica aplicável. 

§ 3º 

Art. 2° 

Para a execução das obras referidas no § 2° deste artigo será 
concedido um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser 
prorrogado, excepcionalmente, mediante parecer técnico e cronograma 
físico-financeiro produzido por profissional competente e mediante 
assinatura de termo de responsabilidade para conclusão da obra. 

Não poderão ser regularizadas as edificações que: 

1 - Estejam edificadas sobre logradouros ou faixas destinadas a 
alargamentos das vias; 

li - Estejam situadas em Áreas de Preservação Permanente (APP), 
faixas não edificáveis de rodovias e ferrovias, linhas de alta 
tensão, dutos, canalizações, áreas em processo de 
desapropriação, bem como em áreas cuja legislação aponte 
restrições impeditivas à edificação, salvo se autorizado por 
legislação específica; 

Ili - Estejam desrespeitando as normas de segurança aeroportuária. 
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Art. 4° 

§ 1º 
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As edificações comprovadamente concluídas até 28 de março de 
2.018, que não tenham obedecido às normas legais de construção com 
relação aos recuos frontal, de fundos e laterais, poderão ser 
regularizadas em seus registros junto ao Município de Bauru, sem que 
isto implique em direito adquirido, sendo de responsabilidade do 
proprietário os danos causados a terceiros. 

A comprovação deverá ser feita por foto aérea datada e por declaração 
emitida pelo proprietário ou possuidor, que confirme tratar de edificação 
concluída até 28 de março de 2.018. 

O Relatório de Constatação, a ser elaborado pelo responsável técnico, 
deverá conter de forma expressa tratar de regularização com base no 
disposto no "caput", devendo essa informação ser especificada 
também no Certificado de Regularização de Edificação, para fins de 
averbação na matrícula do imóvel. 

CAPÍTULO li 
DO PROCEDIMENTO DECLARATÓRIO 

Poderá ser requerida, por meio de procedimento declaratório, a 
regularização de edificações residenciais unifamiliares 
comprovadamente concluídas até 28 de março de 2.018, com área 
total de construção de até 500m2 (quinhentos metros quadrados). 

O procedimento declaratório previsto no "caput" deste artigo deverá ser 
instruído com os seguintes documentos: 

1 - Requerimento contendo declaração do proprietário ou possuidor e 
do responsável técnico, constando conhecimento ao 
procedimento declaratório, responsabilizando-se, sob as penas da 
Lei, pela veracidade das informações e pelo atendimento dos 
requisitos previstos nesta Lei; 

li - Comprovação da anterioridade da conclusão da edificação a 28 
de março de 2.018, mediante apresentação de foto aérea 
conforme disposto no parágrafo único do art. 1°; 

Ili - Cópia da transcrição ou matrícula do imóvel, e, quando o 
requerente for possuidor, cópia de documento que o legitime, tais 
como: escritura, compromisso ou promessa de compra e venda 
ou cessão de direitos, decisão judicial reconhecendo o direito de 
usucapião, entre outros documentos que comprovem sua origem 
perante o Registro de Imóveis; 

IV - Demais documentos exigidos pela Lei Municipal nº 7.028, de 21 
de dezembro de 2.017, e respectivo decreto de regulamentação 
para obtenção do Certificado de Regularização de Edificação. 

§ 2° O procedimento declaratório e respectivo prazo de vigência serão 
definidos por Decreto do Executivo. 
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CAPÍTULO Ili 
DO PROCEDIMENTO COMUM PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEMAIS 

EDIFICAÇÕES 

A regularização das edificações que não se enquadrem no 
procedimento declaratório previsto no art. 3° desta Lei deverá seguir o 
rito de aprovação previsto pela Lei Municipal nº 7.028, de 21 de 
dezembro de 2.017 e seu respectivo decreto de regulamentação, 
podendo se valer dos dispositivos urbanísticos previstos por esta Lei. 

CAPÍTULO IV 
DA OUTORGA ONEROSA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 

A regularização das edificações com área construída computável 
superior à taxa de ocupação (TO) e/ou ao coeficiente de 
aproveitamento (CA) definidos pela Lei de Zoneamento será 
condicionada ao recolhimento de outorga onerosa, que incidirá 
somente sobre o excedente da área construída computável a 
regularizar. 

