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LEX N9 2339,DE 15 DR PEVEREI.RO DE 1982 

Estabelece normas para parca1Ul8nto, 

uso e ocupação do solo no Mmdclpio de 
Bauru. 

OSVALDO SBBGHEN, Prefeito Municipal de Bauru,~ 

de são Paulo, faz •aher que a câmara Mun.1.cipal ap~ a ale aancicna 
.• proaulva a aeguinte lei: 

19 

Artigo 29 

Artigo 39 

T1TULO X 
DOS OBJETIVOS E DEFDIIÇÕES 

Esta Lei dispÕe sobre a dJ.visão do território do X!. 
nic!pio ma zonas de uso e regula o paroel.-nto • 

ocupação do solo, tendo em vista os Mg'Ui.ntea objat:!, 
'9081 

X - Aaaegurar a reserva c1oll eapaçoa aaoaaai.rioa .• 
localizações adequadu, de•tinll4o• ., 4ennw! 
vimento das.diferentes atividades urba.nu. 

I.I - Aaaequrar a concentração equilibrada de a~l'! 

dadas e de pessoas no território do Manic:{pio, 
mediante controle do ueo e do aproveitamento 
do solo. 

III - Estimular e orientar o desenvolvimento urbano. 

Os per.úaatros e caracter!stiea.8 das sonas de uso e 
demais disposições sobre o zoneamento a que •• ref! 
re o artigo anterior acham-se descritos no T!tulo 
:III. 

Para os efeitos desta Lei, as aequ.intea 
ficaa assim definidas: 

1. gleba é a área de terra que ainda não foi objeto 

de arruamento ou loteamento. 
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2. arruamento é o parceluento da ql.eba. - quadro 

-diante a abertura de 'rla.s de ci.rcll.lação. 
3. quad..ra é a porção da terreno delimitada por viu 

oficiais de circulação de ve.!aulo•,podendo ainda, 

quando proveniente de arruaaento apzovado, ter 
como limites as divisas desse _.., arruamento. 

4. loteamento é o reta 1 ba1D@nto de CJleba., m:aa ou 

ma.!•, ea lotes, que terão frente para via ofi 

c:ial de circulação de veiculo•, mediante a abe!_ 

tura, prolonqamento ou. ampliação de vias de d!: 
culação da ve!culos e ou de pede•t.rea. 

5. lote é a parcel.& da terreno contida .. aaa ~ 
eira o:>a pelo~ ama divisa l.f.ndeira iria of! 

c:J.al de circulação de ve!culos ou via de cir~ 

c;ão ati eata. 

&. relota ... nto é o pa.rc:elaaento do 110lo reaul~ta 
de loteamento ou des~to api:oTado, cxm 

abertura de novas vias de circulação • 

. 7. deame•brwnto é a 8Ubcliviaão 4e gleba - ~. 

destinados a edificação, CIOll ap:ro~twDto do 

sistema viário existente, desde que não illpli.que 
na abertura de novas vias e logradouros públicos, 
nea no prolongamt:o, JM)dtficaçâo ou ampliação 
cSo• já •xi•tent:es. 

a. desdomo ao lote i a di..Uão de parte u na 
irea para foraaçio de noYO ot de novos lotes. 

IJ. remanejamento é a subdivisão de ma lote - c!w 

ou mais parcelas, para incorporação ao ·ca) lote(•) 

adjacente (a). : 

10. fusão i a uni.ão de 2 ou maia lotes para cout!_ 

tuição de Wll só. 

11. áreas de interasaa pÜblico são áreas livru, DO!: 
malmente transred.daa i Pr•feitura quando da 

aprovação dos p:rojet:os de loteamento • •ea n9'1!. 
tro. 
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12. áreas in•tJ.tucl.onaia são parce1a. de terreno ~ 
servadaa à edificação de equipamentos cmauni ~ 
r.ioa da educação e cultura. 

13. via de circulação i o espaço destinado ã circula 

ção de veiculos ou pede•tra•,. sendo que: 

a. via particular é a Tia de propriedade pri"!. 

da, ainda que aberta ao uso públlo:>. 

b. via oficial é a via de uso piiblico, aceita,~ 

clarada ou reconhecida como ofid.al pela ~ 
feitura. 

b.l. Tia expreau i a ria dividi.da por cante!_ 

ro central, ... interaeçõe• .. DÍftl 011 

aoa va pequeno número das 11eSaas, pe%JI! 
tindo liqação livre, a.traria aa cid•da , 

entra seus principai• c:eat:xos geradore9. 

b.2. vi• arterial ê a TI.a cU.Yicilda por canta! 

ro central, coa inbttlleÇÕ9• aa n!va.l, 
destinada a atender predmdnantement:e ao 

trif eqo de pasaa999, llqando bainoa • 
distritos aa cJ.dade. 

b.3. via princie.!!_ é a via dividida ou nio 

por canteiro central, ooa iD.terseçõ.. -
nível, d .. t.inada a atender tanto ao tri 
fego de paaaagea com> a aces90 a J.ot:.ea 

lindeiroa. Via coletora e ou dll diatr! . 
buição do trâfeqo. 

b.4. via secundária é a que serftt trâfeqo coa 

origem e destino dantro de uma..... 9!_ 

s!nhança. Possui cruza.anto em ntTel • 

acesso direto i propriedade lindeira. 

b. 5. via local pode ainda ser caraatarizad.a 

como laço, aaaill entendida aquela que, t9!_ 

do üúcio •• via principal, circunda 8!! 
gularmente ma certo nú.Dero de lotes, doa 
quais alquns com frente para a aludida 

via principal, • ret.onul a esta via, aa 
~··· ponto diwrso. 

, ~;::~ .... >-:-
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b.6. loqradouro pÚbU.co são quaisquer bens de 

uo comm do ~ •, a critério da Pra_ 

feitura Mwlieipal, a. aerdcJõe. piiblicaa 

e as áreas aujeita.9 a restrições admini!. 

trativas. 

e. rua de pedestres i o loqradouro que tem. 1:.rat.f! 

aento da piso úni.oo e contínuo, destinado ~ 

cl.usivamente ao uso de pedeatl:ea, sem. que sua· 

área aeja aubdivi.di.da eA passeios e leito 

carroçável por meio de guias e aarjetaa. 

14. faha de dmnlnio é a extensão de terra que COllpÕe 

uma TI.a, formada pela faiza. carxoçável, pelas 

faixas destinado i circulação de pedeauea • P!. 
los remanescentes da área doada cmD Yia pÜbllca. 

15. fai.xa carroçável. i a .faixa destinada ao t:ráf990 

de veículos nu vias públicas. 

16. eixo da via i a linha que pa.aaando pelo ... C8!. 
tro, qgarda equidistância doa altnhawtntoa. 

17. alinhamento é a linha cli:visória en1:.re o tarJ:eno 

de propriedade part:icular e o lOCJX"•douzo pÜblloo. 

18. acesso é o diepoait:.iYO viário que pend.te a ~ 

terliqação para ve!culoa e pedeat%ea anuas 
a. logradomo público e propriedade priYlldar 

b. propriedade privada e ireu de aao ~ -
condmlfnior 

e. loqradou.ro pÚblico e eepaçoa de u.o oomm -
oondonW:rl.o. 

19. frenta, fundo e profundidade do lotes 
a. frente do lota (testada) i a •aa divisa 11!, 

deira a via oficial de circulação de ft!cul~ 

aqja área por ela deu.ttada • deaa.J.• lados 

contenha ma cúcul.o de dimtro iCJlMl]. o• -19 
de S(cinco) metros. 

b. fundo do lota é a tllvisa opo•t.a a franta te!. 
tada, conaiderada pri.ncipel. 
1. no cuo 4e lotas da ellqllina, o fundo do ~ 

ta i o encontro de suu dirlaaa latarai•1 

... / 7 
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2. no caso da lote• 1.rregularea oa &a ~. de 

uma frente o recuo de fundo i def"inido de 

acordo coia a condJ.çio .. t:abelecida no ~ 

dro J:, anexo a ••ta lei.. 

a. profunéll.dade do lote i a clla1:ância -4.lda ~ 

tre o alJ.nhamento do lote e uma paralela a ~ 

te que. passa pelo pcato ~· extremo do lote 
ea relação ao aHnha .. nto. 

20. ~é a distância medi.da entre o limJ.te ~ 
no da edifJ.cação e a d.J.v.1sa do lote. o recuo de 

frente é Jlledi.do com ralação ao alinhamento ou, 

qüando ae tratar de lot:e lindeiro a 11&1.a de 1111 

l.oqradow:o pÜbllco, a todos oa •Unba-ntos. O. 

recuo• serão defJ.nidoa: 

a. por lJ.Dhaa paralel.a9 às di visu do lote, 1:9!, 

aa.lvado• o apmveJ.t:.alllento do sub9olo e a ~ 
cução de saliência• - ecU.ficaçõea noa caaoa 
previsto• ea lei. 

b. no caso de lote• irrequlare•, OODto:icme dia~ 

81.Ção DO quadro D9 1. 

21. taxa de oc:upação i o fator pelo qual a ãrea do 

lote deve ser mal tipllcada para •• ohbr a área 
de projeção otoqonal. da edificação. 

22. coeficiente de aproveitamento i o fator peloqul 

a área do lote deYe ser multiplicada para -
obter a área tota.l de edificação nea- _.., 1A1!. 
te. 

23. iraa construida é a soma da8 ireaa aobert:.aa da 

todoa os pavimento• de ..... ecllficação, ..mo que 

não aão consideradas projeções de sarqu.1-• e de 

beirais. 

24. área Útil é a ao11oa das ireaa doa pi.soa '1"tiliz! 

veis cobertos, de todoa oa pavimento• de ma& ed! 
ficaçio, descontada• aa '.· ireas oaç&daa por ~ 
das e pilarea. 

··-j 
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25. paviJaento térreo i aque1e defi.nJ.do pelo projeto 

e cujo piso ••ta.rã aompreenASdo entre aa ootu 

de l(wa) .atro acillla ou abahn do nível madiano 

da guia do logradouro público llndeiro: 

a. quando o demúvel no logradouro pÚbllco 11!!, 

deiro entre a cota mais elevada e a aai• 

baixa, for maior do que 2(dois) metros, o P! 
ao do pavimento térreo poderá estar s.ituado 

ena qualquer cota. intermediária entre os n! 
veia mais el.evados e aais baixos1 

b. o disposto na al.!nea anterior •• apU.ca tua 

bém quando o lote for lindeiro a ma.ia de wa 

logradouro público, tomando-se como refe~ 

oi.a Mmpre os pontos .a.is elevados e JUJ.s ba! 
soa, -SlllO quando situado• iJaediatazanta abaJ. 

xo do pavimento têrrao. 

26. subsolo i o pavimento ou pariamt:oa sit.uado• 1-

diat.amente abaixo do pavilllent:o t:irreo. 

27. primeiro pavU.nto é o imediatamente nperior ao 

urreo. 
28. ed{aula ou edificação 8eC11Ddiria é a COD11t.ruqão 

isolada ela edifieaqio prino1.pal, dela datada 

pelo menos l.,50 metro• acessória ao uso pnnc! 
pal, aio podendo constiblir re•idênc:ia ~ 
dente. 

29. uso 4e 1-Õvel é a atividade exercida no edif!cio 

(ou - parte dele) ou no terreno. 

30. uo predominante é o que defina a cateqoria de 

WIO do 1-Õftl. 

31. uso permitido i o total.menta aceito na· zona, aea 
restrição de qualquer upicie. 

32. wao tolerado i .. le que, uibora nio c:on•titua 
infração à presante lei • não desprestigie a Z2, 

na, esU desconforma coa O W10 predo•t nanta r ~ 
dendo permanecer apenu precariall8Jlt:e, à ctiti 
rio ela adnS nht.raçio mmioi.pal e 80b a !XCluiva 

reÇODaabilldade do proprietário do tmõ~. · 
. I /. ,. 
~~1; '.,.~ 

I a 
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33. uso pe.J;1ÜH!.,..l é aquele cujo qrau de coçatib.! 

lidade com o ~ pera.11:.1.do da sona apreaent.a. 

diferenças não si<JI11fica1:.1.vu. Sua ace.ita.çio ~ 

penderá, além das especificações exiqida.s para 

cada caso, de aprovação do projeto da arqui.ta~ 

ra det"11.hada e projeto das inatalaçõee pelo ó~ 

gão municipal competente. 

34. uso proibido é o totalmente incompatível coa a 

zona, não podendo nela ser aceito por oonflitar 

inteiramente com o uso predominante. 

35. uso c:onfo%118 é aquele que •• adequa à destJ.nação 
da zona. 

36. uso não conforme é q'\iaiquer aso existente até a 

dat:a da promulgação desta lei que, pelas novas 

determinações de uso, passou a enquadrá-lo COD> 

não pendtido,devendo extinquir-ae sempre que -

não ofenda o dJ.reito adquirido ou,· ea caso• ~ 

eepcionaJ.s, mediante justa inden.i:1açio. 

37. uso JDi.st:o é o que illlplica na utilização ao mesmo 

lote 011 edJ.ficação por maia de mu catf!430ria. 

Para os efe.1.tos desta lei, aão eat.ahelea!da• coa aa 
::espectiva.s siqlaa identificadoras, u categorias de 
uso especificadas no anexo a esta lei, da qual. pau~ 

rão a ser parte ini:egrante. 

