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LEI Nº 6700 
De 24 de julho de 2015 

Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de 
Preservação às Nascentes e Mananciais, seu 
cadastramento e monitoramento no Municipio de Bauru e 
dê outras providências. 

FARIA NETO, Presidente da camara Municipal de Bauru, Estado de sao Paulo, 
usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os Parágrafos 6° e 7° do Artigo 
38 da Lei Orgànica do Municlpio de Bauru, faz saber que a Cêmara Municipal decretou e ele 
promulga a seguinte Lei: 

Art 1º -

§ 1º -

CAPITULO! 
DOS OBJETIVOS 

Fica criado o Sistema Municipal de Preservaçao às Nascentes e Mananciais -
SPM, vinculado a SEMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) que se regerá 
pelas disposições da presente Lei. 

O Sistema Municipal de Preservação às Nascentes e Mananciais - SPM tem os 
seguintes objetivos: 

1 - assegurar as condições essenciais à recuperação e preservação dos 
mananciais contribuindo com o direito de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a 
sadia qualidade de vida, de modo a garantir o abastecimento público; 

li - integrar as ações dos várk>s órgãos e esferas do poder público federal 
estadual e municipal; 

Ili - compatibilizar ações de proteção ao meio ambiente e de preservação de 
mananciais de abastecimento pOblico com polltica de uso e ocupação do 
sokt e com o desenvoMmento socioeconõmico, sem ptejufzo dos demais 
usos múltiplos; 

IV - empreender a ações de JM&nejamento e gestão das bacias hidrográficas 
de mananciais segundo preceitos de descentralização e participação das 
universidades, do Poder Público, dos usuários e das comunidades; 

V - propiciar a instalação de instrumentos de gestão de recursos hldricos, 
preconizados pela Lei Federal rf 9.433197, no ambito dos mananciais do 
municfpio de Bauru; 

VI - poder estabelecer parcerias entre o Poder Público Municipal com órgaos 
estaduais e federais bem como oom a sociedade civil organizada e 
instituições de pesquisas para cumprimento do estabelecido na presente 
Lei. 

§ 2° - Para os efeitos desta Lei, consideram-se mananciais de interesse municipal e 
regional as âguas interiores subterrãneas, superficiais, fluentes, emergentes ou 
em depósito, efetiva ou potencialmente utilizéveis para o abastecimento público, 
assegurados, desde que compaUveis, os demais usos mOltipk>s. 

Art. 2° -

CAPITULO li 
00 CADASTRAMENTO E REGISTRO 

Todas as nascentes e cursos d'égua existentes no território do Muníclpio de 
Bauru, em propriedades pOblicas ou privadas, serão cadastrados para fins de' 
proteção e conseJVação, com vistas à garantia de suprimento de recursos hfdricos ... 
para a populaçao. 

~~-
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Arl 3° - Poderá a SEMMA formular normas técnicas e estabeJecer os padrões para 
cadastramento, preservação e melhoria das éreas onde se encontram as 
nascentes a que se refere o Art 2º da presente Lei, constando: 

1 - o código e o nome atribuldo à nascente d'ãgua; 
li - o nome e o numero de Registro de Imóveis da propriedade onde se 

encontra; 
Ili - o nome do titular da propriedade ou da posse se for o caso, ou do 

explorador, na hipótese de parceria, arrendamento, locação ou qualquer 
forma de cessão de uso; 

IV - as caracterfsticas geogr.lficas e demogr.lficas do local; 
V - o tipo de solo e de vegetação existente no local; 
VI - a alti1ude da nascente; 
VII - o tipo de exploração econômica existente no local e nas adjacências. 

§ 1º - O cadastramento senl realizado pela SEMMA na circunscrição do Municlpio, tanto 
nas áreas pertencentes ao Poder Público Municipal, como nas propriedades 
particulares, mediante comunicação que lhe faré o titular do domfnio ou da posse, 
no caso dos cursos d'ãgua ter seu inicio, estabelecer divisas ou atravessar sua 
propriedede. 