§ 1° Para as situações em que a edificação a regularizar, nos termos desta 
Lei, possuir coeficiente de aproveitamento (CA) superior ao parâmetro 
definido para a zona, conforme Lei de Zoneamento vigente, será 
obrigatória o pagamento de outorga onerosa, calculado conforme 
fórmula a seguir: 

C = {(CAproj/CAzon)-1} x V x (0,1 x CAzon) x Fis, onde: 

C - Contrapartida financeira relativa a cada m2 (metro quadrado) de 
potencial construtivo adicional; 
CAproj - Coeficiente de Aproveitamento real do imóvel, de acordo com 
o projeto de regularização; 

CAzon - Coeficiente de Aproveitamento definido para a zona onde está 
localizado o imóvel, de acordo com a Lei de Zoneamento vigente; 
V - Valor do terreno constante no último lançamento do IPTU -
Imposto Predial e Territorial Urbano; e 
Fis - Fator Interesse Social. 

§ 2° Para as situações em que a edificação a regularizar, nos termos desta 
Lei, possuir taxa de ocupação (TO) superior ao parâmetro definido para 
a zona, conforme Lei de Zoneamento vigente, será obrigatória o 
pagamento de outorga onerosa, calculado conforme fórmula a seguir: 

C = {(TOproj/TOzon) - 1} x V x O, 1 x Fis, onde: 

C - Contrapartida financeira relativa a cada m2 (metro quadrado) de 
potencial construtivo adicional; 
TOproj - Taxa de Ocupação real do imóvel, de acordo com o projeto de 
regularização; 
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TOzon - Taxa de Ocupação definida para a zona onde está localizado 
o imóvel, de acordo com a Lei de Zoneamento vigente; 
V - Valor do terreno constante do último lançamento do IPTU -
Imposto Predial e Territorial Urbano; e 
Fis - Fator Interesse Social. 

§ 3º O Fator de Interesse Social aplicar-se-á conforme tabela a seguir: 

Art. 7° 

Art. 8° 

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 

Área Construída Total Fator de Interesse 
Social (Fis) 

Inferior a 140m2 0,5 

Entre 140m2 e 180m2 0,8 

Superior a 180m2 1,0 

RELIGIOSO OU FILANTRÓPICO 

Área Construída Total Fator de Interesse 
Social (Fis) 

0,0 

INDUSTRIAL, COMERCIAL OU DE SERVIÇO 

Área Construída Total Fator de Interesse 
Social (Fis) 

Inferior a 300m2 0,5 

Igual ou superior a 300m2 0,8 

DEMAIS CLASSIFICAÇÕES 

Área Construída Total Fator de Interesse 
Social (Fis) 

1,0 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A regularização da edificação não exime o proprietário, o possuidor ou 
o responsável pelo uso às normas legais relativas aos níveis de ruídos 
permitidos, à poluição ambiental, nem da obediência aos horários de 
funcionamento, conforme legislação pertinente. 

A Administração Pública Municipal, por meio de seu órgão competente, 
poderá a qualquer tempo, mesmo depois de efetuada a regularização, 
fiscalizar a veracidade das informações e declarações, dos valores 
recolhidos e das condições de estabilidade, de higiene, de salubridade, 
de permeabilidade, de acessibilidade, de segurança de uso das 
edificações e de respeito ao direito de vizinhança. 
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Parágrafo unico. Constatada, a qualquer tempo, a inveracidade das situações 
mencionadas no "caput" deste artigo, poderão ser aplicadas as 
sanções previstas no item 5, do Anexo 1 da Lei Municipal nº 7.028, de 
21 de dezembro de 2.017, e o interessado será notificado a saná-las, 
sob pena de anulação do Certificado de Regularização de Edificação. 

Art. 9° A regularização de que cuida esta Lei não implica em reconhecimento, 
pelo Município, da propriedade, das dimensões e da regularidade do 
lote ou gleba, e nem exime os proprietários de glebas parceladas ou os 
respectivos responsáveis, das obrigações e responsabilidades 
decorrentes da aplicação da legislação de parcelamento do solo. 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

A expedição do Certificado de Regularização de Edificação independe 
da quitação de multas que serão cobradas pela Prefeitura em 
procedimentos próprios . 