TlTtJLo II 

DO PARCELAMER'l'O DO SOLO 

CAPlTuLO X 

DAS DISPOSIÇÕES GBRAIS 

o parcelamento do solo para fins urbanos, na sona li!. 
bana. caracterizado por plano de arruameDto ou d.e l~ 

teamento, ou por des-llbramento de terreno, o• por 

desdobro do lote, e•t:Â sujei. t:o i privia aprcrnção da 

Prefeitura • .. dispo•iÇÕ.• dast;a lei. . .. / 
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Ha zona rura.l o parcelamento do solo aamente .erá 
permitido ea âreu de11.mi.tadaa por lei, para fins de 

expan•io urbana, mediante requl.amentação própria • 

autorização do Znstituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - (INCRA) • 

Nenhma parcelamento do solo será permitido: 

I - em terrenos al.aqadiços e sujeitos a inundações, 
antes de tomadas, pel.o requerente, a. provid~ 

cias para assegurar-lhes o escoamento da• 

ãqu.aa, obra que poderão ser projetadas jun~ 

mente coa u das vias de circulaçio a se%9S 

abertas1 

II - em terrenos que tenha. sido aterrados coa ma~ 
riais nocivo• à saÚde pÚblioa, ... que -jaa 

previ.amante saneados1 
:r:n: - eia terrenos com. declirldade• iCJUAl, ou superior 

a 30ti 

IV - em terrenos onde as condições c;eo1Õq1ca. nao 

aconselham a edificação; 
V - em áreas de preaerYaçio ecol.Óqica, assim decl!. 

redas pelo Hunic{pio ou outro. entes pÜhlic:osr 
v.t - ea ireaa onde a poluição iJlpeça CODdlções •BD! 

tiriaa suportâveia, enquanto não corrigidu, a 
critério dos órgãos competente.. 

Ao lonqo du águas correntes e dormentes • daa :f&! 
xas de dom!nio público das rodovias, ferrovias, será 

obrigatório, a reserva de uma faixa non aedi:fi.candJ. 
de 15 111etros de cada lado, salvo out.ras exlqênci

de legislação espec{f ica. 

As vias de loteamento deverão articular-a• coa u 

viaa adjacentes oficiais, existenus 011 proj•tadaa~! 

• harmoniaar-se coa a topoqra.tia local. 

. .. / 
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CAP!TOLO I:I 

DO ARJttJAMBN'l'O B LO'?EAllEHTO 

SEçlo I - REQtJ'ISI'l'OS O.RBAN!sTl:cos 

SUBSEçM A - DISPOSIÇÕES GERAIS 

_,_ 

Da área total, objeto do plano de arruamento ou ~ 

teameoto de mais de 1llllél quadra, •erão destinados DO 

m!nimo 35l para ãreas pública.a, sendos 

I - 20t para vias de circulação 

II - lOl para áreas verdes 

III - St para. áreas institueiona:ls 

Quando as diretrizes fixadaa pela Pretei bar& ·~ 
rem os !ndi.oes pre ~atos no• i tena I, I:J: • I:I:I, -

áreas excedentes serão declaradas de utilJ.dade pâbl!, 
c:a, para afeito de desapropriação. 

Quando, a ju!zo do Escritório 'fécnico, o ·~ ~ 
c:easário para viaa de circulação for 1.aferior a 2G• 

da área total, a área necessária para complementar 
es•e valor será adicionada is ireaa wrdes. 

o espaço destinado às âre48 nrc:lea não podará ter 

área interior a 300 ll2., devendo conter 111t cdrculo 
com raio m!n.imo de 8 metros, salvo na hipótese de l~ 

teuiento de apenas u:ma quadra, quando o espaço Mri 
dateD-ainado em cada daso e não exceder a 300 a.2. 

Não •erá coaputado como área ftrde o espaço que ÇE'!!, 

sentar declividade superior a lOt. 

As c:araat.er!aticaa técnic-, dec11Y.ldade•, dtweasõe. 

mixt-.a e wfnSau, exi11idu para rlu de ~rculaçio 

ea plano de arrwmento,•io - oonat:ante dá'qudro 2. 

1, - ·---~-· ", .... , 
i 
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li&JI glebu de topoqra.fia acidentada, coa decli.Yidade 
da até 30t (trinta por cento) podarão ser admitidos 

trechos <lfl compri.-.nto mãxi:cio da 200 metro•, com d~ 

cli.vidada lougituà1nal de até 15t (quj.nze por cento). 

No projeto do sistema de viu de circulação d-. ~ 

mento ficará evidenciado que as rlaa locai• não se 

rio destinadas ao trânsito de passaqea para ve!culo•, 

lll&B, tão somente, ao acesso aoa lota• lindeiros àa 

mesma!!. 

As normas e especificaçõe• para eJCecução de passeioa, 
qu.ias e •arjetas, beJ8 como, para paviiaentação das 

viaJ1 de circulação, serão estabelec.idu por ato do 

Executivo, apÓ• deliberação da COaiaaão de lonelUllell 

to. 

Nos planos de lotear.ientó nenhua lote poderá: 
a - d111tar aaia de 450 metros de uma vi.a principal, 

medida esea distância ao longo do eixo da ria 

que lhe dá acesso; 

h - br frente para ria de circulação de largura ~ 

ferior a 9 -txo•. 

Nos planos de arruamento, o comprimento à.as quadras 

nao poderá •er superior a 450 metros. 

As quadras com a.ais de 200 metros serio di"f'idicSa. 

obrigatoriamente a cada 150 -troa, ou JDenOs, por 

vi.as para circulação de pedestre. e obras de sanu 
me.nto, com larqura iqual ou superior a 161 do compr! 

manto da pasaaqem, observado o a!nimo de 8(oito) -

troa. 

. .. / 
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Nu ruas de pedestre• fica pendt.ido apenas a ins~ 

lação de equi.pamentoa de serviços de utilidade ou ~ 
teras se público, incluindo-se nestes aa cabinas te!!! 
fõnicas ou orelhÕes, as caixas receptoras da •zBC'l'•, 

assim como as bancas destinadas a venda d• jornai.JI • 
revistas. 

SUBSEÇÃO B - DOS TIPOS DB LOTEAMENTO 

Os loteamentos poderão obedecer a ua cios ti.poa a 8!. 
quir discrillJ.Dadosa 

I - loteamento L 1 

II - loteamento L 2 

III - loteaJlll!lllto L 3 
ri - loteamento L 4 

Paráqrafo único - o mesmo projeto de loteamento poderá conter aa.is de 

um dos ti.pos penai t:idos, respeitadas u caract.er!•t!. 
cas próprias de cada tipo. 

Art:igo 

§ 19 

§ 29 

11 Os lotes 4o lotemaent:o L 1, alia das 4-a.ia dispo•! 
çõea da•1:a lei., terão área •hilla de 700 a2., coa 
frente mlnima de 20 metros. 

Quando a área a ser loteada for ic;ual ou superior a 
10 ha. e eat.iver localizada nas zonas de uso IR. 2 

ZR. l, IR. 4 • é facultado ao loteador .oU.ci t.ar, por 

oca.111.ão do pedi.do de dJ.ret.ri.ses, aua tr~ormação 

eia zona da uso ZR.l. 

o pedido de transformação de sona de aao aeri sub~ 

tido i apreci.ação do hcrit:ório Ticnic:o e, ca.ao .re~ 

.... / 
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ba paríiCer favorável, .arão expedidaJI diretrizes P!. 

ra enquadr~to na Zona ZR.l a &al.ille.raçio do Con~ 

lho u.e :Onaazwnto. 

Após a aprovação e registro do loteamento no Ca~ 

rio de !'..eçistro de Imóvei•, a área será enquadrada 
como Zona de uso ZR. l, por ato do Exec-.it.ivo. 

O loteamento do tipo L l, podará ser caracterizado 

c:oi;qo loteamento fechado e.m condoaínio, deyendo este 

ser restrito somente aquela tipo a neste caso, a~ 

der ainda as &equi.ntas disposiçõeai 
I - A ad!ilinistração daiiJ áreas comuns deverá ser 

submeti.da a reqime de OOIMlolDÍni.o, coa expl.Jci 
' -

ta ci.efinição de todos os encargo• e re9P0na~! 
lidade e eu eçeci..tl a criação • unutençio 
da infra-estrutura urbana. 

II - As áreas correapondentea ao sistema TI.ãrio e 
equipmaentoa c:onmnitários serão considerados 
incilvis!veis a co:mo bens de uao exclusivo do 

condomínio. 

III - No caso de dissolução do condom!n.io, com aher 

tura. ao uso público das ãreu ref'erid.u no 
item anterior, aa mesmas pasaario a illte(Jrar o 
patrimn.J.o público . mun.i~al, conjlD'ltamente 
com a infra-est::'utura urbana instalada. 

rJ - O coeficiente de aproveitalllento, taxa da o~ 
ção e recuos a aerem observados para edific~ 

ção nas pa.rcelaa de uso exolusivo,deverão ate!l 
der às exiqênciaa própriaa de cate90ria e da 

zona de uao onde o lot84lllleDto ••ti ver localiz~ 
oo. 

Parágrafo único - As obra• e :melboraJDantoe a MX"flll executa.doa são to 

doe o• constante• do it:ea XII, artigo 21 • 

... / 
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Os lotes do loteamento L 2, além das dulai.s 

ÇÕe• desta lei, terão área w{n1JM de 300 a2. coa fr8!!, 

te m!nima de 10 metros. 

o loteamento L 2 poderá ser realizado .. qualquer so 

na de uso, exceto nas zonas ZR.1. 

As obras e melhoramentos obriqatoriamente a 
executados são oa referido.snn.as al!naaa •a• • ªb • , •e•, 
•d•, •e•, •.t• e •q", do it.em.n:r, do artigo21. 

oa lotes do loteamento r. 3, al& da• d8'Ui• ezi~ 

ciaa desta lei. terão irea. mfnhna de 250 al. ,coa f:re!!_ 

te a!ni .. de 10 .. tro •• 

o loteamento do tipo L 3 eerâ pera! tido - qualquer 

zona de uso, exceto nas ZR.l. • ZR.2. 

As obras e .. lhoramentos a AreJB obrtqatori.nente 
executados aio os referidos na. alheae •a• ,•h• ,•o•, 
•4•, ·r • •9• do ibm n::r do artigo 21. 

O loteamento L 4, loteamento popular, deve obedecer 

a leqislaçio ref erenta a arruamento• • loteamento• 

de 1.nterease social. 

Parágrafo único - As obras • melhoraJmentoa a serem obriqator.iuaJlta 
executados aio os referido• nas alíneas •a•,•b•,•c• 
e •q•, do item n:r do artigo 21. 

/ , 
/ 

-~ '" 
--- :·· ./ 
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Para todos os tipo• de lote•wento rele.rido• no art!, 
qo 10, além das obras e melhoramentos eapec!ficoa de 

verão ser executados pelo interessado; 

I - demarcação dos vértices de quadras, dos centros 

de curvas e pontos de tanqencias das respect!, 
va.s quadras, com marcos de concreto. 

:rr - demarcação no alinhamellto das ruas 19 avenidas 
de todas as frentes de lotes, com marco de CO!L. 
ereto. 

Os recuos, ta:xaJI de ocupação e o coeficiente de ap~ 

veitarnento do lote serio aqueles constantes da de~ 
minaçio do Título :rn: - Zone!!li!ll!nto. 

SEÇÃO I:I 

SUBSEÇÃO A 
REQUISITOS ~ICOS 

PEDIDO DE DIRETRIZES 

A elaboração do plano de arruamento ou lot:eaa.nt:o ~ 
ri precedida pela fixação de diretrizes, por parte 

da Prefeitura, a pedido do interessado, que inst:ru!_ 
rã o requerimento QOm os aequintes documentos; 

i: - Hequer.iJDento uai.nado pelo intereaaado que in 

fonaará qual. o tipo de loteamento pretende ~ 

outa.r, dentro dos previstos no artigo 10. 

IX - 2 vias de oôpia de mapas pla.ni-altiaêtricos ca 
dastral da área, f!lll escala adequada, ema CU!: 
vaa ele nível de metro ea metro, indicando coa 
exatidão os limites da área com relação doa 

t:errenos vizinhos, curso. d' água e sua• denom!_ 

nações, indicaÇ~ do &rrualllellto eon.tlquo a t2_ 

do o perímetro, vias oficiai•, localiJ1a9ão da• 

linhas de commicação, alta tensão e extra a!, 
ta tensão. 

III - 2 vias de cópias de planta de ai~uação da área 

.. . ) 
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na escala 1.10.000, que pend.ta aau perfeito 

reconhecJ.mento e loca.ll..zaçio ea relação a es 

trutura urbana existente. 

A fixação de diretrizes pela Prdeitura constari de: 

:r - Caracter!sticas, dimensionamento e localização 

da zona ou zonas de uso. 

ll - Definição do t.1.po ou tipo (s) de loteamento. 

adequado (a) i zona. 

:r:rl'. - Caracter{sti.cas, di.lllensi011amento e traçado b! 
aioo do sistema de viu de circulaçio,adequdo 

aos planos e projetos viárJ.oa do Município e 

u condições locais. 

:rv - Caract:eristicas, dilaenaionamento e local hação 

das áreas verdes, de 2/3 do total. exigidos por 

lei, não sendo localizadas em parcela de terq 
no, que por sua configuração topoqrãtica ap~ 

sent.e declividade superior a 30• (trinta por 
cento). 

V - Caractertsti.caa, dtmensionamento e localização 

de ireaa institucionais, até o total da SI da 

área qloball. 

vz - Diserilllinação doa órvãos Pederaia, Estadual.a • 

Municipais a serem conaultados. 

Para ezpediçio das diretrizea terá a Prefeitura pr~ 

zo mârt mo de 30 (trinta) dias , a oonblr da entrada Cio 

requerimento no protocolo. 

A fluência do pr42o fixa.do no § 19 ficará suspensa 

durante pendência para atendi.mento, pelo requennte, 
de exigências previ•taa na leqidaçio. 

. .. / 
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As diretrizes expedidaa vigorarão pelo prazo úxiwo 

de 2 (dois) ano•. Decorrido e••• prazo, •• for o ca 

so, o interessado deverá encaminhar i Prefeitura wa 

pedido de ratificação das diretri..zes fixad&a. 

As di.retrizes referidu poderio a.iterar ea caráter 

qeral., por ato do Executi-wo, os perÍIMtroll qm de:f! 
nem as zonas de uso, .adiante proposta do Bseritório 

Técnico, aprovada pela Collisaão de Zoneamento e " ~ 

referendllll. da câmara .MunJ.cipa1. 

