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P. 64.648/14 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.606, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2.014 
Dispõe sobre o Programa de Prevenção e Punição 
a Atos de Pichação nos Bens Públicos e de 
Terceiros no âmbito do Município de Bauru e 
autoriza o Município a criar o Disque Pichação, 
linha telefônica que recebe denúncias sobre 
pichadores e suas ações. 

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

Art. lº 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 2° 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

§ 8º 

§ 9º 

Art. 3° 

§ 1 o 

§ 2º 

Institui-se o Programa de Prevenção e Punição a Atos de Pichação dos Bens Públicos e de Terceiros no 
âmbito do Município de Bauru. 

Tratando-se de próprios Federais, o Município poderá celebrar convênios com a União para a execução de 
serviços de limpeza ou de recomposição da pintura original danificada por pichação, sem prejuízo de 
aplicação das penalidades previstas nesta Lei a seus infratores. 

Para a execução dos serviços mencionados no § 1 º, deverá ser dada preferência à mão de obra de pessoas 
encaminhadas judicialmente para prestação de serviços à comunidade, em cumprimento a medida 
socioeducativa ou de pena restritiva de direitos, na forma estabelecida em sua regulamentação. 

Todo e qualquer ato de pichação impetrado contra o patrimônio público ou de terceiros sujeitará o seu 
causador a sanção pecuniária (multa) e demais cominações aduzidas nesta Lei. 

Sendo o pichador, em primeira infração, sem condenação judicial pelo mesmo fato e que repare pessoalmente 
o dano provocado, terá a possibilidade de ter suspensa a aplicação da multa. 

Havendo Atividade Delegada ou outros convênios com as Polícias Militar, Civil, Ambiental e Federal, a 
multa poderá ser aplicada pelos profissionais envolvidos no convênio. 

Em se tratando de infrator menor, prevalece a obrigatoriedade de reparação do dano por parte do mesmo, nos 
termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Havendo dano a patrimônio de terceiros, uma vez identificados os autores, aplicada e recebida a sanção 
pecuniária, o valor poderá ser utilizado para reparação do dano patrimonial mediante solicitação à Prefeitura 
Municipal de Bauru pelo dono do patrimônio danificado. 

O valor mínimo da multa será de 100 (cem) Ufesp. O valor da multa mínima será de 200 (duzentas) Ufesp se 
o bem pichado for patrimônio histórico e/ou cultural do Município. 

Sendo o dano patrimonial maior que o valor da multa, o mesmo deverá ser computado ao valor a ser cobrado 
do( a) infrator( a) e/ou seus responsá,1eis legais. 

A multa dobrará de valor em caso de reincidência. 

Fica proibida a venda de qualquer tipo de tintas e solventes para menores de 18 anos no Município de Bauru, 
observando para as vendas daqueles produtos a Lei Federal nº 12.408, de 25 de maio de 2.011, e seus 
substitutivos que ocorrerem. 

O comerciante que infringir as legislações pagará a multa de 400 (quatrocentas) Ufesp. Na reincidência, o 
valor da multa será em dobro, podendo seu Alvará Municipal de Funcionamento ser cassado. 

O Município promoverá a fiscalização dos bens públicos, por meio de sua organização administrativa 
existente, sendo a receita obtida com a cobrança da multa revertida aos fins contidos nesta Lei. 

O Município promoverá convênios e acordos de cooperação com as Polícias Militar, Civil, Ambiental e 
Federal, assim como Ministério Publico e Juizado da Infância e Juventude, visando o cumprimento da Lei 
Federal nº 12.408, de 25 de maio de 2.011, e seus substitutivos que ocorrerem e o inteiro teor desta Lei 
Municipal. 

A aplicação e o pagamento da multa prevista nesta Lei não elidirá o Município em promover as medidas 
judiciais reparatórias que o caso comportar. 
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§ 3º 

Art. 4° 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 5° 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 6º 

Art. 7° 

Art. 8° 

Se o causador for menor de idade, deverão ser identificados seus responsáveis, informando às autoridades 
competentes, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei Federal nº 8069, de 13 de julho 
de 1.990) e procedendo-se, quanto à reparação dos danos, nos termos da Legislação Civil. 