Além da regulamentação para o procedimento declaratório, conforme § 
2°, do art. 4°, as demais disposições previstas por esta Lei também 
poderão ser regulamentadas por Decreto do Executivo, se necessário. 

As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ fi . .._n -~ 
RONALDot'ÔsÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 263/19 

Bauru, 13 de dezembro 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 Extraordinárias 
levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 12 de dezembro de 2019: 
Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7423 de autoria desse Executivo, que dispõe sobre parâmetros especiais para a 

7424 

7425 

7426 

7427 

7428 

7429 

7430 

7431 

7432 

7433 

7434 
Decreto nº 

1875 

1876 

1877 

regularização de edifícios concluídas antes de 28 de março de 2018, e dá outras 
providências; 
de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 6331, de 15 de março de 2013, que 
autorizou o Poder Executivo a destinar uma área de terreno á LIGA BAURUENSE DE 
MALHA em regime concessão de direito real de uso; 
de autoria desse Executivo, que revoga as Leis nº 6645, de 05 março de 2015 e Lei nº 
6897, de 15 março de 2017; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SANTO ANTÔNIO" - CEISA; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a garantir a operação de 
renegociação entre a Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB Bauru e a 
Caixa Econômica Federal, agente operador do FGTS, referente aos empréstimos 
habitacionais vencidos junto àquele fundo, nos termos e condições da Resolução nº 
809/2016 do Conselho Curador do FGTS; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a inclusão de pessoas com .Fissura 
Labiopalatina e/ou anomalias crãnio faciais como pessoa com deficiência no ãmbito do 
Município de Bauru e dá outras providências; 
de autoria deste Legislativo, que declara de utilidade pública a LIGA REGIONAL DE 
BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pais ou 
responsáveis por crianças em idade de vacinação, a apresentarem a caderneta de 
saúde e vacinação da criança atualizada de acordo com a sua idade, no ato da 
matrícula em estabelecimentos de ensino públicos ou privados no município de Bauru 
e dá outras providências; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre 
obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção, valores 
empregados e nova data prevista para término pelo Poder Público de Bauru; 
de autoria deste Legislativo, que autoriza as entidades religiosas a utilizarem as praças 
esportivas de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru; 
de autoria desse Executivo, que cria o Fundo Municipal para recuperação dos 
mananciais de águas superficiais e determina outras providências; 
de autoria desse Executivo, que instituí o Plano Diretor de Agua do Município. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria do Vereador José Roberto Martins Segalla, que dá denominação de Praça 
HERNANI GUIMARÃES ANDRADE a uma praça pública da cidade; 
de autoria do Vereador Roger Barude, que dá denominação de Rua DURVAL GOMES 
DE CAMARGO a uma via pública da cidade; 
de autoria do Vereador Alexssandro Bussola, que dá denominação de Rua 
WALDEMAR MEDRADE DE CARVALHO a uma via pública da cidade. 
Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos 

de distinção e apreço. 

JOSÉR 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA--~ 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 11/20 
P. 161.294/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelên 
parâmetros especiais para a regularização de edific:!Ja~....,o,,iiiu,ij;!:_I, 
providências. 

Atenciosas Sauda 

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

Bauru, 09 de janeiro de 2.020 . 

ai nº 7.319/20 que dispõe sobre 
de março de 2.018, e dá outras 
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PROC. N2 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.319, DE 09 DE JANEIRO DE 2.020 
Dispõe sobre parâmetros especiais para a 
regularização de edificações concluídas antes de 
28 de março de 2.018, e dá outras providências. 

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° 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 2º 

Art.3° 

§ Iº 

§ 2º 

CAPÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Poderá ser regularizada, por meio dos dispositivos previstos por esta lei, urna ou mais edificações no 
mesmo lote, ou gleba, independentemente do tipo de uso, comprovadamente conclufdas até 28 de março 
de 2.018, que tenham condições de dispor de higiene, segurança de uso, acessibilidade, estabilidade, 
habitabilidade e salubridade, desde que atendidas as condições estabelecidas nesta Lei . 

Entende-se por edificação conclufda, para efeitos desta Lei, aquela que se apresentar coberta por laje, 
telha ou outro material permanente de cobertura, mediante comprovação por foto área datada, pela qual 
seja possível identificar a configuração atual da área do imóvel. 