SUBSEÇÃO B - LICENÇA PARA LOTEAMBlftO 

o plano de loteamento ou arruamento só seri •ub-t!. 
do à aprovação final da Prefeitura apÕs a aprovação 
do anteprojeto, que deverá ser apresentado i anâl.J.se 
do Eacri tório Técnico, obedecendo as diretrizea pri
eatabelecidaa DO artigo 19, e a re9111Ulelltaçio pz§_ 
pria disposta .nas seções I e ll dest:e ca.p{tulo. 

Aprovado o anteprojeto a Prefei.tura Manieipa.l expedi 

ri a competente certidão alvará que podará last:r111r 

procesao junto a outro• Õrqão. pÜblioo• oficiai a .. 

o pedido de aprovação f.inal do p1ano será encami.Dha 
do pelo interessado à Prefeit:ura Jllmiaipal, con.t:enclo 

os seguintes elementos, além dos referidos nos itens 
r a IV do artigo 19. 

I - Alvará de aprovação do anteprojeto. 
n: - Comprovante de recolh.i.nento da. anotação de 

responsabilidade t.écmica - CREA. 

III - Comprovante de que o profi.••ional ~nai'ftl 

pela execução do plano está insc:rlto na ~ 

feitura. 

,( 
I • ~-.1 

t 
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IV - Autori.zação de supxe!:!sao da vegetação, ea ~ 

do o caso, expedida pela Coordenadorl.a Rac;i.2 

nal de Pesquisa de Recursos Naturais da Secre 
taria da Agricultura. 

V - Comprovante da aprovação do plano de arrol&D!eB 
to e loteanento por parte dos órgãos federa.is 

e estad~s competentes especif icadoa 

Prefeitura. 
pela 

vi: - Projeto qer01l de arruamento na escala lsl.000, 

ea 6 vias, incluindo curvas de nível da t&rz"!. 

no de metro am metro, rias de a1rculação, ~ 

dras, sonas de uao, áreas verdes • áreas in!. 
ti tuciona.is. o ai.ate.a de nas, ooa a re!. 
pectiva Merarquização, deve contar: 
a - as d.illlenSÕea lineares e angulares do P%'2. 

jeto com raios, cordas, arços, pontos de 

tangência e ângulos centra.is das vias; 
b - a indicação dos marcos de alinhamento a 

nivel.amento localizados nos ânqulos de 
aurvaa e rlu projetadas. 

VII: - PrOjeto qeral do loteamento, na escala 

lsl.000, em 6 vias, indicando; 

a - quadro da área total. dos lotes 1 do aJ.s t!!, 

ma v:iário, das âreaa Yerdes e instituld.,!! 

nais, COll respectivo• pel~tua:ia - rel~ 

_ ção a gleba total, • n.9 tot:al de lotea1 

b - numeração doe lotear 
a - a área de cada lota; 

d - u cotas de todas aa linhas cli'Y:iaórtas1 
e - onde necessário, da.da a topografia ela área 

objeto do plano de arruamento • lote~ 

to, reserva da faixas non aedificandf.,coa 
larqura mínima de 1,50 metros destinadas 

i paasaqea de dut.os de ma lot:a para outro 

e gravadu com servidão de puaaqaa. 

VIII - Perfh lonqitud.in&J.a e aecçõ.. traneveraai.a -
da todas a.a vias de circulação e âreaa pÚbli 

cas, 811 escala• horizontal de 1:1.000 e 98rti 

... / 
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cal. de 1:100, ea 6 vias,. .. cópia.a de 

Dais desenhados •obre papel lllilllietrado. 

ll - Me!llOriaJ.s descritivos • juati~icativo• ea 6 
vias correspondentes a cada elemento do proj~ 

to, contendo: 

a - a descrição sucinta do loteamento, com u 

caracter!stiC4S 1ndi viduai• da todo• os 
seus componentes, tai• como, dimensão,área 
confrontaçõea1 

b - as condiÇÕ.11 urbanísticas do lot:ea-nto e 

a• U.mitaçÕe• que incidem sobre oe lotes, 

além daquelas constante. das diretriza• f! 
xadas1 

e - a indicação das ãreu pÚblicu que pus~ 

rão ao domtnio do Município no ato de ra 
gistro do loteamanto1 

d - a enwaeraçio dos equJ.pamentos urbanos, C2_ 

mwútirios e doa serviços oa de utilidade 
pública porventura exiat:entu no loteamen

to e adjacência•. 

x:: - uma via de original transpannte copiati"IO do 

plano qeral de arruamento e lotea-nt:o, - 8!. 
cala 1:1.000, assinada pelo propriet:ário 01a 

quem legalmente o represente e pelo profi••~ 
nal deyidaawmte reqiauado na Pre~eltara. 

Xl;. - Certiclin neqatiTa doa iJapoat:o• qu incidam 112. 
bre a área, no• il~ 5 (cinco) ano•. 

XXI - Projeto COJDpleto e detalhado dos melhoramentos 

a serem execut:adoa, aprovados pelo órgãos CO!! 
patentes. aasia co., ter.> de oomproaisao u 

sinado pelo interessado, que executarão as 
obras exigidaa no que diz respeito ao Upo de 

loteamento, no praso mâxf:110 de 2 (doi•) anos, 

a contar da data da apro~ação do projeto: 

a - rede de abasteoiJDento d 'iqu.1 

b - rede da coleta de esgoto sanitário; 

a - Ade pÜbllca de cilstrihuiçio de enerqia 
eiétrica1 

... / 
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§ 19 

• - pavimentação do leito carrOci=ãvel; 
f - rede de ooleta de água• pluviaia1 
g - arborização das área.a verdes e vias pública.1 

h - paisagismo. 

Para aprovação final do Plano da .,loteai:iento e 
do o prazo de JO(trinta) dias, a contar da data 

fi~ 

do 

protocola?Mnto do requerimento do intereasado, cujo 

Clll'SO ficará su•penso durante pendência relativa a 

atendimento de exil]inciaa leqais, ainda não observ~ 

doe. 

Afora a hipótese de eJtecução prévia das obras a seu 
cargo, poderá o loteador opblr pela forma de c:rol'l2. 
qrama e garantia. real, observado o que •• •ague: 

I - Atendidas pelo projeto as disposições le<iaia , 

será expedido, pelo órgão competente da Prafe! 
tura, o ato de aprovação do cronograma f!sic:o
financeiro das obras a executar. 

IX - Para garantia da perfeita execução das obru 

c:onstant:es ~ projeto, memoria.is • cronogramas 
:f!aic:o-l'inanceiro aprovados, o loteador deverá 
vincular i Prefeitura 40t(quarenta por cento ) 
da área t:otal do• lotes, medi.ante inatrwuento 

público. 

III - De posse d.o c:ronoqrama f!sic:o-fi.nanceiro apr2 
vado, do instrumento público de qarantia de 

execução das obras e doe deJaa.is documentos exi 
gidos por lei, o loteador terá 180(c:ento e oi 
tenta) dias no máximo para submeter o loteamen 

to ao registro imobiliário. 

IV - Somante apóa o reqistro do loteame.nto é que o 
loteador poderá d.ar in!cio às obru. 

V - Executadas, Yisi:oriadas • ac:ei.t.aa as,...obn• .. do ( . 
-... ~:~7 



i~\ 
~Lei :2339/82 

Of. N.
0 
--····-···----

§ 29 

Artigo 23 

19 

§ 29 

~I U ~ 1C1 P A L DE BAURU 
ESTADO OE SAO PAULO 

-20-

loteamento, a Prefeitura expedi.ri docuaento l! 

be.xando oa lotes Tinculado•, exti.nqUindo-se a 
911rantia prestada. 

VI - A validade do cronograma f.lsico-financeJ.ro • 

do instrumento de garantia i da 2 (doi.s) mios 

contados da data de sua aprovação • de sua 

constit~ção respectiva. 

vrr - Após o prazo a que se refere o item anterior , 

caso as obras não -estejam coo.clu!das, e como 

ressarciniento por sua realização pelo próprio 
poder pÚbllco, ou por terceiro, excutida sará 

a qaranti.a real, sem prejd:so do disposto no 
artigo 38, da Lei. n9 õ.766 (Federal), de .19 de 
de:&e.."tlbro de 1979, no que couber. 

Aprovado o plano da lotearnentQ e expedi.do pela Pr.!. 
feitura o respectivo alvará, procederá o interessado, 
ao seu raqistro ll:ob.i liârio competente, encudnhando 

à Prefeitura certidão do ato, sem. o que não serão 
concedidas licenças para edificações nos lotes. 

Se:m preju.ho das de11ais disposições contidas 

lei, o arruamento ou loteamento poderá eer executado 

JrlOr parte• da irea total, e assi.Ja aceito pela Pre:fe! 

tura, desde que as partes constem do cronoqrama de 

execução. 

Cada parte atenderá, obrigatoriamente, aos valores 
m!nimos fixados no artigo 69, com relação ia via.. de 

circulação, .ireas verdes e áreas instituaioa.aia. 

No caso de e::cecução elo plano de arruamento ou lo~ 

mento por partes, a aprovação do plano de loteamento 

~ cada parta :?Od~rã anteceder i exeauçio du obras 

... / 
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e melhoramento• correspondentes àa parte• aubs~ 

tas, ficando a aprovação do plano de loteamento de 

cada parte seguinte cwullcionada à e.xecução, pelo in 

tereaaado, e aceitação pela Prefei.tura, das obra• e 
melhoramentos correspondentes ã parta anterior -

Qualquer alteração eia plano de arruuaento e loteame!! 
to ou da seu CAncelamento, dependerá de prévia aut~ 

rização e aceitação pela Prefeitura, obedecidas as 

disposições desta lei e desde que haja · ·~~~ ezpressa 

anuência de todo• oa adqui.rentes de lotes por ma ou 

outro ato atingido. 

CAPfTULC UI 
DO RELOTBAMEN'l'O 

- o reloteamento, defillido nos termos d.esta lei, será 

adlai tido observando-se u seguinte• disposições: 

I - Observância do dbposto no artigo l•. 

II - Transferência para o patrlllônio público raanJ.c!. 
pal das áreas destinadas ia novas vias, quando 

o lota objeto do .reloteamento for resultante 
de loteaJDento aprovado. 

llI - Destinação de no IÚnillo 20t para viu de cirf:!! -
lação de ve!culoa, que serão transferidas eo 

Munic!pio, quando o lote objeto do relot.euie~ 

to for resultante de desmembramento aprova.do. 

Quando o espaço destinado às vias de circulação não 

atingir o índice estabelecido -no ite• II, a parta D!!. 
ceBBária para completá-lo eerã destinada à área v.~ 

da e localizada. junto à via de airdulaçio. 

. .. / 
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Todo projeto de relotsamento deverá atender a todas 
aa caracter!aticas técnicas e in.fra-estrutura urbana 

exigidas para o loteamento ou dea.embramnto onde tt!. 
tiver localizado, observado o di.spoato no artigo 2,, 
no que couber. 

CAP!TULO IV 
DO DESMEMBRAMENTO 

o projeto de desmembramento será sumetido i aprov!. 

ção da Pre:feit:ura, obedecido o disposto no Tít:ul.o nz 
e instru!do cOlll os aequ.intes dOC'lm8Jltos: 

I - Requeri.manto assinado pelo interessado. 

II - Fotocópia do título de propriedade. 

II:I - 1 via de CÓpia na eacal.a 1:1.000, coa indi~ 

ção da situação da área anterior ao deSBellb~ 

mento, com curvas de nível de -tro ea -tro , 

vias de circulação lindeiru, dJ.mensÕes • con 

frontações. 
IV - 1 vi.a de oopiat1.vo e 4 vias de cÓpias .. •se!. 

la 11 l. 000 do projeto, assi.naclu pelo intere!_ 

sado e por profissional habilitado e registr~ 

do na Pre!eit:ura, contendas 

a - planta de dtuação em escala 1110.000, que 
permita o reconhecilaelato • localisaçio da 

i..rea; 
b - indicação dos lotes resultantes do desJl8!! 

bramento e das dilllell8ões de todaa aa auu 

linb.aa divisórias; 

o - quadro .indJ.catJ.vo daa áreas d09 lotes, das 

ire- públicas e do número de lotes. 

CAPfTULO V 
DO DESOOBRO 

o desdobro de lote deve obedecer u :nom. abaixo fi 

xadaai 
( --·· I ... /-: , 
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Artigo 29 

I - Os 1ote• reaulta.ntes terão área •fn1ma de 

m2. e testada IÚnim.a de 5,00 metroe. 

II - Ho caso de desdobro de lote para criação de ~ 
tes de fundo, a área mínima de cada lote será 
de 125 m.2. exclu!da a área do corredor de aces 

so, sendo penú.tido no máximo a criação de 6 ~ 
tes. 

O corredor de acesso aerã de 1,50 metros da larqura 

para cada lote existente nos fundos, atá atinqir a 

largura da 9,00 m. 

Para criação de maior nÚlllero de lot:ea de'l9rá aer 

aberta via pública, aoa 9,00 • 4e largura, sendo da 

6,00 • a laiza carroçável e calçadas bter+,i.s de 

1,50 • de largura, tenijnando •• praça de JUnObra de 

no mhimo 12,00 •de diâmetro. 

o projeto referido no artigo anterior que resultar 

na criação de até 7 lotes, será instruído com os li!!. 
guintas elementos: 

I - Requerimento assinado pelo interessado. 

ll - 2 vias de cxoquis do plano, contendo pJ,anta 

das construções existentes eom :medidas básicas, 
recuos e aberturas, cotas de todas as linhas 

divisórias e supertlcie <M cada lote. 

III - PoU>CÓpia do título de propriedade. 
IV - Roteiro planimêtrico dos lotes. 

O projeto referido no artigo 27 que resultar na cri~ 

ção de mais de 7 lotea Hrâ instru!do coa oa sequi~ 

tas docU11181ltos: 

I - Requerimento usinado pelo interessado. 