Poderá ser criado o Disque Pichação, que se constituirá em um número de atendimento telefônico para o 
recebimento específico de denúncias contra atos de pichadores, bem como informar a localização do bem 
público ou de terceiros, pichado, para as providências devidas. 

Para a consecução do objetivo estabelecido no "caput" deste artigo, o Município poderá manter serviço 
telefônico (Disque Pichação) à disposição da comunidade, a ser operacionalizado pela Guarda Municipal, 
quando existir, Atividade Delegada, se houver convênio ou por meio de parceria com a Polícia Militar, ou a 
uma Diretoria Municipal existente. 

Não será exigida a identificação do cidadão que fizer uso do Disque Pichação, sendo expressamente vedada a 
divulgação do nome de qualquer pessoa que formalizar alguma denúncia. 

Poderão o Poder Público municipal e iniciativa privada criarem ou indicarem locais públicos e/ou 
particulares como forma de fomentar manifestações culturais artísticas públicas de "grafitagem". 

Estes locais, a cada 6 (seis) meses, poderão ter suas superfícies pintadas novamente com cobertura branca 
para fomentar novas manifestações. 

Fica proibida a utilização desses espaços para fins econômicos; político partidário; divulgação comercial; que 
contenha ofensas e/ou seja difamatório à honra; faça apologia à criminalidade e/ou à discriminação social, 
cultural, étnica ou de credo em relação a quaisquer pessoas, instituições ou grupos sociais. 

Visando a prevenção e combate à pichação, poderá instituir a Semana "PAISAGEM DE BAURU: NOSSO 
PATRIMÔNIO", envolvendo todas as crianças e adolescentes da rede de ensino da Cidade de Bauru, 
objetivando sensibilizar a todos para o respeito à paisagem urbana de Bauru, em especial às referências que 
compõem seu patrimônio histórico, artístico e cultural. 

Como instrumento de divulgação poderá ser fixado nas escolas municipais e estaduais em Bauru, em local 
adequado à divulgação, o texto da Lei Federal nº 12.408, de 25 de maio de 2.011, e o inteiro teor desta Lei 
Municipal, em tamanho não inferior a 1,5 metros largura x 1,5 metros de altura. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 25 de novembro de 2.014. 

ROD~~NHOMENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

M~fO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

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

-...._f\n_~J -rn. LlA,~a.:t; 
ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº  13.047, DE 31 DE MARÇO DE  2.016 

P. 19.868/15 ap. 64.648/14 (capa) Regulamenta a Lei Municipal nº 6.606, de 25 de 

novembro de 2.014, que dispõe sobre o Programa de 

Prevenção e Punição a Atos de Pichação nos Bens 

Públicos e de Terceiros no âmbito do Município de 

Bauru e cria o disque pichação para recebimento de 

denúncias. 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 

51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,  

 

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 6.606, de 25 de novembro de 2.014, que dispõe sobre o 

Programa de Prevenção e Punição a Atos de Pichação nos Bens Públicos e de Terceiros no âmbito 

do Município de Bauru e cria o disque pichação, linha telefônica que recebe denúncias sobre 

pichadores e suas ações; 

 

Considerando a Lei Federal nº 12.408, de 25 de maio de 2.011, que altera o art. 65 da Lei Federal nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1.998, para descriminalizar o ato de grafitar, e dispõe sobre a proibição de 

comercialização de tintas embalagens do tipo aerosol a menores de 18 anos; 

 

Considerando ao incômodo do Poder Público, da população e das empresas que sofrem prejuízo financeiro com o 

ato de pichação e a poluição visual; 

 

Considerando a necessidade de atribuir a competência de fiscalização para aplicação de sanções cabíveis e 

 

Considerando a necessidade de articulação com as organizações públicas e privadas, para implementação da 

referida lei, 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica determinado que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ficará responsável pela 

instituição e fiscalização do Programa de Prevenção e Punição a Atos de Pichação dos Bens 

Públicos e de Terceiros no âmbito do Município de Bauru. 

 

Art. 2º Fica autorizado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente a firmar convênios e acordos de 

cooperação com as Polícias Militar, Civil, Ambiental e Federal, bem como com o Ministério 

Público e Juizado da Infância e Juventude para o cumprimento das leis sobre o assunto. 