A Prefeitura de Bauru poderá aceitar propostas de obras de adequação para garantir o atendimento às 
condições de higiene, segurança de uso, acessibilidade, estabilidade, habitabilidade, salubridade e 
enquadramento na legislação especifica aplicável. 

Para a execução das obras referidas no § 2º deste artigo será concedido um prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, mediante parecer técnico e cronograma fisico 4 

financeiro produzido por profissional competente e mediante assinatura de termo de responsabilidade 
para conclusão da obra. 

Não poderão ser regularizadas as edificações que: 

1 - Estejam edificadas sobre logradouros ou faixas destinadas a alargamentos das vias; 

li - Estejam situadas em Áreas de Preservação Permanente (APP}, faixas não edificáveis de rodovias e 
ferrovias, linhas de alta tensão, dutos, canalizações, áreas em processo de desapropriação, bem como 
em áreas cuja legislação aponte restrições impeditivas à edificação, salvo se autorizado por legislação 
específica; 

Ili - Estejam desrespeitando as normas de segurança aeroportuária. 

As edificações comprovadamente conclufdas até 28 de março de 2.018, que não tenham obedecido às 
normas legais de construção com relação aos recuos frontal, de fundos e laterais, poderão ser 
regularizadas em seus registros junto ao Município de Bauru, sem que isto implique em direito 
adquirido, sendo de responsabilidade do proprietário os danos causados a terceiros. 

A comprovação deverá ser feita por foto aérea datada e por declaração emitida pelo proprietário ou 
possuidor, que confirme tratar de edificação conclufda até 28 de março de 2.018. 

O Relatório de Constatação, a ser elaborado pelo responsável técnico, deverá conter de forma expressa 
tratar de regularização com base no disposto no "caput", devendo essa informação ser especificada 
também no Certificado de Regularização de Edificação, para fins de averbação na matrfcula do imóvel. 
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Art. 5° 

Art. 6° 

§ 1 º 

CAPÍTULO II 
DO PROCEDIMENTO DECLARATÓRIO 

Poderá ser requerida, por meio de procedimento declaratório, a regularização de edificações residenciais 
unifamiliares comprovadamente concluídas até 28 de março de 2.018, com área total de construção de 
até 500m' (quinhentos metros quadrados). 

O procedimento declaratório previsto no "caput" deste artigo deverá ser instruído com os seguintes 
documentos: 

Requerimento contendo declaração do proprietário ou possuidor e do responsável técnico, constando 
conhecimento ao procedimento declaratório, responsabilizando-se, sob as penas da Lei, pela veracidade 
das informações e pelo atendimento dos requisitos previstos nesta Lei; 

Comprovação da anterioridade da conclusão da edificação a 28 de março de 2.018, mediante 
apresentação de foto aérea conforme disposto no parágrafo único do art. 1 º; 

Cópia da transcrição ou matrícula do imóvel, e, quando o requerente for possuidor, cópia de documento 
que o legitime, tais como: escritura, compromisso ou promessa de compra e venda ou cessão de 
direitos, decisão judicial reconhecendo o direito de usucapião, entre outros documentos que comprovem 
sua origem perante o Registro de Imóveis; 

Demais documentos exigidos pela Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, e respectivo 
decreto de regulamentação para obtenção do Certificado de Regularização de Edificação. 

O procedimento declaratório e respectivo prazo de vigência serão definidos por Decreto do Executivo. 

CAPÍTULO III 
DO PROCEDIMENTO COMUM PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEMAIS EDIFICAÇÕES 

A regularização das edificações que não se enquadrem no procedimento declaratório previsto no art. 3° 
desta Lei deverá seguir o rito de aprovação previsto pela Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 
2.017 e seu respectivo decreto de regulamentação, podendo se valer dos dispositivos urbanísticos 
previstos por esta Lei. 

CAPÍTULO IV 
DA OUTORGA ONEROSA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 

A regularização das edificações com área construída computável superior à taxa de ocupação (TO) e/ou 
ao coeficiente de aproveitamento (CA) definidos pela Lei de Zoneamento será condicionada ao 
recolhimento de outorga onerosa, que incidirá somente sobre o excedente da área construída 
computável a regularizar. 