. .. / 
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II - 1 via de cópia da planta e• ••cala lil.000,oo• 
indicação da situação da área anterior ao ·de!, 
dobro, com curvas de nível de aetro em •tro, 
vias lindaira., dilllensõee, coo.f"rontação. 

III - l via de copia ti vo de • viu de cópias ea u~ 

la 1:1.000 do projeto, assinadas pelo intera!_ 
aado e por profisa1ona1 habilitado e reqistr!_ 

do na Prefeitura, contendo: 

a - indicação dos lotes resultantes do projet:o, 
das dimenaõ- de todas as suas Unhas diYi 

aórias e auperf!cie êle cada lote; 

b - planta das construções existentes coa Jl8d! 
du básicas, recuos e aberturaa1 

e - planta de situação escala 1:10.000,~ P8!'.. 
ai.ta o reconhecimento e localização da 

área; 

d - quadro indicativo do nW.ro de tJlotea e 
de suas âreas. 

IV - Fotocópia do título de propriedade. 

V - Roteiro planimii:rico doa lote.. 

o desdobro de lote, quando vinculado a projeto 

edificação será aprovado autoaa.Ucuaen-te COJa a apJ:!! 

vação deste, desde que os lotes resultantes do ctu~ 

bro atend42 as dimensões afnt••• para a sona de u.a 

na qual se localizam. 

CAP!TOLO VX 

ARRUAMENTO E LOTKAMEN'l'O PARA N0CLEOS HABITACICl(AlS 
E EDIFICAÇÕES DB INTERESSE SOC:.tAL - (11SO Rl- 02) 

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para os efeitos de•ta Lei, definea-•• como entidades 

promotoras, aquelas empresa.a que têa como func;io O!:, 

ganizar, implantar, proB>Ver • &COJlpanhar o deHJlTO! 

vimento doa proqriuuut a cargo do Banco .Nacional ele 

Habitação - BBH, a •aber1 

... / 
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I - CO.fiAI>. 

II - ôrgãos acessores oredenciados pelo B.."m. 

III - Caixaa EconôaictUI. 
IV - Br.Ipresas de Urbanização Municipais. 

V - Cooperativas Habitacionais ~assessoradas pelo 

Il?OCOOP. 

VI - Associação dos servidores civia do Brasil. 

VII - Empresas privada.a cadastradaJJ e com tradição 

no SFB, eJa programa• espec{~icos requlalllen~ 

dos por resoluçÕe• de dirat:oria. 

VIII - Institutos de Previdi\neia • 
.IX - Carteiras habitacionais ou Clubu Militares. 

X - outras entidades que, i critério do .mra,venhaa 
a ser credenciada.a como agentes promotores de 

programas habJ. tacionais de interesse social. 

Arruamentos e lot:eamentos de interessa social são 

aqueles destinados à implantação de qualquer dos PZ'2. 
gramas habltacioruli.• disciplinados nesta Lei. 

SEÇÃO II - REOUIS.ITOS URBAN!S'l':CCOS 

A criação de núcleos habitacicma.i.s de interas.. •o 
cial, será parmi tida obedecidaa cond1çõea que lhe ~ 
rea peculiares, atendi.doa os seguintes raquisitos: 

I - Estar ligada a uma via pavililliilltaàa. 
II - Possuir, em toda a extensão compreendida entre 

o núcleo a a via principal uma 'ri.a de lic;ac;ão -
oom largura lllÍnima de 12 a, sendo a faixa carro 

çável, no m!nimo cUi 8 m. 

Parãqrafo \inieo - Nenhum lota poderá dJ.star maia de 450 a, Jll&dido& ao 

longo do eixo da via que lhe dá a.c:easo, de uma via 
principal, assim definida no Quadro n9 3. 

. .. / 
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quadra 

Parágrafo único - As quadras com. mais de 200 a serão divididas, obriq~ 

toriamente, ã distância não superior a 150 •,por 'ria 

para circulação de pedestres e obra.a de saneamento , 

coa largura mínima de 3,00 m. 

Artigo 35 Os lote• destinados a habitação de interesse social, 

poderão ter h-ente para as vias da circulação de ~ 
destres de largura •{niu igual a 6,00 m., exceto em 

se tratando de edif!cio em condo•lnio. 

Parãqra.fo único - o oomprimanto da Tia da circulação de que trata eate 
artigo não poderá exceder a 20 (vinte) T•H• a l~ 

ra adotada. 

Artigo 36 Da área total, objeto do plano de arruamento e lote~ 

mento de interesse social, serão deatinadoa, no mJ'.n! 
mo: 

- lOt para ireaa verdes ou sistema de laser 
51 para J.nstituições 

- 151 para aistema viário e de circulação 
3 lll/habitação para áreas destinadas ao COJlércio 

e H:rviços vicinais e de bairro. 

Parâqrafo único - O espaço destinado às áreas verdes não poderá ter 

área inferior a 300 m2, devendo conter ua C::Írculo 

coa raio m!ni.mo de a m, salvo na hipÓteae de lote!!. 

mento de apenas uma quadra quando o espaço será d!, 
terminado em cada caso e não poderá exceder a 300 a2. 

/ ... /· 
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As caracter!sticas técnicas, dealiTidades, dj..,,sÕes 

mãxi mas • mínimas erlqidas para viu de circulaÇ'ao 

eJa plano de arruamento de interesM soc::ial, aio u 
constantes do Quadro 3. 

Parágrafo único - Nas glebas de topoqra:f.ia acidentada., com decllrldade 

de até 30\, poderão ser adm.itido• trechos de c:ompr! 
:mento máximo de 200 •• , coa declJ.rldAde lonqitod1na.l 

da até lSt. 

38 

§ 19 

§ 29 

Artigo 39 

As di.men&Ões mfnimas dos lotes, oa recuo• atns..,. de 

frente, lateral e fundos, aa taxas c!e ocupação e o• 
coefic.ientes de aproveitamento dos lotes aio aquel .. 

oonstantes do Qwl.dro n9 4. 

No recuo de frente poderá ser construido abrigo para 

automôvel, desde que local.indo sobre mu. das di Y! 
sas laterais e com largura não superior a 5,00 •· 

Nos casos de proqraaaa emtnentemente sociais, aome> 

Planos Bspedficoa para BrradJ.caçio de J'avelu,~io 
adai tidos lotes de área alnima de U5 112, coa te•~ 

das mínimas de S,00 m. 

SEÇk> I:r:I - REQOISI'l"OS T!orICOS 
SUBSEÇÃO A FORNECIMENTO DB DIR.ETRIZBS 

A elaboração da plano de arruamento • loteamanto de 

interesse social será prec;:edida pela fJ.xação de cllr.!. 
triz.as por parte da Prefeitura, a pedi.do daa enU.d~ 

das prol!IOtoras, que instruirão o pedido, aoa os ·~ 

gu.intes documento•. 
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:r - Reqaer!Jlento solJ.ci.talldo o fornecimento de cU. 
retrizes, sobra a área, demonstrado o le<Jl'. tillo 

int:aresse. 

I.I - 2 vias de cópia da planta cio levantalllento pl.!_ 

nialtimátrioo, na escala l:l.000, coa curvas 

de nível de metro em metro, J.nd.J.cando coa e~ 
ti.dão os limites da área coa relação aos tarr!_ 

noa vizinhos. cursos d'Ãgua e suas denomina 

ções, vias de acesao, devenào o levantamento 

est.e.nder-ae até os alinhamentos fronteiros das 

referidas vias de acesso à ãrea,referidas pl~ 

tas deverão vir assinadas pela Entidade P:ro1D2, 

tora be• collllO pelo reaponsável. técni.co pelos 

serviços topo9râficos. 

I:IX - 2 viaa da cópia de planta de situação da irea, 
na escala 115000. 

SUBSEÇÃO B LIOL,-ÇA PARA :INSTALAÇÃO 

O plano de arruamento e loteamento de interesse ~ 

cia1 será submetido ã aprovação da Prefeitura, obed!, 

cida. as diretrizes fornecida.a, em 6 vias de cópia 

da planta, devidamente assinadas pel.a enilda.de pro~ 
tora e pelo a\ltor do projeto,constant:e der 

I: - Projeto do pl.ano de arruamento e loteamento 

de interesse social na escala l:l.000,incl~ 

do curvas de nível de !IM!tzo em metro, vias de 

circúlação, quadras, lotes, zonas de uso,ireas 
verdes e institucionais, projeto esse que ~ 

verá obedecer aos padrões gráficos da Pre.fai 

tura. 

IX - Perfis longitndinais e seções tranaver!Ja.i.s da 

todas as vias de circulação, na escal.a hori 

zontal de 1: 1. 000 e vertical de 1: 100, em ~ 

piu de originai• desenhados sobre papal .UL 
metrado. 

. .. / 
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:UI - Projeto completo do aia tema de águas pluviais, 

indicando e detalhan d:> o dtlllellsionamento e 011 

cail!lentos de coletores, bocas de lobo e de 

mais equipamentos, nas medidas, normas e P!. 
drões da Prefeitura. Re!erido projeto deverá 

incluir a planta da bacia, na escala 1:5.000. 

IV - Projeto de rede coletora de esgoto sanitário 

e de destinação final. 

V - Projeto do subsistema de abastecimento de 

água. 

Vl'. - Projeto de guias, sarjetas e pavimentação das 

vias de circulação, obedecendo ao dimension_!. 

mento, normas e padrões da Prefeitura. 

VII - Memoriais descritivos referentes a cada proj!. 

to. 

VIII - Estimativa de prazo de execução das obras a 

cargo das entidades pro1110toras. 

Parágrafo único - As entidades promotoras ficaa dispensadas da aprest!!! 

tação de caução e demais qarantias relativas à execu 

ção dos planos habitacionais. 

41 

Artigo 42 

SEÇÃO :rv DO PRAZOS 

Os planos e projetos a serem apresentados i apreci._!. 

ção da Prefeitura terão andamento urgente e prefere!!_ 

cial, devendo ser apreciados nos prazos seguintes: 

I - Diretrizes - 10 dias úteis a partir da data de 

entrada do pedido. 

II - Aprovação do plano definitivo - 20 dia.a úteis , 

a partir da data de entreqa do9 projetos. 

Os alvarás de aprovação doa planos de arruamentos • 

loteamento• aão válidost por 2 anos , prorroqãveu por 

... / 
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Artigo 

igual período, ama única vez, a pedido da entidade 
promotora. 

CAPfTULO VIX 

DO CDNJUN'l'O RESIDENCIAL EM CONDOM!NIO 
(OSO R3 - 01) 

Dispo•ição Prel!ll2inar 

o conjunto residencial. em condomínio i conatituido 
de waa ou mai• edi.ficaçõe., isoladas ou agrupadas , 
vertica1 ou horizontalmente, ocupando um ou maJ.s l~ 

te•, diapoado obriqa.toriamente de espaços a insta!~ 

çôes de utilização co.anm, caracterizado• com:> bana 

ea condom!nio do conjunto. 

SEc;.iO I RBQUISI'l'OS URBANtSTICOS 

Da área total objeto do plano inteqrado de arruamen 
to é obrigatória a reserva de porcentaqem a!nimas de 
terreno e de quotas a!nimas de terreno, conforme tmu 

mar.ação abaixo: 
a - 40 Jll2 de quota de terreno por habit:ayão1 
b - lOt da área do ila'5vel para 9isteiu viário ofi 

cial e particular1 

e - 16 JD2 de quota de taoreno por habitação para 
ãr•11 verdes, arborizadas • ajardinadas1 

d - 4 m2 de quota de terreno por habi taçio reservada 
para implan~ação de equipamentos institucionais1 

e - 2 112 de quota de terreno por habitação para equ! 
pamentos comunitários tais como: sal.ão social,s!. 

lâo de jogo•, saunas e outro•, a critério do P1'2 
jeto1 

f - <& 112 de quota de terreno por habitação para u.so• 
das categorias Cl e Sl e adm.itindo-se superJDerc~ 
doa de categoria Cl, sob controle especial • 

. .. / 
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Quando o projeto do conjunto reaidencial RJ.01, lo~ 

lizar-se em lote ou lotes resultantes de arruanento 

aprovado, as áreas exiçidas nas al.Ínea.!J •e• a •d• se 

rão reduzidas de 15% e 5\ respectivament.,. 

Até 50% das áreas verdes poderão ser incorporadas ao 

condomínio como áreas de luer de uso COlllWll dos con 

dôminos, dasilnando-se ao uso pÚbllco o restante das 

áreas verdes e a totalidade das áreas instituciaiaia. 

Para efeito do cá1culo da taxa de ocupação do conjlJ!!. 

to residencial Rl.01., deverá ser computada a área de 

finida na alínea •t•. 

Na eventua1idade da extinção do condomínio, as rlaa 
de circulação e as áreas de lazer doa uso COll.Ulft dos 

oondÔminon serão transferidas ao dom!nio público, 

atendi.das as exi.gênciaa da legislação em vi.90r. 

As edificações do conjunto obedecerão às sec;uintes 

disposii;ões: 

:r - No caso de blocos de habi t:açõea agrupadas hor! 
zontalmente: 

a - cada fachada do bloco não poderá ultrap&!_ 

sar à dimensão r.áx!llla de 80 til. linear~a. 

b - a distância mínima entre 2 blocos aerã de 

10 metros. 

e - a frente m!nima de cada unidade habitacio 

nal será de S(cinco) metros. 

II - No caso de habitações isoladas, a distância mí 
nima entre 2(duas) unida.de habitacionais será 

de 6(seis)metxos. 

III - No caao de blocos de habitações agrupada.a ver 

... / 
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(doia) 

cada 

fachada do bloco não poderá ultrapassar a d! 
mensão máxima de SO(oitent.a) metros lineares. 

Os acessos às edificações do conjWlto somente pod!_ 

rã.o ser feitos através de via particular i.nterna ao 

conj1mto, vedado o acesso direto pela via oficial de 

circulação. 

I - A largura mínima da via particular de circula 

ção interna de pedestres sari de 4(quatro) me 

troa. 