§ 2" - O ti1ular do domlnlo ou da posse tera 12 (doze) meses da promulgação da 
presente Lei para comparecer à repartição pública, a fim de ser comunicado da 
existência de nascentes e curso d'égua em sua propriedade. 

§ 3° - Fica a SEMMA incumbida de atuatizar anualmente o rastreamento dos mananciais 
existentes no território municipa( podendo utilizar-se de geoprocessament ou 
tecnologias apropriadas, para facilitar a identificação dos locais em que eles 
existem. 

§ 4º - Podenl o Poder Pllblico Municipal implementar plano de comunicação, de loona a 
incentivar os proprietãrios particulares a informar a existência de nascente ou 
curso d'égua para - de catalogaçao e registro. 

Art. 4° -

CAPITULO 111 
DA PRESERVAÇÃO DOS MANANCIAIS 

A preservação dos mananciais a que se refere esta Lei implica: 

1 - mapeamento e catalogação das nascentes; 
ll - no monitoramento e na preservaçêo dos mananciais no tocante às 

nascentes, estoques e cursos d'égua; 
Ili - na proteçlo do ecossis1ema para manutençao do regime hidrológico; 
IV - no impedimento da proliferação de doenças que são causadas pelo uso de 

égua contaminada; 
V - na melhoria - condições para recuperação e l'uteção da fauna e da 

flora existentes nas áreas dos mananciais; 
VI - na conservação e recuperação das margens na forma da Lei n° 12551 de 

25 de maio de 2012, quanto às ftooestas e demais formas de vegetação 
natural existentes nas nascentes dos rios, bem como o disposto na Lei nº 
9.866, de 28 de l10WKl1bro de 1997, que dispõe sobre diretrizes e normas 
para a p1otaçao e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais 
de interesse regional do Es1ado de São Paulo; 

VII - no esUmulo da melhoria da qualtdade ambiental das éreas circunviZinhas 
aos mananciais; 
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VIII - no estabetecimento de diretrizes e normas para auxiliar os órgãos públicos 
de atuação na área, para a proteção e recuperação da qualldade 
ambiental hidrográfica de interesse regional, denominada Bacia 
Hidrográfica Tietê-Batalha, Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré e Aquffero 
Guarani; 

IX - na compatibilização das ações de preservação dos mananciais de 
abastecimento e da proteção ao meto ambiente com o uso e ocupação do 
solo para atendimento ao desenvolvimento socioeconOmico do municlpio; 

X - na promoção de gesta<> participativa, integrando selDn!s da socied- civil 
organizada com as diversas instancias governamentais; 

XI - na integração dos programas e polfticas habitacionais com as poUticas de 
preservação do meio ambiente; 

XII - na criaçlo de parques -· hortos, areas de lazer e honas 
comunitarias no entorno das éreas de mananciais; 

XIII - na proposição e gestão do uso integrado de insbumentos urbanlsticos e 
jurtdK:os previstos na lei 10.257/2001, que visem ampliar as ilreas de 
proteção das nascentes, de recB'lJ'IS - lençóis treaticos, de proteção 
das margens e matas ciliares, de criação de parques com éreas 
superiores às APPS, contudo, sem oneração econômica ao poder público, 
mas com contrapartidas ao aproveitamento do potencial construtivo das 
áreas preservadas seguindo tais especfftcas a serem regulamentadas e 
previstas no Plano Diretor Participativo; 

XIV - na proposição e definição de em conjunto com áreas e con~hos de 
planejamento municipa1, de éreas de recargas de mananciais urbanos e 
rurais, com definições de suas funções sociais e de usos e ocupação do 
solo, visando evitar o esgotamento da produção de aguas - minas pela 
imparrneabilizaçAo do solo ut1lano, ou os usos ~do solo rural. 

Parágrafo ünico- As águas dos mananciais protegidos por esta Lei são prioritárias para o 
abastecimento público e dos animais, em debimento de qualquer outro interesse. 

