
P. 3.540/ 17 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.943. DE 15 DE JULHO DE 1.017 
Altera a redação dos arts. 38, 73, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144 da Lei 
Municipal nº 5.631, de 22 de agosto de 
2.008. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Altera a redação do caput do art. 38, de seus incisos 1 a V e inclui o inciso VI e os parágrafos primeiro e 
segundo, da Lei Municipal nº 5.631 , de 22 d~ agosto de 2.008, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 38 O parcelamento do solo para fins urbanos e chécaras de recreio, assim como a regularização 
urbanlstica e fundiária, ficam: 

( ... ) 

1 - Proibido nas áreas destinadas à instalação de barragens para fins de drenagem urbana; 

II - Permitidos nas unidades de conservação, desde que o respectivo e prévio Plano de Manejo 
demonstre a viabilidade de atividade; 

Ili - Proibidos na faixa situada entre a Av. José Vicente Aiello e leito ferroviário, a montante do 
Cemitério Jardim do Jpe; 

IV - Proibidos cm áreas sujeitas a inundação ou cm áreas de risco; 

V - Proibidos em áreas contaminadas e poluídas até que a mesma tenha s ido removida ou 
controlada, mediante apresentação de laudos e análises; 

VI - Proibidos nos fundos de vale. 

§ 1° Nas APAs, o parcelamento do solo para fins urbanos e chácaras de recreio, assim como a 
regularização urbanlstica e fundiária, deverão seguir as diretrizes dos respectivos Planos de 
Manejo. 

§ 2° Fica proibida qualquer intervenção para fins de parcelamento urbano e chécaras de recreio até que 
se realize o respectivo Plano de Manejo." (NR) 

Altera a redação do art. 73, da Lei Municipal nº 5.631, de 22 de agosto de 2.008, para modificar o inciso 1, do 
art. 4°, das Leis Municipais nº 4.704, de 18 de julho de 2.001enº 4.296, de 07 de abril de 1.998, que p~sa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 73 O art. 4° das Leis Municipais nº 4.704, de 18 de julho de 2.001 e nº 4.296, de 07 de abril de 
1.998, passa a ter a seguinte redação: 

Art. 4° Na APA, dentro dos princlpios constitucionais que regem o direito de propriedade, 
serão: 

1- Permitido o parcelamento para fins residenciais, desde que tenham a viabilidade 
demonstrada no respectivo Plano de Manejo; 

II - Proibido o desmatamento de vegetação cm estágio médio e avançado de 
regeneração; 

III - Proibido o excrclcio de atividades potencialmente causadoras de poluição ou 
degradação ambiental sem o devido licenciamento ambiental e autorização do 
CO!lSelho Gestor, que. sempre estarão condicionados às disposições do Plano de 
Manejo e do w11camento da unidade de conservação;" (NR) 

1 

\ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n°6.943/ 17 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Altera a redação do inciso 1 e do Parágrafo único, do art. 136, da Lei Municipal nº 5.631, de 22 de agosto de 
2.008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 136 

Parágrafo único. 

No SPR-A - Bacia do Córrego Campo-Novo ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 

I - Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrencia de novos 
parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam condicionados ao 
respectivo Plano de Manejo; 

( ... ) 

As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos Planos 
de Manejo da Área de Proteção Ambiental Vargem Limpa-Campo Novo e de seu 
respectivo zoneamento." (NR) 

Altera a redação do inciso I e do Parágrafo único, do art. 137, da Lei Municipal nº 5.631, de 22 de agosto de 
2.008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 137 No STR-B, Bacia do médio Rio Batalha, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 

1 - Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrencia de novos 
parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam condicionados ao 
respectivo Plano de Manejo; 

( ... ) 

Parágrafo único. As diretrizes estabelecidas neste artigo farlo parte integralmente na elaboração dos Planos 
de Manejo da Área de Proteção Ambiental Rio Batalha e de seu respectivo zoneamento." 
(NR) 

Altera a redação do inciso I e do Parágrafo único, do art. 138, da Lei Municipal nº 5.631 , de 22 de agosto de 
2.008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 138 No SPR-C, Bacia do baixo Rio Batalha, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 

I - Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrencia de 
novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam 
condicionados ao respectivo Plano de Manejo; 

( ... ) 

Parágrafo único. As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos Planos 
de Manejo da Área de Proteção Ambiental Rio Batalha e de seu respectivo zoneamento." 
(NR) 

Altera a redação do inciso 1 e do Parágrafo único, do art. 139, da Lei Municipal nº 5.631 , de 22 de agosto de 
2.008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 139 No SPR-D, Bacia do Água Parada de cima e Córrego Barra Grande, ficam estabelecidas as 
seguintes diretrizes: 

I - Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrencia de 
novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam 
condicionados ao respectivo Plano de Manejo; 

( ... ) 

Parágrafo único. As diretrizes esta~elecidas neste artigo farão parte intepalmente na elaboração dos Planos 
de Manejo da Arca de Proteção Ambiental do Agua Parada e de seu respectivo 
zoneamento." (NR) 

Altera a redação do inciso 1 e do Parágrafo único, do art. 140, da Lei Municipal nº 5.63 1, de 22 de agosto de 
2.008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Art. 8° 

Art. 9" 

Art. 10 

Art. 11 

"Art. 140 

Parágrafo único. 

No SPR-E, Bacia do Córrego Água Parada de Baixo, ficam estabelecidas as seguintes 
diretrizes: 

1 - Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorr!ncia de 
novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam 
condicionados ao respectivo Plano de Manejo; 

( ... ) 

As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte inte_gralmente na elaboração dos Planos 
de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Água Parada e de seu respectivo 
zoneamento." (NR) 

Altera a redação do inciso 1 e do Parágrafo único, do art. 141, da Lei Municipal nº S.631, de 22 de agosto de 
2.008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 141 

Parágrafo único. 

No SPR-F, Bacia do alto Ribeirão Água Parada, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 

1 - Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorr!ncia de 
novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam 
condicionados ao respectivo Plano de Manejo; 

( ... ) 

As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos Planos 
de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Água Parada e de seu respectivo 
zoneamento." (NR) 

Altera a redação do inciso 1 e do Parágrafo único, do art. 142, da Lei Municipal nº S.63 1, de 22 de agosto de 
2.008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 142 

Parágrafo único. 

No SPR--G, Bacia do médio Ribeirão Água Parada (Córrego Pau d ' Álho e Córrego São 
Bento), ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 

1 - Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorr!ncia de 
novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam 
condicionados ao respectivo Plano de Manejo; 

( ... ) 

As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos Planos 
de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Agua Parada e de seu respectivo 
zoneamento." (NR) 

Altera a redação do inciso 1 e do Parágrafo único, do art. 143, da Lei Municipal nº S.631, de 22 de agosto de 
2.008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 143 

Parágrafo único. 

No SPR-H, Bacia do médio Ribeirão Água Parada (Córrego Rio Verde e Córrego da 
Figueira), ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 

1 - Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorr!ncia de 
novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam 
condicionados ao respectivo Plano de Manejo; 

( ... ) 

As diretrizes esta~lecidas neste artigo farão parte inte_gralmente na elaboração dos Planos 
de Manejo da Arca de Proteção Ambiental do Agua Parada e de seu respectivo 
zoneamento." (NR) 

Altera a redação dos §§ 1° e 2 º, do art. 144, da Lei Municipal nº 5.63 1, de 22 de agosto de 2.008, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 144 

§ 1 o 

§ 2º 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

No SPR-1, Bacia do baixo Ribeirão Água Parada (Córrego Boa Vista), ficam estabelecidas 
as seguintes diretrizes: 

Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorr~ncia de novos 
parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam condicionados ao 
respectivo Plano de Manejo. 

As diretrizes estabelecidas n te artigo farão parte intepalmente na elaboração dos Planos 
de Manejo da Área de Pr 

1
teção Ambiental do Agua Parada e de seu respectivo 

zoneamento." (NR) 

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi ação. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

/// ANTONIO- S GARMS 
__ SECRETÁRIO Í:>OS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

- ~-- SEC~;;;i,.;;ENTO 
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