II - A largura mínima de via particular de 

ção interna de TeÍculos sará de: 

circula 

lllt- 8 metros, dos quai.• 2 mat.ros destinado• a 

passeio, quando seu comprimento for menor 

ou igual a 25 metros. 

b - 10 metros, dos quais 3 metros destinados a 

passeio, quando o seu C01Bpriaento for maior 

que 25 metros ou igual a SO(cinquent.a) ~ 

tros. 

e - 12 metros, dos quaJ.s 5 metros dnstinadoa a 
passeio, quando sua e.ztenaão for maior do 

que SO(cinquenta) mattoa. 

Será permitida via particular de circulação interna 

de veículos, com largura de 4 metros , quando servir 

a uma única habitação isolada, desde que a aua inte!'._ 

ligação com a via oficial de circulação seja feito 
por tuna das vias definidas nas letras •a•, •b• e •e•, 

do inciso anterior. 

somente a via particular de circulairão de ve{culoa 

interna, com largura !qual ou superior a 12 aetroa , 

poderá estabelecer ligação entre duaa vias oficiai• 

... / 
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Artigo 48 

Artigo 

§ 19 

§ 29 

.l'irt.iqo 50 

de circulação, sendo, nest.e caso, aplicad.a.5 para ~ 

da parcela de terreno resultante da divi.são, as eX!_ 

gênoiaa do artigo 44. 

As edificações destinadas a atender a ai!nea •t• do 

artigo 44, terão obrigatorialillil.Ilte acesso por via of!_ 

cial de circulação. 

As ed1.ficações do conjunto terão recuos .m!nimoa obr! 
qatórioa, em relação às vias de cJ.rculação de: 

I - 3 •• em reJ.ação às vi.as de pedestres. 

I:I - 5 111. em relação ãs vias de circulação de veíC!! 
los. 

o plano do conjunto residencial deve prever espaço 

para estacionamento de veiculoa, na proporção de uma 

vaqa por unidade habitacional, cous llÚnimo c!e 25 a2;J 

ve!culos, incluindo espaço para ma.nobraa. 

Oa espaços pera est:acion.!llBSllto não precisarão obri9!!_ 

toria::w:nte se situar dentro dD lote, podendo ficar 

localizados junto às vias de circulação da ruaü.os. 

Oa projetos deverão prever di.spoaitivoa adequado&,d!!, 

vidamente arborizados e de fonaa a deixar desimped! 

da a faixa oarroçãvel, permitindo dessa llWleJ.ra a 1! 
vre circulação de "18Ículos. 

SEÇÃO I:I REQUISITOS T°!!CNICOS 

Ob9ervar-ae-á, no que couber, o especi~icado na Se 

çio II, do oap!tulo II, apresenU.ndo o interessado , 

... / 
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Artigo 51 

Artigo 52 

Artigo 53 

com a documentação para análise do ant.e-projeto, a 

planta de implantação geral com perf!s lon91tudinais 
e transversais. 

As obras e melhorafllentos a serem executaUc>a sao 

oonstantes do item XII, artigo 21 do capítulo II. 

08 

CAPf TULO VIII 

DO Nr!CI.ZO RESrnz:;c:rAI. DE RECREIO 

Disposição Preliminar 

Considerar-se-á !lÚcleo residencia1 de recreio o paE_ 

aelamento ão solo destinacio a formação de chácaras 
de recreio e que ofereça pelo menos wa dos 

tes atral:.i vos: 

ae!JlÜ!!. 

I - Elemento naturais de interesse esportivo ou re 

creat:l.vo. 

II - Situação especial de cl.ima ou de ÃCJUA natural 
füvorãveiA à saúde e ao repouso. 

III - Eleaentos artificiais construídos espec:ialm~ 

te para o fim esportivo, recreati 'V'O ou i saÚde 

e ao repouso. 

REQUISI'l'OS URBANfSTICOS 

o plano de arr'~a:aento de~t1nado a recreio deve ate!! 
der às seguin tas condições: 

I - Ter ligação a estradas, municipal, estadua1 ou 

via pÚblica. 

II - Obedecer a wn traçado de ruas que pe.rlll1.ta e~ 

ooamento das áquas pluviaJ.s. 

III - Obedecer oa traçados da Prefeitura com relação 

às resarva:J de área para conat.rução de escolas 

a ãroaa para logradouros pÚblicos, de acordo 

oom o plano de urbanização da região. 

; . .. / 
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IV - Obedecer os traçados da Prefeitura que visea 
sa.lvaguardar áreas florestadas ou 1.nclu!daa no 
plano de reflorestamento do Munic!pio. 

Da área total objeto do plano de arruamento 
destinados no aúni111:>: 

I - 15t para vias de circulagão. 

serão 

II - 3t para áreas institucionais, espaço que deve 
ser único e conter Wll círculo de raio m.!n.i 
mo d.e 8,50 m e de coi::primento nwica. 

rior a 2,5 vezes a largura. 

III - 101 para áreas verdes e d11 lazer, que res~ 

dado o previsto no item r.v do artigo 53,~ 

der~oJest-aat disseminadas ao lonqo das via.a 

pÚblicas principais, entre a ca.lçada e o 

alinhameiito do lote. 

Quando as diretrizes fixadas pela Prefeitura exced~ 

rem os Índices dos itens I, II e III, u áreas exC!_ 
dentes serão declaradas de utilidade públ1ca para 

efeito de desapropriação. 

Quando o upaço dest1nado is vias de circulação não 
atingir o Índice estabelecido JlO item. I, a área ne 

cessãria para completar esse Índice será adicionada 
às áreas verdes. 

As faixas desti.nadaJI às via.a pÜblicas pri.naipais de 

verão ter a largura total mínima de 20 lll, de acordo 
com a planta do anexo existente nesta lei. 

Nas áreaa enquadradas em plano de arruamento de eh!_ 
cara• de recreio a4mJ. tea-se a fonaaçio de condom!nioa 
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imobiliários, que incluam vias de ci.rculação e ou 

tras áreas da uso comum constantes do plano de par~ 

laJ:tento do terri:mo, atendidas as aeguinte• dispos!_ 

çoes: 

I - Até 50t das áreas verdes e de laser poderão •er 

incorporadas ao condomínio como de uso COEllll, 

destinando-se ao uso pÚblieo o restante, assi.za 

como as institucionais, 

II - Na eventualidade da extinção do o:mdom!nio, as 

vias de circulação e as áreas verdes de uso ~ 
mum dos cond.Ôminos serão transferidas ao dond'. 
nio pÚblico, atendii!as as exigências da leqial~ 

ção em vigor. 

o compri:raento 1as quadras nao deve ser superior 

600,00 m. 
a 

A metragem de loteamento destinado a chácaras de r~ 

creio, além dos requisitos desta leJ., obedecerá à~ 

gislação Federal pertinente, ou ao estabelecido pelo 
Insil tuto Nacional de Colonização e Reforma Aq:riria 

INCRA. 

A taxa de OCU?açao e coeficiente de aproveitamento 

dos lotes não poderá exceder a 1/3, não sendo perm! 

tidas edificações com mais de dois pavimentos, e~ 

clu!dos os porões, no ca.eo em que a topo~afia ex! 
gir a sua construção. 

Os recuos de todas as di vi:;as do lota devem ser 

10 m., no m!nilllO. 

. .. / 
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Quando incorporadas ao periaetro urbano, as chácaras 
de recreio no núcleo, serão incluídas, por ato do 

E:it'3CUtivo, após ouvidos, o Escritório Técnico e a 

CMZ e segundo suas peculiaridades, na zona de uso 

mais adequada. 

SEÇÃO II 

so.ssr:·:;A:o A 

REQUISITOS T!OIICOS 
P~DI~~ DE DIRETRIZES 

O peMdo de diretrizes e a fixação destas pela Pre 

feitura obedecerá, no que couber, ao diepoato nos 8!: 
tigos 18 e 19. 

SUBSEÇÃO B LICENÇA PARA EXECUÇÃO 

O pl.ano de arruamento d.astinada a chãcaraa de r!. 
creio, subuetido pelo interessado à aprovação da Pr~ 
feitura, será instruldo con: 

I - Requeri1aent.o solicitando aprovação, assinado 

pelo proprietário ou que legal.mente o repr!_ 
sente. 

II - Comprovante da anotação de 

téC?Uca - CREA. 

responsabilidade 

III - Co~provõnte de qu~ o profissional responsival 

pela execução da plano está inscrito na Pra 
feitura. 

IV - Comprcvante da aprovação do plano por parte 

dos órgãos federais e/ou est.a.dua.ia compet~ 

tes. 

V - 6 vias do projeto geral de arruamanto e lo~ 

mento na escala l:l.000, incluindo curvas de 

n! vel do terre...'10 de metro ll!lll metro, viu de 

circulação, qu<!dras, áreas verdes ou de lazer 

e ins ti tuci.onais. 
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Artigo 61 

VI - 6 vias dos perf!s longi tudinaJ.• e aeçõe• 
transversais de todas as vi.as da circulação -
em escala horizontal de 1:1.000 e vertical 

lilOO, em cópias de originai.a desenhados 82_ 

bre papel milimetrado. 

VII - 6 vias do projeto completo do sistema de al! 
menta.ção e distribuição da água potável e re~ 

pectiva rede, obedecendo medidas, padrÕea e 

normas de órgão competente q>.le dará, no p:roj!_ 

to, o visto de aprovação. 

VIII - 6 vias do projeto da rede de distribuição de 

energia elétrica, aprovado pelo órqão COJDP!. 
tente. 

IX - 6 vias do memorial descritivo e justificativo, 

corresponden 1es a cada elemento do projeto. 

X - 6 vias do projeto de paisagismo daa áreas Pª
bl!cas. 

XI - !(uma) via de original transparente copiativo 

do plano geral em escala 1:1.000, assinado P!. 
lo proprietário e profissional responsável. 

XII - Certidão negativa dos impostos municipaJ.s que 

incidam sobre a área nos Últinioa S(cinco)anos. 

As obras e i:;:ielhoramantos previstos no plano de ar~ 

mente deverão ser executados pelo interessado, a.asa 
com:>, pavimentação e passeios pÜbllcos da via princ! 

pal, antes de sua aceitação definitiva por parte da 

Prefeitura. 

Tf TULO III 

DO ZONEAMENTO 

CAPfTULO :I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

... / 
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Zoneamento para fins desta lei, constitui-se na diir!_ 
são da área do Município em zonas, aegundo sua dest! 

nação urbana e seus usoa prec!puos. 

Os loteamentos e arruamentos, em qualquer n!vel ou 
escala, as edificações, obras e serviços públicos ou 

particulares, de iniciativa ou a_ cargo de quai11quer 

empresas ou entidades, meslll) as de direito público, 

ficam sujeitos aos critérios e diretrizes estabel•c! 
dos nesta lei, dependendo as construções de prévia 

licença da Administração Municipal. 

Para atender a presente legislação fica o Munic!pio 

dividido em quatro áreas distintas e inteqradas ~ 

tre ai: 

I - Ãrea urbana. 

II - Ãrea de expansão urbana. 

III - Ãrea de interesse urbano. 

IV - Ãrea rural. 

Parágrafo úniex> - A delimitação das áreas referidas no arti.90 é a fiX!, 

da na planta oficial, na escala de 1/20.000 de sonea 
mento, que poderá sofrer modificações apÕs delibera 

ção da Comissão de Zoneamento. 

Arti.90 65 A área urbana compreende os terrenos com edificat·ões 

cont!nuas ou terrenos contíguos dos aqlome~ados ur~ 

nos e suas partes adjacentes diretamente aervida.s,no 
minimo, por dois dos seguintes melhoramentos~ 

r - Meio-fio ou ca1çam.anto, com canalização de 

águas plaviaia. 

II - Rede de abastecimento de água potável. 

III - Rede de esgotos sanitários. 

. .. / 
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Artigo 66 

IV - Rede de iluminação pÚblica. 
V - Escola primária ou posto de saúde, nwaa di•ti!!, 

eia mâxica de 3 km do imóvel considerado. 

Na delimitação das áreas urbanas são considerados b!_ 

neficiados os terrenos situados a uma distância má.X! 
:ma de 100 m. de loteamentos já aprovados, servidos 

no mhúmo por três melhoramentos aprovados pelo P~ 

der Legislativo. 

Os 11.xrltes da área urbana sao definidos pelos 
tes exteriores dos terrenos beneficiados. 

A área de expansão urbana compreende os terrenos 1_2 
teados e não loteados destinados ao crescimento nor 

mal do aglomerado urbano atual, a serem ocupados por 

edificaçÕàa continuas ou contíguas cujos U.Jllitea •! 
tão fi.~dos nas plantas integrantes desta lei. 

Parágrafo único - A urbanização ãas áreas de expansao urbana atenderão 

sempre, no que couber, as normas estabelecidaa para 

as zonas cuja sigla lhe der origem. 

67 A área de interesse urbano compreende oa terrenos 
além dos limites da área de expansão urbana, eonsid!_ 

radoa de interesse para fins de recreação, preseX"V!. 
çÃo natural, industrids, e outros especiais. 

Parig-rafo único - Estes terreno• nao aerao loteados para fins 

aão urbana, podendo ser ocupados por formas 

de a.a do solo, conforme projetoa globais 
coa de ca4a área. 

de exp~ 

especiai.11 

especlt! 

. .. / 
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Artigo 68 

Artigo 69 

A área rural compreende o reatante dos terreno• 
território do Município. 

As categorias de uso e reapectivas siglas, sao 

constantes do artigo 49. 
•• 

Parágrafo único - Caberá à c.z. relacllo.nar e alaaaifiaar, quando ne 

cessário, os estabalecilllentoa que se enquadrem nas 
categorias óde uso individualiaadoa no artigo 49. 