Art 5° - O Poder PílbHco Munapal podert estimular de forma perene o reflorestamento 
oom espécies nativas, objetivando a ptuleção - areas onde estao localizadas as 
nascenles. 

Art. S° -

Art. 7"-

CAPITULO IV 
DAS PROIBIÇÕES, FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES 

Ficam expressamente proibidas as seguintes práticas nas éreas das nascentes: 

1 - promover ações de desmatamento e degradação ambiental, aterro, 
obstrução e outras que descaracterizem os ecossistemas locais; 

li - edificar ou realizar obras que importem ameaça ao equillbrio ecológico ou 
que atentem contra os objetivos referido& no item anterior; 

Ili - realizar terraplenagem, aterros e obras de construção civil sem as devidas 
madides da proteção aos ecossistemas, previamente aprovadas pelos 
OrgAos oompelenles; 

IV - usar herbicidas ou produtos quimicos nas áreas de mananciais e lançar 
efluenles sem o prévio tratamento; 

V - fazer confinamento de animais; 
VI - fazer depósito de qualquer espécie; 
VII - realizar poda ou q.....,,_ da vegetação existente; 
VIII - o pisoteamento por animais junto ao veio d'égua. 

A fiscalização para o cumprimento do objeto desta Lei dar-se-é em conformidade 
com a Let Estaduat n° 997, de 31 de maio de 1976, e em seu regulamento, 
relativamente a: 
1 - a Instalação ou ampliação de indústrias, na forma estabetecida em 

regulamento e no Plano Diretor; 
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li - os loteamentos e desmembramentos de glebas; 
Ili - as atividades de comércio e serviços potencialmente poluidoras; 
IV - os empreendimentos em áreas localizadas em mais de um municlpio; 
V - a infraestrutura urbana e de saneamento ambiental. 

Parágrafo único - A períodicidade de atualização dos dados e informações sera definida de acordo 
com suas caracterlsticas, na forma a ser estabelecida em regulamento. 

Art. 8° -

Art. 9° -

Art. 10-

A érea responSêWel pek> exercfcio da fiscalização dos mananciais do municfpio de 
Bauru devera ser informada quando da entrada, nos órgãos competentes, dos 
pedidos de licenciamento e aná!ise dos empreendimentos de que trata o Art. 7° 
desta Lei. 

No Municfpio poderao ser adotadas medidas destinadas ti redução dos efeitos da 
carga poluidora difusa, transportada pelas aguas pluviais afluentes aos corpos 
receptores, compreendendo: 
1 - detecção de ligações clandestinas de esgoto domiciliar e efluentes 

industriais na rede coetora de aguas ptuviais; 
li - adoção de técnicas e rotinas de limpeza e manutenção do sistema de 

drenagem de aguas pluviais; 
IH - adoção de medidas de controle e redução de processos erosivos, por 

empreendedores privados e públicos, nas obras que exijam movimentação 
de terra, de acordo com projeto técnico aprovado; 

IV - utilização de pratica de manejo agrlcola adequado, priorizando a 
agricultura orgànica, o pJantiO direto e a proibição do uso de biacidas. 

O Poder Público Municipal poderá promover a instrução dos proprietários ou 
usuarios das éreas envoMdas sobre a preservação e conservação da nascente, 
reftorestamento, com indicação da vegetação adequada ao local, monitoramento 
pennanente da érea da nascente, e para adoçêo de medidas, na hipótese de 
limpeza, colheita, semeação, pulveriZaçao, adubagem e queimadas nas éreas 
adjacentes. 

Parágrafo Unico - O Poder Público Municipal podera promover ainda, a ampla divulgação junto à 
comunidade, expondo a importancia da presetvaÇão dos mananciais segundo 
levantamento e pesquisa dietético-informativa levada a efeito por seus órgãos. 

