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ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N9 2232, DB 2 DE JULliO DE 1980 

Institui Condiçõe• Especiais de 

Uao e Ocupação elo Solo e dá outra• 
providênciu. 

OSVALDO SBEGBEN, Prefeito Municipal de Bauru, E8tado 

de são Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promul~a a seguinte lei:-

Artigo 19 

Artigo 29 

Artigo 39 

19 

Ficam in•tituidaa, pela presente lei, oondiçõe. •8P,!, 

ciaJ.s de uso • ocupação do aolo para a área situada 
na parte 11.ndeira a adjacente do Terminal Rod.oviirio 
IntermunJ.cipal da Passageiro• da Bauru, de forma a 

possibilitar sua correta implantação e pandtir o ~ 

senvolvimento f!aico equilibrado nesaa área. 

A área a que se refere o artigo 19, fica considerada 

cOlllO. •zona Espec1al •, sendo definida de acordo com a 

delimitação e a descrição constante no Anexo 1 que 
faz parte integrante desta lei, estabelecendo o per! 
metro da "Zona Especialª lindeira e adjacente do '1'8!: 
r.llnal Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Bau 

ru. 

A •zona Especial• mencionada no artigo anterior serã 

objeto de um P_lano Espec!fico de Zone~tc;>, _a aar 

elaborado pelo Escritório Técnico da Prefeitura Muni 

cipal de Bauru. 

o Plano Especifico de Zoneamento teri como objetivo 

regulamentar as condiçôe• de ocupação e uao do aolo, 

na "Zona Especial•, definindo-a• para o parcelamento, 
oa critérioa de aproveitamento, aa categorias de uao 

permitidu a proibidas, bem como demais requisito• •.!. 
peciai• de uso e ocupação a serem obedecido ?/.1• . So 

Í',!/ -
na. ',1.--,f1~ 

.. d-!::t . 
~1· li , ... ., 
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§ 29 

Artigo 49 

Artigo 59 

Enquanto não for estabelecida e aprovada le~islação 

prÓpri&, correspondente ao Plano Especifico de Zon~ 

188Jlto, a •zona Especial• fica. sujeita à.a diapoai9õaa 
constantes da presente lei. 

! pennitida a ocupação a o uso do solo nos lotes J.a 
cluidos na •zona Espaciai•, com as caracter!sticaa e 

dimensões existentes na data de entrada ea vigência 
desta lei. 

Na •zona Especial• objeto desta lei são permiti.das as 
aeC]Uintea categorias de uso do solo: 

~ 

I - residencial unifamiliar, compreendendo edifi~ 

çÕea desti.nadas à habitação permanente, nao ·~ 
perior a uma por lote1 

II - comercial varejista, de categoria local,1.nclui!! 
do edificações destinadas a estabelecimentos de 

venda direta ao consumidor, de produtos que se 

relacionam com o uso residencial, que possam 

ser enquadrados nas aeC]Uintea modalidades:-

a) comércio de alimentação, excluindo lan~ 
tas, bares e restaurantea1 

b) comércio diversificado. 

III - serviços de categoria loc,l, 1.nolui.ndo edifica 

ções destinadas a eatabeltcimentos de prestação 
de serviços diretos à pop?lação, que possam aer 
enquadrados nas sequintea mod.ali.dadea:-

a) serviços profissionais, incluindo eacrit2 
rios e consultórios ~e profissõaa liberaiar 

b) serviços de categoria de hiqiene, incluindo 
barbearia•, cabalereiros e similarea1 

o) serviço• de pequeno• reparo• e confecçõea,1!! 
cluindo aapatariaa, relojoarias, alfaia~ 

rias, atelier& de costura e •~lar~•·-- -'X 
/ / 

t' !.~·. '( . 
'I.. ~ ~ ~ _J": 7 .- /":', -:'.J 

: 



;~\ 1 P8EFEITU8~"~~~I'~!~.~'~ W..e n9 2232/80. 

DE Bi\URU 

-3-

Of. N. 0 
--------------------

IV - induatrial, de pequeno porte; incluJ.ndo eatahel!. 

cimento• que não impliquem em ru!do•, vibraçõe•, 
intenaidade de tráfego, exalação de odores ou 

produção da reslduos poluente• de qualquer na~ 

reza, com área m!nima construida de 250 m2(duze~ 

tos e cinquenta metro• quadrado•) • 

Paráqrafo único - Na "Zona Especialª, objeto desta lei, i proibia& a 12. 
calização e a inatalação de quaisquer at.ividadea e •!. 
tabelecimentos que produzam intensa movimentação ele 

velculoa, ainda que possaia ser enquadrados nas cate4)~ 

rias permitidas, discrbdnadas noa itens II, XII e ri 
do artigo. 

Art.iqo 69 

§ 19 

As condições de ocupação e aproveitamento do lota ~ 

ra as categorias de uso de •olo permitidas de acordo 
com o artigo 59, são aquelas definidas de acordo com 

a delimitação e a descrição conatantes do Anexo 2 que 

1faz parte .integrante desta lei, estabelecendo o perl 
j 

ptro da "Zona Especial" lindeira e adjacente do T8!_ 
imtnal Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Bau 

i 
ru. 

Nos lotes com frente para a Avenida Nações Uni.das, po 

derã ser tolerada a localização • instalação de e•t!_ 

belecimentos comerciais e de prestação de serviço• de 

categorias diversas daquelas eatabelecida• no artiqo 
59, itens II e III, a critério do Õrqão municipal 00!! 
petente, deada..,:que respeitadas as condições de OCUP!. 
çao e aproveitamento do lote, ••tabelecidas no Anexo 

2. 

A localização • instalação desaea estabelecimentos aõ 

será tolerada desde que as atividades 

~~--· ... 
/ 
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§ 39 

Artigo 79 

Artigo 89 

não impliquem ea produção de intensa ~J.mentação de ve! 
culos. 

Em qualquer caao i proibida a localiaação e instalação 
de estabelecimentos ou o exercício de atividades dire't!, 
Jllente vinculado• com a circulação de vetcuio• rodovi! 
rios, de carga ou de pasaa9eiroa, incluindo aqênci.. 4• 

despachos rodoviários, garagens de veiculo• e aiJa.llarea. 

O uso do solo e edificações r~larmente ex.latente aa 
•zona Especial•, anteriormente à data de vigêDCi.a desta 

lei, que não se enquadrarem nas diapoaiCiJÕe• nela ea~ 
lecidas, serão considerados colQO não conformea,aendo t:2_ 

lerada sua manutenção, bem como a execução 4• reformas 
essenciais à aegurança e i higiene das edificações, ... 
que haja aumento da área construida, n811l ampliação du 
condições de não conformidade. 

sua publicação, r! 
vogaàas as 

I:TO MUNICIPAL 
~-------e-~ -_--~l:::S:L 

TELMO EUR1PEDES BARTHOLOMEU SI:LVA 

COORDENADOR DOS NEGÕCIOS :INTERNOS B 

JUR1DICOS 
Registrada na Diretoria do Expediente da Prefeitura, na •?JDesma data. 
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MARTA CORI JCUN:IMI 
DIRETORA SUBSTITUTA DA D.E. 