Artigo 70 

CAPf TULO ll 

DAS 0'.>NAS DE USO 

Ficam .instituída.a as aequintq sonas de uso, 

sentadas por suas respectivas aiglasi 

ZRl Parque Residencial 
ZR2 zona estritamente residencial 
ZR3 Zona predominantemente resi4encial 

ZR4 zona preferencialmente residencial 
ZM Zona mia ta 

zc - Zona predominantemente comercial 
zcc Zona estrit:amente ·comercial 

ZS Zona predominantemente de serviços 
ZI Zona industrial 

DI zona d.o Diatri to Industrial 
ZE zonas especiaia, COS1preendendoi 

ZEf l/Term!nal Rodoviário 
ZE-2/Parque das Nações 

ZE-3/Parque do Castelo 

rep~ 

ZE-4/Reserva Florestal (Horto e Parque Ecoló 

qieo) 

ZEXP - Zona de expansão urbana 

ZIU :iona de J.nterease urbano 

ZRO zona rural 
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Pariqrafo ún.ico - As sonaa estão deU.mitadaa na planta oficial a que 

ae refere o parágrafo único do artigo 65 e 011 re!. 
pectivoa liaites e per!metroa deacritoa no anexo :III 

71 

19 

1 29 

Artigo 72 

desta lei. 

As caracter.lsticu gerais de uso e oaupaçao dos 
tes, no que se refere is condições de uso, âa áreu 
e testadas m!nimaa dos lotes, recuos para as edifi~ 

ções e índices urban!stJ.cos, especificamente t.aJtas -

de ocupação e coeficientes de aproveitamento, aio as 

constantes dos quadros de número 5 a l!i. 

Quando ae tratar de lotes de esquina, o recuo cona_! 

derado aaoundârio, deverá aer maior ou igual a -~ 

de daquele considerado como principal. 

Para as vias pÚblicas constantes do quadro A9 20 ,a.Jt! 

9ir-se-ão recuos de frente especiais, conforme nelas 
descriminados. 

Não.serão computados para efeito do di.sposto no arti 
go anterior. 

I ~ Para coeficiente de aproveit:amento: 

a - Ãreas de construção no subsolo. 

b - Ãreas de construção dos piloila quando l! 

vre e sem vedação, a não ser as caixas de 

escada e elevatk>rea. 

e - Ãrea.a de construção para inst.al.ac;ão ait~ 

das acima do ú1 timo pavimento. 
d - Toldoa, marquise. de cobertura e pérgulaa. 

e - Jlbrigos desmontáveis para guarda de auto~~ 

II - Para Taxa de Ocupação1 
a - Ãreas de construção no subsolo. 

. .. / 
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b - Pérgul.as, marquises de cobertura e beirai.a. 

e = Abrigos desmontáveis para 1JU4X'da d• autos. 

III - Para recuos: 

a - Ãraas de construção no subsolo. 
b - Toldos, marquises de cobertura e pérgul-. 
e - Abrigos desmontáveis para guarda de autos. 

são admitidos usos natos em lotes e edificações 12 
cali.zados em qualquer zona., desde que ae trate da 

usos nela permitidos permi.ss{vei.s ou tolerado• • li!. 

jam atendidas, em cada caso, aa cara.cter!sticu • 
exigências estabelecidas nesta lei. 

Na hipótese contemplada no caput prevalecerão as re.! 

trições maiores quanto i.s cond19Ões doa uaos re.! 
pectivos. 

Exclue:n-se das disposições conUdas neste artigo os 
postos de abasteci.manto da velc:ul.os e os uaoa e~ 

drados nas categorias C4, E3, Et, I3, I4, os qua1.s 

não admitirão o uso misto, belll como as edificações -

enquadradas na categoria R2.0l, nas quais outros ª!. 
rão admitidos apenas quando d.ispuserem de áreas de 

acesso e circulação independentes das destinadas ao 

uso residencial. 

Nos lotes encravados entre duas ecUficações de mesmo 

uso, será pe~tida a construção destinada a esse 

uao, obedecida a legislação pertinente. 

Fica assegurado aos lotea fronbiros às vias públ! 

caa que fixaJQ os liai tes das zonas, aa condições de 

uao estabelecidos para a área adjacente. 

. .. / 
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g exigida a reserva de espa90, coberto ou não, para 

estacJ.onamento de autonóveis e/ou carqa • descarga -
de cand.nhÕea, nos lotes ocup~s por edi.ficações de!, 

tinadaa ao• diferentes usos, obedecidos 011 mnbo• 
fixados no quadro n9 21. 

As áreas de estacionamento serão calculada coa baM 

no m!nimo de 25,00 a2. por ve!culo, incluidos áreas 

de circulação. 

Os recuos obrigatórios fixados nesta l.ei,poderio ser 
utilizados para estaci.onamento descoberto, ll8lR pre 
jubo da T.O. ou C.A. 

Para atender a exigência de vagas para eatacion•me~ 

to de veiculos poderá ser utilizado um outro imóvel, 
localizado a w distância mix1ma de 100 metros, li!. 
diante sua vinculação ã edificação objeto ela. exi9~ 

eia. 

'l'!TULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSlTÕRIAS 

Fica criado o eonselho Municipal de Zoneamento, de 

natureza delJ.beratJ.va, •a<t referendun• do Prefeito , 

com as atribuições previstas nesta lei e as complelllf!!!. 
tares a serem fixadas por ato do !!xacmtivo, integra
do pelos seguintes Ôrgãosi 

- Coordenador Técnico - membro nato. 
- Dlret:or 4e Obras - membro nato. 

- .Representante da Associação Comercial e Industr1.al 

Representante da O.A.B. - Seção de Bauru. 
Representante ela. Aaaociação doa Arquitetos e E!!, 

9enheiroa de Bauru. 

. .. / 
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78 

- Representante do Sindicato construção Civil. 

- Representante do D.A.E. 

- Representante do Sincllcato do Comércio Vareji•ta -

de .Bauru 
Representante da CETESB 

- Representante do Sincllcato dos Jornali•ta.a Profi!. 

sionais - Seção de Bauru 
- Rapre•entante do Sindicato cSo Corretores de lmÓ 

veis - Seção de Bauru. 

- Representante da COBAB. 

- Representmite da !"ederaçio daa :Indústria• do Ea~ 

do de São Paulo - Seção de Bauru. 

- Vetado. 

o i:iandato dos membros éla CMZ terá a mesma duração do 

mandato do Prefeito que os nomeou. 

A CMZ será presidida por Wll dos meabxos ~uque 11e re 

fere o artigo, de livre eaoolha do Prafeito. 

Dentre~ as atribuições da CMZ incluí-se ~ iniciati.va 
de apresentar sugestões para projetos de lei.a, r~ 

lamentações e outras, referentes ao ordenamento urb!_ 

no visando a organização do espaço do solo em benef{ 

cio do bem estar coleti.vo. 

O desempenho do mandato doa meJllbroa da CKZ, exceto o 
dos membros natos, será considerado de relevante ser 
viço prestado ao Municipio. 

Em se tratando da uao nao conforme, como tal detin! 
do no artigo 39, n9 35, a renovação do• alvarás de 

licença serão concedidas sempre a t!tulo precário r 

at.i que o iDÓvel ou atividade nele exeré1.aa -ae en~ 
dre no uao adequado. ( ' - · -

~ _ / -... / 
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Independentemente de quaisquer outras reatrições,não 
poderão ser enquadrados na categoria de Oao 12 , ••t.! 
belecimento• que possuaJa algumas du nguintaa e_!. 
racter!sticas: 

1 - Os que apresentem wn dos proceaeoa de fabrica9io 
inclu!dos nas categorias 13 e 1 4• 

2 - Os destinados ao prooesaa.!nto industrial de: 
Artigos de cinento 

Li.a e pÓs metálicos 
SabÕea e -.elu 

Detergentes, exceto quando a mistura for a frio 

COndhwntoa, exceto quando consistir apenas ea 

mistura e embalagem 

concentrados aliment!cios 

Fermentos, exceto quando consi.stir apenas ma ai!, 

tura e embalagem 

Bebidas alcoólicas e vinagres 

Refrigerante• gasosos 

3 - O• que possuam ou desenvolvam: 

a - Equipamentos de queima de combuat!vel sólido 

ou l!quido, com depósito de capacidade SU.J>!! 

rior a 100 litros. 

b - Om doa seguinte. processos de fabricação: 

Laminação, trefilação ou extruaão de metais 
Sinterhação 

Estamparia de corte ou repuxo 
Corte de metais, exceto quando for manual ou 

utilizar serra hor!Eontal alternativa 
Limpeza de peÇas por jataaJD&nto, ta.mbore~ 
to ou banho de deoapageJ11 
Aglutinação e fo1heamento de fibra. e 

raa 

Fiação 

L.1.of111zação e desidratação 

aed.e1 .-

Pintura ou envernizamento a revolver, ea p~ 
cesso indu.11 tr J..al 

Retx>ndic.1cmmnento de borracha 

... / 
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83 
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Para efeito de CÔinputo dllll áreas verde• não aerão 
consideradas aquela• aob a• U.nhas de alta tensão e 
extra alta tensão. 

Respeitadas as situações jur{dicaa defin.itivasante 
conatitu!daa, oa caaoa axcepcionaia, em razão da 

aplicação da presente lei, serão resolvido• pel-

normas inteqrativaa do D.irei.to, ouvida, a COmiaaão 
de zoneamento. 

A infração a qualquer de seus dJ.spoaitivoa perai.t1.rã 
ao Executivo valer-se dos mei.os próprioa, oivia e ~ 
nais, contra o infrator. 

Fi.caa isentas ãe taxas a aprovação e/ou alteração ·de 

projetos de parcelamento do solo urbano de intere•
aocial. 

Passam a fazer parte 

quadros numerados de 
21 (vetado) e anexos 

integrante desta lei, além doa 
1 a 4, (vetado) oa de n9a 5 a 
(vetado). 

A presente 1e1 será regulamentada no prazo de 90( ~ 
venta) d1.as a contar de sua promulgação. 

Esta lei entrará em vigor na data de •ua publicação, 
revogadas as disposições eia contrário, ea especial 

... / 
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a Lei n9 2232, de 2 de julho de 1980 e respeita&>• 

os dispositivos da Lei Federal. n9 766, de 19 de d!, 
zembro da 1979. 

TELMO EUR!PEDES BARTBOLOMBIJ SILVA 

SECRETÃRIO OOS NEGÕCJ:OS XN'l'ERNOS B 

JUR!o:rcos 

:RagJ.strada na Diretor.ia do Expedi.ente da Prefeitura, na mesma data. 

MARll ~~tlJ~ÍN~ifr ~ i~~llA 
DIRETORA DO EXPEDIENTE 
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Rl 

R2 

R3 

CATEGORIAS DE USO DEFINIÇÃO 

R u 5 o RESIDENCIAL 

(edificações desti.naãas à habitação permanente) 

UNIFAMILIAR 

MUI/l'IFAMILIAR 

E/00 COLET:IVA 

CONJUNTO RE 

SIDENCIAL 

edificação isolada destinadá a servir de moradia a 

uma só familia 

edificação destinada a servir de moradia a mais 

uma ~amilla 

de 

R2.01. unidades autônomas em série ou agrupadas ~ 

rizontalmente, paralelas ao allnhal!lento pr~ 
dial (aquelas que situando-se ao longo do 

logradouro pÜbllco oficial dispensam a ~ 

tura de corredor de acesso às uni.dades bab! 

tacionais). 

R2.02. unidades autônomas eIB série ou agrupadas b~ 

rizontalmente, transversiu.s ao alinhamento

predial (aquelas etija disposição exi.ja a 
abertura de corredor de acesso). 

R2.03. unidades autõnanas agrupadas verticalmente. 

R2. O 4. alojamento para estudantes (apartamentos 

agrupados horizontal ou verticalmente, com 

dependências de serviço de uso comum, d.is 

pondo de um único acesso). 

edificações isoladas ou agrupadas horizontalmente -

ou verticalmente, ocupando wn ou mais lotes. 

R3.0l. condOOi!mo (espaços e insulações de utill 

zaçao comum, caracterizados cano bens em 

condomínio) 

R3.02. núcleos habitacionais de interesse 

épr~amaa a cargo do BNH). 

e - u s o e o M E R e I A L 

soc1.al 

(atividadea que definem uma relação de troca visando Wll lucro 

e estabelecendo a circulação de mercadorias) ...-- --- . 

Í 5· . ,r>. 

tre=~-~.' . , --; ·- I ~,- · . . '• / .... 
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estabelecimento de venda direta ao consumidor de 

produtos que se relacionam exclusivamente com o uso 

residencial, de utili.zação imediata e cotidiana, en 

tendido como llI:l prolongamento dA residência. 

Cl.Ol. vicinal propriamente dito - comércio vare 
jista local, de porte caracteristicamente P!. 
queno, indispensável ao uso residencial: 

Açougue 
Armazém {merce~ 

ria, empÕrio) 
Bar 

Farmácia 

Jornais e revistas 

Padaria 

Quitanda, frutaria 

Cl.02. vi dnal de transição - comércio varejista 

local, de porte caracteristicamente pequeno, 

não incômodo ao uso residenciali 

AJ:marinhos Laticinios (frios, leite 
Bazar (roupas fei ria) 

tas, tecidos) Panificadora 

Confeitaria, doe.!, Papelaria, Livraria 

ria Rotieseria 

Flores (floricul-

tura) 

estabelecimento de venda direta ao consumidor de 
produtos relacionados ou não com o uso residencial , 

de utilização intermitente, destinado a átender de 

terminado bairro ou zona. 

c2.01. comércio varejista de centro mercantis pouco 

especiali.zado de porte caracteristicamente -
pequeno, compat!vel com o uso residencial1 

Artigos p/festas 

Brinquedos 

Bijuterias 

casa lotérica 

Charutaria 

Discos e fitas 

Decoração 

Fotografia e 

ótica 

Joalheria, re1ojoaria 

Lanchonete 

Paate1aria 

Sorveteria 

... / -- . 
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Calçados 

Vestuário 

c2.02. com9rcio varejista de centro mercanti.s pouco 

especializado, porte pequeno/J11édio, tolerado 

pelo uso resiGencial: 

Artesanato Fios têxteis 
Antiguidade Chapéus, luvas, perucas 

Butiques Calçados e'bolaas 
Filateria e numis Magasinea 

mática Som (equipamentos) 
Galeria da arte Eletrodomésti.cos 

Porcelanas e cria Material elétrico 

tais Ferragens 

Vidros Ferramentas 

Luminárias Lonas e Toldos 
Plantas mediei Cereais 

nais Supermercado 

>..rtigos p/jardim 

Material p/campi.!_ Artiqos funerários 

mo 
Artigos esportivos Artigos religiosos 

Caça e pesca Utens!lios domésticos 
Cortinas e tap~ Materiais de limpeza 
tes 

Móveis e estofa-

àos 
Cozinhas (expos!_ 

ção) 
Roupas de cama, 
mesa e banho 

Tecidos 

Roupas feitas 

Materiais ortoJ>! 
dicos 

Peixaria 

Instrumentos Musicais 

Instrumentos médico-den-

tãrioa 
Papel de parede 

C2.03. comércio varejista de centros mercantis ~ 

co especializados, porte pequeno/médio, tri 
fego intenso, incênodo ao uso residencials 

... / 
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cafê, chi 
Chopeira 

Restaurante 

_,_ 

atividade• de grande parte de•tinadaa à população -
9era1. 