Art.11- A SEMMA, depois de catalogadas as nascentes, notificará administrativamente o 
proprietario, possuidor ou usuário, que, na faixa de segurança da nascente fixada 
pela Legislação em vigor, realizar atos de descumprimento dos itens relacionados 
no artigo anterior. 

Parégraftl Unico - Igualmente será notificado o possuidor ou usuário, quando da constatação da 
necessidade de reflorestar, semear ou adotar qualquer medida necessária à 
proteção e conservação da nascente e restauração da vegetação tfpica do local, 
indispensével a este fim. 

Art. 12 -

Art. 13 -

Art 14-

5erá considerada infração toda ação ou omissão que importe na inobservància 
dos preceitos estabelecidos nesta Lei e exigências técnicas dela decorrentes 
serão aplicadas as sanções previstas nos Artigos 35 a 44 da Lei Estadual nº 
9.866, de 28 de novembro de 1997, e legislação pertinente. 

Os custos ou despesas resuttantes da aplicação das sanções de interdição, 
embargo ou demolição correrão por conta do infrator. 

Verificada a infração às disposições desta Lei, a SEMMA devefá diligenciar, junto ~", 
ao infrator, no sentido de formalizar Termo de Ajustamento de Conduta, com força ~ 
de que tera por objetivo cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os efeitos 

negativos sobre o manancial. ~ 
1 

• • 
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Parágrafo únk:O - A inexecução, total ou parcial, do convencionado no Termo de Ajustamento de 
Conduta, ensejará a execução das obrigações dele decorrentes, sem prejufzo das 
sanções penais e administrativas aplicáveis. 

Art. 15 - A SEMMA aplicara as multas previstas na legislação ambiental vigente na 
hipõtese de violação das prescrições contidas na notificação administrativa nos 
termos do Art. 3° desta Lei, indusiVe com interdição da atiYidade quando esta se 
mos1rar potencialmente cau.-... de degrMação da ares de preservação da 
nascente d"égua sem a adoção de medidas legais de pievenção e precaução. 

Art. 16 - A interdtção a que se refere o artigo anterior se dara pelo tempo necessário à 
imptementação de medidas para restabelecimento do equillbrio ambiental e 
garantia de concretização dos meios de proteçao e conservação. 

Art. 17 - No exerclcio da ação fiscalizadora ficam aaseguradas, nos tenros da Lei, aos 
agentes administrativos credenciados, o acesso irrestrito em estabelecimentos 
públ- ou privados. 

Art. 18 - Os atos a que se referem os Artigos 14, 15 e 16 deverao ser embasados em 
laudo emitido por, pekl menos, um engenheiro ambiental ou um biólogo. 

Parágrafo único - OS atos a que se refere este Artigo serão públicos na imprensa oficial. 

Art. 19 -

Art. 20-

CAPITULO V 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A SEMMA, na qua- de ges1Dr do SPM, podefá promover a adequação de sua 
estrutura organizacional para dar atendtrnento ao disposto nesta Lei, 
especialmente quanto ao planejamento e gestão da informação, monitoramento 
da qua1idade da égua e fiscaüzaçlo. 

São instrumentos para o planejamento e gestão dos mananciais do Municlpio de 
Bauru: 