Para as situações em que a edificação a regularizar, nos termos desta Lei, possuir coeficiente de 
aproveitamento (CA) superior ao parâmetro definido para a zona, conforme Lei de Zoneamento vigente, 
será obrigatória o pagamento de outorga onerosa, calculado conforme fórmula a seguir: 

C - {(CAproj/CAzon)-1} x V x (0,1 x CAzon) x Fls, onde: 

C - Contrapartida financeira relativa a cada m' (metro quadrado) de potencial construtivo adicional; 
CAproj - Coeficiente de Aproveitamento real do imóvel, de acordo com o projeto de regularização; 
CAzon - Coeficiente de Aproveitamento definido para a zona onde estâ localizado o imóvel, de acordo 
com a Lei de Zoneamento vigente; 
V - Valor do terreno constante no último lançamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano; e 
Fis - Fator Interesse Social. 
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Para as situações em que a edificação a regularizar, nos termos desta Lei, possuir taxa de ocupação 
(TO} superior ao parâmetro definido para a zona, conforme Lei de Zoneamento vigente, será obrigatória 
o pagamento de outorga onerosa, calculado conforme fórmula a seguir: 

C = {(fOproj/TOzon)-1) x V x 0,1 x Fis, onde: 

C - Contrapartida financeira relativa a cada m' (metro quadrado) de potencial construtivo adicional; 
TOproj - Taxa de Ocupação real do imóvel, de acordo com o projeto de regularização; 
TOzon - Taxa de Ocupação definida para a zona onde está localizado o imóvel, de acordo com a Lei de 
Zoneamento vigente; 
V - Valor do terreno constante do último lançamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano; e 
Fis - Fator Interesse Social. 

O Fator de Interesse Social aplicar-se-á conforme tabela a seguir: 

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 

Area Construida Total Fator de Interesse Social (Fis) 

Inferior a 140m' 0,5 

Entre 140m' e 180m' 0,8 

Superior a 180m' 1,0 

RELIGIOSO OU FILANTRÓPICO 

Area Construída Total Fator de Interesse Social (Fis) 

- 0,0 

INDUSTRIAL, COMERCIAL OU DE SERVIÇO 

Area Construida Total Fator de Interesse Social (Fis) 

Inferior a 300m' 0,5 

Igual ou superior a 300m' 0,8 

DEMAIS CLASSIFICAÇÕES 

Area Construida Total Fator de Interesse Social (Fis) 

- 1,0 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 7' A regularização da edificação não exime o proprietário, o possuidor ou o responsável pelo uso às 
normas legais relativas aos níveis de ruídos permitidos, à poluição ambiental, nem da obediência aos 
horários de funcionamento, conforme legislação pertinente. 

Art. 8º A Administração Pública Municipal, por meio de seu órgão competente, poderá a qualquer tempo, 
mesmo depois de efetuada a regularização, fiscalizar a veracidade das informações e declarações, dos 
valores recolhidos e das condições de estabilidade, de higiene, de salubridade, de permeabilidade, de 
acessibilidade, de segurança de uso das edificações e de respeito ao direito de vizinhança. 

Parágrafo único. Constatada, a qualquer tempo, a inveracidade das situações mencionadas no "caput" deste artigo, 
poderão ser aplicadas as sanções previstas no item 5, do Anexo I da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de 
dezembro de 2.017, e o interessado será notificado a saná-las, sob pena de anulação do Certificado de 
Regularização de Edificação. 
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Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

A regularização de que cuida esta Lei não implica em reconhecimento, pelo Município, da propriedade, 
das dimensões e da regularidade do lote ou gleba, e nem exime os proprietários de glebas parceladas ou 
os respectivos responsáveis, das obrigações e responsabilidades decorrentes da aplicação da legislação 
de parcelamento do solo. 

A expedição do Certificado de Regularização de Edificação independe da quitação de multas que serão 
cobradas pela Prefeitura em procedimentos próprios. 

Além da regulamentação para o procedimento declaratório, conforme § 2°, do art. 4°, as demais 
disposições previstas por esta Lei também poderão s ego entadas por Decreto do Executivo, se 
necessário. 

As despesas com a execução 
suplementadas se necessário . 

LE 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

das dotações orçamentárias próprias, 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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