Cl.Ol. 

Cl.02. 

comércio vareji• ta de centro• mercantia de 

mai.or eepec1albação, porte miid1o/gran4e,1~ 
CÔJllodo ao uso reaidenc1al1 

Alcool 

Artefatos de horr!. 

cba • plâaUoos 

G5s engarrafado 

Inaetic.idas 

Acabamento p /OOD!,. 
t.rução (materiais) 
Adubos e out.oa 
materiais agrlcol
Artiqos e equipmae.!_ 

toa p/criadorea 
An' maj. doméstico• 

P.iscl.Juul (artigos 

para) 

Bombas (em geral) 

Balançaa e cof rea 
Impressos e lillApaa 

espec1a1izado• 

Mercados (aba.ateei-

mento) 

Cooperativa• de ~ 
sumo 

Pe9aa • acessórios 
p/autos 

Mataria.ia lubrifi.08!!, 

te• 
Oleoa cosabuati'Ni• 
Pneus 
Produto• qulmioo• 
Lenha • carvão 
Mâquinaa e equip~ 
toa p/oo:mirc1o • 
serviço 
Inat.rUJllUlto• eletr! 
coa • eletrônJ.oo• 
Mi.quina • equi~ 
toa p/eacritôrio 
Material p/pi.ntura 
Tiabul 

Motores e lancha.a 
CaminhÕea e ônJ.bua 

(agência) 

COnceasionâria 4e 
velculoa e motoai-

cletaa, com ou •
oficina conju9a4a-

Bic1cletaa 
Equipamento• para 
combate ao fogo 

B.oapaa profissionais 

ou de proteção 
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incôwodos, tráfego intensa. 

Acessórios e/r:lll p~ 

ças p/automõveis 

Artefatos de borr~ 

cba e/ou plêsticos 

Artefatos de metal 

Cigarros, fwnos e 

artigos de tabaca

ria 

Discos e fita& 

liijuteri~ 

Esportivos (artigos) 

Artigos p/cahelere! 

ros 

Fios têxteis 

Cutelarias (artigos) 

Artigos de ótica 

material fotoqrâfi

co e cinematográfico 

Papél, impressos e 

artigos de escritório 

Produtos importados 

Proãutos qui.ndcos 

(não perigosos) 

farmacêuticos 

Artigos de couro 

bolsas, calçados 

Brinquedos 

• 

' 

Caça e pesca (materiais 

para) 

Roupas de cama, 

e banho 

mesa 

Roupas feitas 

Material d~ lJ.mpeza 

Sacos 

C3.G3. comércio varejista de centros mercantis de 

maior especialiaação, de porte caracteristi

car:ien te grande: 

Equipamentos pesados 

Ferro p/construção 

:Implementos agr!co -

las 

Máquinas e equipamen

tos p/agricultura e 

i.ndústria 

Pequenos aviões 

Tratores •Trai.llera• e outros 

Metais e ligas meti ve!culoa não motoriza-
licas 

Minerais 

Artefatos em madeira 

aparelhada 

Bebidas e vinagre 

Material p/constru 

ção em qeral 

dos 

cal e cimento 

Cerâ.mi.ca 

:InstalaçÕes ccsaercida 

e/ou industriai.a 

sucata 
Garrafas e outros 

cipientes 

/ 
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atividaães destinada. à população em geral, aa qua.is 

por seu porte ou natureza, exigem confinamento em 
ãreas próprias, ou cuja adequação ã vizinhança depe.!!_ 

da de uma série de fatores a serem analisados. 

C4.0l. comércio atacadista de localização especlf! 

ca, de porte caracteristicamente qrande,in~ 

modo, tráfego intenso: 

Alimentos p/ani.mais 
Animai.s vivos 

Bebidas 
Café, açucar, sal, 

chã 
carne, pescado e 
animais abatidos 

C4.02. Atacadista de : 

Frios, latic!nios 
ovos 

Frutas e hortaliças 

cereai.s 

Aparelhos e equipame~ Plástico 
tos de som Pedras p/construção · 
Aquecedores, ar cond!. Cal e cimento 

e 

r 

clonado Materiais de acabame~ 

Artefatos de borracha to p/construção 
e plástico Artefatos de metal 

Artefatos p/constru Artigos usados e suca 
ção em barro cozido , ta 

cil1lento, madeira,co_!! Automóveis 
ereto 

Barcos e motores ma 

r!timos e peças 

Bicicletas 

Motocicletas 

CaI:"'~nh Ões e onibus 

eerân.ica 

Cortinas e tapetes 
Papél de parede 

Ele trodOI:lé stlcos 

Equipamentos p/ com

bate ao fogo 

Equipamentos pesados 
Ferragens 

Madeira aparelhada 

Madeira bruta 

Máquinas e equipamen

tos p/uso comercial , 

prestação de serviço, 
uao agrícola, uao in 

dostrial, uso profis

sional 

Material elét:;:_ioo 

..... / 
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Equipamentos p/jardina 

MÓ veia 

Vidros 
Carvão e lenlla 
Gâs engarrafado 

Lubrificàntea e 9T.! 
xa 

Proc!utoa quhdcoa 

Garrafas 
Porcelanas e cristais 

Borracha natural 
Couros crus, ppele• 

Gado (bovi no ,equino, 

suino) 

Metai.a • llgaa .. t1-
llca11 

Ãl.cool 

CombW.tlvel 

I:n.setid4aa 

Pçél • der.ivadotl 

Pneu.a 

'l'J.ntu 

Xnat.rumentoa mwicaia 

Algodi.o 

Chif:rea • osaOll 

Adubo8 e fertillsante. 
Produtos • reaLluoa 
de origem an!Jaal 

Sementes, qrãoa e fru Tabaco 
tos (p/extraçio de Bambas, balanças 

Õ6eo) Penoa • forrageu 
Implementas aqrlcolas 

S S E R V I Ç O S 
(atividade remunerada ou não, pela qual fiCim caracter! 

sadoa o préstimo de mão de obra ou asaiatência de or 
dem intelectual ou espiritual) 

VICDU.L 00 

DE JHBrro 
LOCAL 

estabelecimento destinado a prestar à popula.ção aer 

viçoa que po&aam adequar-se aos melllDDa padrões de 

uao rea .iiencia1 no que dJ.z respeito ia caractertati

cat1 de ocupação do lote. Atividadas profiaaioa.aia 
não incômodas, que poderão ser exarcl~ individual

mente na própria reaideneia. 

Sl.01. Escritórios, consultõrie>11 e atellêa de pr~ 

fisaiona.is autônomo• 1.1.beraia e qualificados 

s1.02. Manicare• 

Pedicw:oa e callst.aa 
Tratamento e l.J.Dpesa 

de pela 

Barbeiros 

Costureiras 

cabelereiroa 
Blatr6cbta 

Sapateiro 
En.canadom 

Lavanderia, t.1ntura

r1.a 
Engraxat:aria 

41"• ./ 
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estabelecimento destinado a prestar à população 88!. 
viçoa que impliquma na fixação de padrÕu eapeclf! 
coa quanto aa caracter1sticaa de ocupação do lote. 

AtJ.vidades de médio porte, de utilização inte:rait:-9!, 

te, destinadas a atender detexmJ.nado bairro ou zona. 

s2.01. serTiços de centro• pouco eapeeiallsa4oa , 
não incômodos ao 'tlSO reaidencial1 

Cutelaria 

Objetos de couro de 
uao pessoal (reparos) 

Cerzidoraa 

Alfaiataria, eam.1.ae! 
ros 
Bordados, pllsaês , 
ponto a jour, cober

tura de botões 
calçadoa aob aedida 
Encadernadores • 
douração 
EstÜdios fotoc;Jrâf1cos 

e laboratório• 
Dedetização 
Tapetes,Cortinaa 
Copiadora 

Ourivesaria 

Moldureiroll, 'Yidra

çaria 
Chaves • fecha4u.r

JÕ6aa e rel.ÕqJ.os 

(reparos) 

Õtica.s 

RidJ.o e TV (eletro
ticmJ.ca) 

Auto-escola 
Pensões 

Da.tilogr~.la(-cola) 

Bacolaa de arta 
Bacola c1e dança 
carimbos • plastif! 
caçao 

s2.02. servi ços de centrOlf pouco empecialJ.zacSoa , 
incômodos ao uso re•idencial, .Se atendt ... p-

to htensoa 

Ambulatórios 
Boapital vetar.1.n.âric 
Pronto Socorro 

Estaclonamento 

cursos de tln!JUAll 
Centro de reabilita 
ção 

Saunas, Maasaqeiw 

cUnicu dentâriaa 
Bemote.rapia 

Orientação TOcacio

nal 
:tnatitut:oa paicot.é~ 
nic:oe 

Abreugrafia 
Laboratórios de •! 
llses c1..lnicas 

Posto 4a mediei.na 

preventiva 

Aq~~iriu 

:_{~_t:<.f ;~/ 
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Fisioterapia e ~ 
terapia 

Eletroterapia •/ ou 

radioterapia 
Academia de ginisti
ca e esporte 

cllnicu médica• 
cllni.c- veteri.nâri
Cur90a de aprend1za -
9aa profiasional 
CUrso• de deaell.ho 

eur.os da programaçio 
de dadoa 

Curaoa da aviação • 
navegação 
Curaos por oorreapon
dênc:ia 

_,_ 

Velório 
Cartórios de Reqiatro 
Ci Yi.l, Imóveia, Prote.! 

e Tttuloa 

• Doeullent.o• 
Tabellonat.oa 

Ca.rteiru de sa.ide 

Bancos de SD9U8 
Raio X 

AaaociillJÕe• oa. Fanda

çÕd Bellef ioellte• 

Clllt:araia, de Ti•! 
nhança 

Ccmsltladoa • lecJac;õea 
Asaoeiaçõea ci.entU1-

f1cam 
Cltnicaa de repoaao 

eatabelec:!Jlanto c!eat.izaado a preatar à população ~ 
..-içoa que !apliquem na fixação 4e pa4rÕea eapecl~! 

coa quanto u caracterlaticas de ocupação do lota, de 

aceno, de trãttt90, niveis de ruído. Atirldadtta 4e•t.! 
nadas a atender a população em geral. 

83. O 1. serviços de maior eapecJ.alização, porte ~ 

no/médio, 1.nclinodoa ao uso residencial• 

Aaaessoria e conault2 

ria, métodos, progr~ 

mação (agências) 

Adminietraçio e inCO!: 
poraçio de imóve.1a 
Loteamento da imóv.U 
Avalla4orea 
Processamento de da 
doa 
Empresas de aequro 

eia geral 

Mercado de capitaU 

Eacritõrioa :repre98D

tat1 voa ou ftiC'hllntatr~ 

t:iYOa da 1DdW.tr1a , 

coaêrcio e preatação

Cla serviço• 
Editoru de livro9 , 

jorllaia,reviatu (-! 
aiJliatraçio e/OG r!_ 

dação) 

Anâllae, peaquiaa- de 

mercado 
Avi.ação ( ccapanbJ a) 

! 
' 
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Xn.stituiçõea financei Aerofotoqrametria 

ras {eacrit.ório) 

Cooperativas de crid! MM•ntatração de 

to e prO\iução 

Construção civil (8!, 

critõrio) 

Agência de detetives 
Agência noticiosas 

Propriedade .inda.!_ 

trial (marcas e Pªi:e!. 
t.e.s) 

Empresãrioa 

Federa.9Õe• 
Caixa.B Beneficentes 
Banco (sede) 

Garagen8 autoaãticu 
Gravação de som 
Linot.1pia 

Mãqu.inu fotogrãfku 

(consertos) 

Microf 11.mages 
Prótese (ot6ci.na • 
labo~atório 

bens, neg-ócioa, ~ 

aórcioa • fundoe ai 
tuoa 

Aaaeaaoria fiscal • 
tributária 

Contabilidade, .. cr! 
turação 

Kac:ritórioa técnicos 

• profi-ionais 
DaUl.ogra.fia, -ten! 
grafia, -cretar111C1o 
Bmp:reitehu 

Limpador- <-crit:ó
rlo) 

Vigilância (agêllc1&) 

Despachante. 

Anúncio• - jornaia 

CObrBJl9a <avina1.a) 
Agênc1.a ele c .. UlaDt.oa 

Aqência 4e -Yiag-ena 
Controle tec:nolôgico Agência de emp1:e9oa 
Aluguel de vestimenta.is Locação de bens mó 
Artefatos de couro veis (agência) 

Artefato• de metal Agênc1.aa hancâriaa 
Distribuição de jornat. 