1 -

li -

Ili -
IV
V-

VI -

VII -
VIII -
IX -

X
XI -

XII -
XIII -
XIV -

XV-

o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental - POPA, nos termos da 
Lei Estadual nº 9.866, de 28 de novembro de 1997; 
as Ateas de lntefvenção e suas normas, diretrizes e parâmetros de 
planejamento da gestão das Bacias Hidrográficas Tietê-Batalha e Bacia 
Tietê-Jacaré e Aqulfem Guarani na sua abrangência territorial municipal; 
as normas para a lmplantaçlo de inl'laestrutura de saneamento ambiental; 
as leis municipais de parcelamento, uso e ocupação do solo; 
o Sistema de Monitoramento dia Qualidade Ambiental efetlJado pela 
CETESB; 
O Sistema Gerencial de Informações do Meio Ambiente - SGIMA 
(Governo F-...1); 
a imposição de penal- por infrações as disposições desta Lei; 
o suporte financeiro a ges1lo do SPM; 
os instrumentos de polltica urbana de que trata a Lei Federal n° 10.257, de 
1 o de julho de 2001 sobre o Es1alulo da e- e a Lei Municipal referente 
ao Plano Diretor; 
a base cartognlfica em formato digital; 
a representação cartográfica dos sistemas de infraestrutura implantados e 
proj-; 
a representação cartognlfica da legislação de uso e ocupação do solo; 
o cadastro de usuénoa dos recursos hldlicos; ~ 
o cadastro e mapeamento das licenças, autorizações, outorgas e ~ 
autuações expedidos pelos Orgaos competentes; 
o cadastro IUndlério das propriedades rurais; 
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XVI - os indicadores de saúde associados às condições do ambiente; 
XVII - as informações das rotas de transporte das cargas tóxicas e perigosas. 

Parágrafo único - A SEMMA podera atuar em cooperaçao com o Comitê da Bacia Hidrogrãfica 
Tietê-Batalha, Bacia Hidrogrãfica Tietê-Jacaré, a SEPLAN e os Conselhos 
Municipais de Planejamento e Meio Ambiente. 

Art. 21 - O departamento de monitoramento da qualidade do manancial referido no Art. 19 
desta Lei se incumbirá: 
1 - do monitoramento qualitativo e quantitativo dos afluentes do Rio Batalha e 

Rio Bauru; 
li - do monitoramento das fontes de poluição; 
Ili - do monitoramento das cargas difusas; 
IV - do monitoramento das caracterlsticas e da evolução do uso e ocupação 

do solo; 
V - do monitoramento das áreas contaminadas por substancias tóxicas e 

perigosas; 
VI - do monitoramento do processo de assoreamento dos reservatórios para 

abasU!cimento ptiblico. 

Parágrafo único - As leis municipais de planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano observarão as diretrizes e normas ambientais e 
urbanlsticas de Interesse para a preservação, conservação e recuperação dos 
mananciais definidas nesta Lei. 

Art. 22 -

Art 23. 

CAPITULO VI 
DAS FONTES DE RECURSOS 

O suporte financeiro e os incentivos para a implementação desta Lei e do SPM 
serão obtidos; 
1 - com base nos orçamentos do Municlpio, do Estado e da União; 
li - de recursos oriundos das empresas concessionérias dos serviços de 

saneamento e energia elébica; 
Ili - de recursos do Fu- Estadual de Recursos Hlch:os - FEHIDRO, 

inclusive os advindos da cobrança pekl uso da Agua, segundo a Lei 
Estadual n. 12.183, de 29 de dezembro de 2005; 

IV - de recursos transferidos por organizações nao governamentais (ONGs), 
fundações, uniYersidades e outros agente& do setor privado; 

V - de recursos oriundos de operações urbanas, confonne legislação 
especifica; 

VI - de compensações por pollticas, planos, programas ou projetos de impacto 
negativo local ou regional; 

VII - de compensações financeiras para Municlpios com territôrios 
especialmente protegidos, com base em instrumentos bibutários; 

VIU - das multas relativas às infrações desta Lei; 
IX - dos recursos provenientes de execução de ações judk:iais que envolvam 

penal- pecuniérias, quando couber, 
X - de incentivos fiscais voltados A promoção de indusao social, educação, 

cultura, turismo e pmteçao ambiental; 
XI - por fundos provenientes de parcerias ptiblico-privad. 

CAPITULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba~" 
orçamentária própria. • . ~ 
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Art. 24- O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber. 

Ar!. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 24 de julho de 2015. 

FARIA 

~::: 1Ío 'r"--'---Fl~ ANDRÉ Lu/J ..{RiÃNo '· 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

1 º Secretário 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

U ~ ""'·- .&l.u...,wl.<l 
RONALDO JOlt°'SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo em exerclcio 

o 


