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LEI Nº 6916 
De 19 de maio de 2017 

Dispõe sobre o envio mensal. pela Prefeitura 
Municipal de Bauru à Câmara Municipal, de 
informações referentes à Lei Municipal nº 6809, de 29 
de junho de 2016, que dispõe sobre a limpeza de 
terrenos particulares baldios, casas e construções 
abandonadas ou desocupadas localizadas no 
perímetro urbano. 

ALEXSSANDRO BUSSOLA, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, Estado de 
São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os Parágrafos 6° e 7° do 
Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele 
promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° -

Art. 2° -

Art. 3° -

A Prefeitura Municipal de Bauru enviará mensalmente, sempre na primeira semana 
do mês, à Câmara Municipal de Bauru, listagem contendo: 

1 - o nome dos proprietários, o endereço dos imóveis vistoriados, notificados e 
autuados, a data do fato gerador, a data da notificação e o valor da multa 
imposta em razão de infração à Lei Municipal nº 6809, de 29 de 
junho de 2016; 

li - o nome do proprietário e o endereço dos imóveis limpos pelo Poder 
Executivo, conforme previsão do Artigo 11 da Lei Municipal nº 6809, de 29 de 
junho de 2016, bem como a data do fato gerador, a data da notificação, a 
data da limpeza, o valor de multa imposta e o valor pago pelo Poder 
Executivo para efetivar a limpeza, ou informar se foi realizada por equipe da 
própria Prefeitura. 

As informações enviadas serão encaminhadas para análise e parecer da Comissão 
de Fiscalização e Controle. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 19 de maio de 2017. 

1 º Secretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

JOSIANE SIQUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 


