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LEI Nº 6656 
De 30 de março de 2015 

Disciplina a instalação de atividades na Zona 
Rural do Município e dé outras providências 

A CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de 8ao Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° - A solicitação pa-a licenciamento de atividades que possuam ou não características 
agropecuárias na Zona Rural do Município será requerida junto à Secretaria 
Municipal de Agricultura ou outro órgão competente. 

Parágrafo Único - A expedição da licença ficará condicionada à apresentação de documentação 
que demonstra a regularidade fiscal e sanitária, pcdendo-se exigir outras conforme 
especialidade da atividade. 

Art. 2° - Se necessérios outros documentos para concessão da licença, o requerente será 
notificado para que apresente-os no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena do 
indeferimento e arquivamento da solicitação. 

Parãgrafo único - O protocolo do pedido de licenciamento nao dá direito ao requerente ao inicio 
das atividades, mesmo que tenham sido juntados todos os documentos 
solicitados. 

Art. 3° -

Art 4° -

§ 1• -

§ 2º -

O licenciamento da atividade não isenta o responsável pela propriedade do 
cumprimento das Leis, Decretos e Normas Federal, Estadual e Municipal 
referentes a: 
1 - Leis de proteção ambiental, caso esteja a propriedade situada em faixas 

nao edificáveis junto às áreas de preservação pennanentes (APPs), 
represas, lagos, lagoas, rios e córregos, áreas de proteção ambiental, 
fundos de vale, faixas de escoamento de águas pluviais, galerias, 
canalizações, faixas nao edificantes que estejam em processo de 
desapropriação, linhas de transmissão de energia de alta tensao ou em 
áreas atingidas por melhoramentos viàrios previstos em lei; 

JJ - Legislações e Decretos sobre acessibilidade; 
Ili - Legislação e nonnas sobre segurança; 
IV - Leis e Normas referentes às éreas de segurança dos aeroportos; 
V- Outras. 

Caso tenha sido constatado o inicio das atividades sem o devido licenciamento, o 
proprietário da érea ou responsável pela empresa devera ser notificado para que 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento, apresente a licença ou 
encerre as atividades. 

Na Notificação devera constar: 
1 - Local, dia e hora da constatação; 
li - Descrição suméria do fato, com indicação dos dispositivos legais 

infringidos; 
Ili - Indicação do(s) nome(s) do(s) notificado(s) que poderá(llo) ser o(s) 

proprietário(s) e/ou possuidor(es), a qualquer titulo, número do RG, CPF 
ou CNPJ e/ou registro no INCRA; 

IV - Menção do fato de que, caso nao regularize ou cesse a atividade no 
prazo legal concedido, sera autuado e ser-lhe-é. imposta a multa; R_ 

V - Identificação do servidor que constatou a infração. / ~ 

A notificação da autuação sera entregue: / .-.. 
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Art. 5° -

§ 1' -

§ 2" -

1 - Pessoalmente ao autuado ou quem o represente legalmente; 
li - Via correspondência registrada caso o autuado resida fora do municlpio; 
Ili - Publicação no Oiãrio Oficial do Município - DOM, somente quando 

resultarem em infrutfferas as tentativas dos itens 1 e li. 

Findo o prazo estipulado, sera lavrado auto de infração, aplicando-se multa de R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser iniciado um procedimento para 
interdição administrativa, bem como demais providências administrativas e 
judiciais cabíveis. 

No Auto de Infração devera constar: 
1 - Local, dia e hora da constatação da permanência da irregularidade; 
li - Número de ordem da notificação expedida e não atendida; 
Ili - Indicação do(s) nome(s) do(s) autuado (s), que poderá(ão) ser o(s) 

proprietãrio(s) e/ou possuidor(es), a qualquer trtulo, número do RG, CPF 
ou CNPJ e/ou registro no INCRA; 

IV - O valor da multa imposta; 
V - Menção do fato de que o autuado podera recorrer no prazo de 30 (trinta) 

dias contados da data da autuação e imposição de multa; 
VI - Identificação do servidor que constatou o não atendimento à notificação 

expedida. 

O valor do Auto de Infração - multa sera reajustado anualmente pelo fndice oficial 
utilizado pela Secretaria de Economia e Finanças para cálculo de atualização de 
Dlvída Ativa. 

Cabera ao órgão competente a vistoria, notificação e imposição das penalidades. 

Paragrafo Único - A interdição administrativa, bem como qualquer outra providência após a 
autuação, devera ser autorizada pelo órgão competente. 

Art. 7° - Se necessério, podera o Poder Executivo regulamentar a presente lei. 

Art. 8° - Esta Lei entrara em vigor data de sua publicação. 
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1º Secretário 
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