 

Art. 3º A fiscalização e aplicação das penalidades através do auto de infração de que trata este decreto, 

cabem aos Agentes de Proteção Ambiental ou aos servidores públicos devidamente designados 

pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos limites da lei. 

 

Art. 4 No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes fiscais credenciados o livre 

acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos e privados, assim 

como poderão estar acompanhados por força policial quando necessário. 

 

Art. 5º Na lavratura do auto, as omissões ou incorreções não justificam em nulidade, se do procedimento 

constar elementos suficientes para determinação da infração e do infrator. 

 

Art. 6º A aplicação das penalidades prevista neste Programa não exonera o infrator das cominações civis e 

penais cabíveis de caráter Estadual e Federal. 

 

Art. 7º Da autuação cabe impugnação dirigida a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e no caso de 

apresentação de defesa, o prazo será de 20 (vinte) dias, devidamente protocolada no setor 

competente da Prefeitura Municipal de Bauru - Poupatempo. 
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§ 1º A impugnação será apresentada, devendo mencionar a autoridade julgadora a quem é dirigida, a 

qualificação do impugnante, os motivos de fato e de direito em que se fundamentar e os meios de 

prova a que pretende produzir, expostos os motivos que as justifiquem. 

 

§ 2º A impugnação primeiramente será encaminhada ao fiscal atuante ou servidor designado pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, inclusive no que se refere à instrução probatória, que 

sobre ela deverá se manifestar em 10 (dez) dias. 

 

§ 3º O fiscal atuante ou servidor designado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente pode 

manifestar também sobre as provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao feito. 

 

§ 4º Encerrada a instrução o processo será encaminhado em primeira instância à Junta de Impugnação 

Fiscal, formadas por técnicos e fiscais do poder executivo municipal, que terão o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para análise e julgamento. 

 

§ 5º Em segunda instância pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMDEMA), no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para seu parecer, encaminhando ao Secretário do Meio Ambiente que 

proferirá decisão em igual período. 

  

§ 6º Se o processo depender de diligências, o prazo passará a ser contado a partir da conclusão 

daquelas. 

 

§ 7º As decisões tanto em primeira quanto em segunda instância deverão ser fundamentadas. 

 

§ 8º Se a impugnação for acatada, no todo ou em parte, pela Secretária Municipal do Meio Ambiente, 

esta mandará arquivar, reformará ou confirmará a penalidade. 

 

§ 9º A comunicação da decisão far-se-á pessoalmente ao impugnante ou por edital publicado no Diário 

Oficial do Município. 

 

Art. 8º Finalizado o processo será encaminhado à Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos para os 

devidos procedimentos legais.  

 

Art. 9º O Ministério Público será oficiado, para que outras providências penais se couberem sejam 

tomadas, especialmente quando tratar de danos ao patrimônio público e privado. 

 

Art. 10 Fica criado o Disque Pichação, no âmbito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para 

recebimento específico de denúncias contra os atos de pichadores, bem como para informar a 

localização do bem público ou de terceiros, pichado, para providências devidas. 

 

Art. 11 A Secretaria Municipal do Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria Municipal da Cultura 

indicarão os locais públicos para as manifestações culturais artísticas públicas de “grafitagem”. 

 

Art. 12 Fica criada a Semana “PAISAGEM DE BAURU : NOSSO PATRIMÔNIO”, pela Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação, objetivando 

sensibilizar a todos para o respeito à paisagem urbana de Bauru, em especial as referências que 

compõem seu patrimônio histórico, artístico e cultural. 

 

Art. 13 Fica proibida a “PICHAÇÃO” com a utilização de qualquer espaço público, mesmo específico 

para pichações, para fins econômicos, político partidário, divulgação comercial, que contenha 

ofensa ou difamação, à honra, apologia ao crime ou discriminação social, cultural, étnica ou de 

credo em relação a quaisquer pessoas, instituições ou grupos sociais. 
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Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 31 de março de 2.016. 

 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

LÁZARA MARIA GOMES GAZZETTA 

SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE 

 

 

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

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 