S3.02. serviços de centros pouco especializado. in 
cômodos ao aao residencia11 

Eatof .adoxes 

Vi.dra.çaria 
Hannoaria 

Canta.ri.a 

Emha.1.agam 

Aqnecedorea • f 09Õ.. 
(reparos) 

Elevadores (rumuten

ção) 
Bi.aicletaa,IDOtocicl!. 

taa (reparoa) 

Carpinteiroa 

Bntalhador
Marce.nar.iá-; Hrraria 

... / . 
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Ar condicionado• (r~ 

paros) 

Raspa9em e lwst.ra.gão 
de aaaoalhoa 
Instrumento• auaic:aia 
planos (repuoe) 

Aparelhos elêu1co11 
(reparoa) 

Equf.pamentoa 

t1eoa (repa.roa) 

Bxt1ntortNJ(manutençio) 
Oficina -cintea 

l'er%eiros 

Boxracheiros 
Armei roa 

-11-

MÕvei• (z:epaxo8) 

'ft.po4Jraf1.a 

Enoaradorea, l•tr!, 
dore9 .1aqueac1oraa 

Pintura da placu • 
earunes,an&na108 
lumtnesos 
-cauchutapa 
Pneua 

L1mpa-foaaa 
GalvanolaaUa 

~ 

SOldageu 
~rnoadoxes 

Posto abaateo/wl~ 
l.oa 

S3.0J. aarviçoa de amtl:oa pouco .. pedallsa4oa,1!!_ 

c:õ.>dos ao uso n-1.mmcial, t.râfego J.Atenao. 

ctnema 
J090• (caaa de) 

Sal.ão de ~ataa., ba!. 
lu (~nto~ 

Tobogã 

~~ eletrônica 

Butã" (salão de) 

Hotel 

lU.ngua da pat1naçio 
Tiro ao alvo 
Bil.h&re• 

Bollcbea 

PebolJ.Jll 

Dominó 

'l'ea.tro 

ati'Yidadea deatinadu ã populagão ma geral., u. 
quais, por seu porte ou n.atur•za41 eld.gem . confi~ 

:aento em âreu pzópri.u 

sc.01. ..rviçoa de centros da maior espeeJeltsayio 

tnoêomc:>doll ao aao re•idutid.al' 

DepÕsit.09 

C-•'nhÕe9 • ÔA1bll8 

(ofioina> 

G1aar4a &." •º' .. 1• 
cara99D8 cle_frot&a 

Guarda lllÓftJ.9 • º.!! 
-t:ro• beJ18 

Hotore• (ndf~ca-
• nooodidonaaeato) 

~é~> 
( I ; :-· ,: 

~l~;;~~--fe! 
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B1 

B2. 

s.c.02. 

Tra.."lsportadora 
Aluguel de quJ.ndastaa 

camin.'lôes, vetou los 

Arma%êm de eatoeagem 
~ zaerca&>riaa 

Compreaaorea • ca! 
dairaa (reparos) 

DepÕsit:o de equiP!, 

manto de bufi 

.. rv1909 de localização eapeo1fic:aa 

Motêi• 
Dr1ve-in 
Auto Cine 

E - 11 S O l:l1STJ:TUC:IOXAI. 

(eapaçioa, estabelecimentos o• iutdaçôea &asttudo• i 
educação, lazer, cultura, asa1at:ênc1a aoct.al, cul.to -

rellgJ.oao ou admini•traqão pública) 

VICDiAL OU ligação d.lreta, fmicional ou eapecial coa o 980 ~ 
DE IMB:I'l'O sidanci.al 

LOCAL 

Bl.Dl. Educação a 

Escola mat:ernal Ena.lDO pri-prblârio 
Parque izdanill BD.ai.Do bâaico de 19 

qrau 

El.02. Laser, Cultura, SaÜ&u 

Quadra de eaporte a pi.acin&11 

Salão para esporte 

Cantro da saÚde 

Posto da puericultura 

Posto de aaÚde • da vaci0&çâo 
Creche e orfanato 

Al.berque e a.silo 

:Iqreja, 'l'emplo, loca.la de cmlto 

OE BAIRRO uso de centros pouco especializados 

OU DIVRR-

S:IFICADO ... , 
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Er.aino ~isico de 19 

e/ou 29 grau 
Curse prapi'llratõrio 
Cursos de l!nguas 
Cureo profisaio~al! 
zantc 

Faculude 

Biblioteca 

Dis cctcca 

r.inacoteca 

F.1l.Doteca/cinerDAteca 
Ginásio de esporte 

Práti.ca de equi.tação 
Quadra de escola de 

samba 

Queraeae 

Clube assoei.ativo,~ 

creatiYO • eaporti'VO 
Pronto socorro 
Centro de reintegra
ção social 
Consulado 

-13-

Ãdminl .. ração reiJl!a 
nal 
Agência f.!e 6gão de 
Previdência Social 
Corpo ele Bombelrom 
Deleqacia de En9iao 
Deleg-acia de PoUcla 
Funerária 

Janta a. All•~to 
Eleitoral 
Junta de Allabmeat.o 

llilltar 
Posto de I.dellUfi.C!, 

c;ão • Docummat.qio 
Vara Diatritai 

Aqênc1.a 'relefÔldca 
AgÜcia de Correio 

.bditório p/ oo~ 

~' collferilaci.u 
c.lrco e parque ele 

di.verBÔe• 

uso de c-.....ntro de maior especiallzi19io 

AãmJ.nistração Federal, Estadual e Munic1.pal 
Central de Pol!cla 

Central Telefônica 

Correio Central 

Estação de tranaltlssão telegráfica 

Estação da difvai.o por Rádio e TV 

uao que apllca grande concant.r11ção ele pee&aaa ou 
velclll.oa, JÚveia alto• 4e ruldoa, padrÕes viários e!. 
peciaia, ou sujeitos à preaerv&yão ou ex>ntrole ea~ 

clfico, tais COl!IOr aonmaentoa h1.atóricoa,. manancial• 

de âCJUa, área da valor paiaagiatico 

Muaeaa 

Convento• 
Parllhão p/•sp oaiçõea 

Hospital 
--~---- ..... 

j .• 
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Planetirio 
Universidade• 

Penitenciária, C&•a 
de Detenção 
AutÕdromo• 
B•tidio 
HipÔdrOllO 

Aeroporto• e Ban9area 

.lreu p/depóaito de 
rea1duoa 

Base Aérea Militar 
Baae de '1'reina11ento 
Militar 
Cem.ltêrioa 
Estação de controle , 
preaaio e tratamento 
de água e eagoto 
Eataqio e/ou. subesta
ção regula4oraa de 
energ-ia elitrica 

-14-

.Arena.a, anLiteatro• 
Jardia aotinico 
Zoológico 
Oua.t:têis 
Raia olhipica 
ae .. rvatõrio de água 
Torre de telecoaun! 
caçõea 
Uai.na elétrica 
Usina de gb 
Usina de inciDeração 
Uai.na de trat.ulento 
de reaiduos 
VelÕdromo 

Bst.açio de oontrole 

• depósito de pe"! 
leo • 9b 
Paiza ahtora de 

água • esgoto 

.I tJ S O I N D U S 'l' R I A L 
(atividade pela qual resu.lta a produção de bana pela 
transformação de matérias primaa) 

estabelecimento que •• adequa aos meamea padrões de 

uso não i.ndutrial no que diz respeito h cara.ct:!. 
rI•tic:as da ocupação dos lotes, de aceaao, de local!. 
zaÇão, de tráfego, de aenriço• urbanos • ao• ÚYaia 

de rllãoa, de ..-ibraçõea • de poluição ambientes 

DOces e salgado• 
Bordado• 
Artefatos de qeaao 

eatabelecl.Jaento que pode adequar-.• aos _..,. 

drõea de uso não industrial no q\18 4is respeito 

ção aabientas 
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- potência elétrica instalada ati 10 CV 

- potência elétrica máxima por equip&Qento ati l CV 
- si.tema de ar compria14o ooa potência total mãxi .. 

da 3 CV 

Benefici.amento de cereais 

Torrefação 
Embalagens 

DerivaC!oa 4o leite 

estabeleci.manto que iJDpllca a fixação da padrÕu •! 
pec:lfiooa quanto ãa caracterlaticaa de Oc:upaçio doa 
lotes, de aoesao, de localb:açio, de trife90, 4e -! 
•iço• urbanos, de nivela de ruido, de Yibraçio e P!! 
luição Ulhienta. 

Serralheria - estrutura aatÃlica 
Fabricação de material cerâmico 
Fabricação de Yi~ 

P'abri cação de artigos .Se fibrocimento • 

gesso 

Forjaria 
Banbos e içregnaçôea protetoraa 

.Redação da tronco e cavacos de madeira na 
fabricação de papêl 
Beneficiamento de borracha natural 

Preparo &a borracha sintética 
Vulcanização 

Recuperação de rea1duoa têxteis 
Al'r.lja:mento e lavaqma de tecidoa 

MoageJR • tr1tura9lo 
Pundição 
Fabrica.çio de cone1:11to • ar9aaaaaa 
Fabricação de U.X..., reboloa e abr-ivoa 

CAl6:raria 

Fabricação de motores c!e coabmtâo 

Fabricação de vetculo• 
Fabricação de aspU11A8 de borracb& 

Trat.ameDtO de fJ.braa têxteJJ 
Preparo da 90rdura.a vegetais 
Re !inação de Õleoa ,,.gatais ._...... i : . 

I 
I t ... / 
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Fabric:açÃo de rações 

Preparo e AX11aZena98Ja de fumo 

Fabricação de charutos e ci.qarro• 
Deadobra!llento de madeira bruta 

Preparação de l'IAdeira 
Abate de anima..19 

Grâf ica 
'l'ecelaq-

-lfi-

I4 llOCIVA eatabelecilllento cujo funcionanento possa causar prej.S.So ã 
aaÚdar ã segurança a bens-e•tar pÚbU.coa e à iat;evridade da 

flora e da fauna regional1 

ou que emita ef1uentes que oont.,,ba• oa prodU&aar - graa-

1.nconTeldente, as aé9ui.nte• caracter1•ticu ou C019p09t:oas 

Odor 
TÕxicoa e vanenoa 

Cor:ioaivos 

Compostos halogenado• 

Õxidos -tâlioos 
COmb\lat1Yeh - i.afla
mâvais 0';.1 nxplosivos 

Deposi9ão eletrol!ti

ca 
Fabricação de celulose 
ou pasta mecânica 

Curtição de couros • 
peles 
Oulmic:os eD geral 

Refinação de pe~róleo 

Bxtraçio da -*neraJ.a 

Benefi.ci-nto da a!_nera1a 
BritaJDen1:o de pedr

Pabri.caçâo 4e cimento 

Tratamento t:éZJd.co de -~• 
Depilação da couros • pelea 
Prod-::çio e aos cxploa1'Y09 
PetroquIJdcoa ea geral 
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1 1 1 

~20,00 

SEÇÃO TRJl.NSVERSAL 

PLANTA 
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A li B X O III 

PI.ANTA OFXCZAL - ZOllEAMBHTO - :ESCALA ls20.000 
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ZlU-A I J. SBNIGRI-t.1 

RO'l'K:IH:> 1 o pedmetro hicia no cruzamento dos e1.lll>• 4a9 ram t.res 

• dois (J. Shangrl-lâ) • segue pelo eixo da rua do19 at:â 

a avenida cosaatuia&>r Joaé da Silva Martha da{ deflete a 

ta até o prolong'maento da rua tre1: (J. Shanqrl-li) , 4al deflete a 

direita • Hgu& pelo e1.xo desta atê o pa!lto 1nic1al. 

ZRl-B / PMORAMA PAROOE B cs1cARA CABDOSO 

Compreende o períJDetro dos lot.aament:os denominados Pano 

rama e Chácara Cardoso. 

SRl-C / PllOtll RESIDEJICI:AL PAINEIRAS 

JOl'KIK> l o ped .. tro b!• 1.n!c:lo DO cruzuento dos eiSDS da AT. 

Boagai.n Vlllas com a a1mneda &ui Spatoclla, 4aI ae~ 

pelo eixo dessa a1aaeda até a Av. das 'fipuanu, dai deflete a dJ.ra!. 

ta e 11egaa pelo eixo desta até a Av. Getiillo Varqa, da! deflete 

a dindt.a e ••CJU9 pelo e1.xo CS.st::a até a Av. Bo%'9ai.A Villu~ 4al d!. 

fl.ete a di.mit.a • -9Da pelos eixo desta atê 0 nrw.to de artt&é0 .--- p / · 
..,_L. f ;-, , ·1 
/' 
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ZRl-D / CHÃCARAS BAURUKNSES II 

Chácaras Bauraans•• I:I. 

ZRl-B L CBlCARAS TERRA BRAliCA 

ROTEIRO 1 o pcdmatro compreende o 1.oteament:o denominado 

chie.aras Terra Branca. 

ZRI-F I VALE DO l:GAPõ 

BOTEIRO : o pedJlll9tro COJZpreende o loteananto denominado 

Vale do :tgapô. 



Prefeitura Municipal de Bauru 

Of. N.º····-----

Estado de São Paulo 

SETOR URBANO 

ZR2 - ZOliA ESTRITAMENTE RESIDENCIAL 

ZR2 - A/ GRANJA CEC:ILIA B B RBCDlTO MBLLO 

DE MlRAES 

-3-

o pedmetxo 1.D1d.a-se na c:onfluênc:rl.a do eixo da Av. José Benr1que 

Ferras co• Av. O:>m. José da Silva Ma.rtha, da! segue pelo eixo de!, 

ta até encont:rar a Baa llico1au Del.qado, dai deflete à direita e 9!. 

gaa pelo eiltO data atá eJIC'Ql1trar o eixo da Rua xxv:I:tI, dai defl!, 

te à di:ra1ta e segue pelo e1.xo des~• até a Av. e.o.. Joai da Silva 

Martha, da! deflete à dinita e segue pe1o ei.xo desta até o ponto 

hieial. 

zn - B~TORIL n E IV 

DONA SAJUl.H, UN:IVERSr.rXRIA, PAHORAMA, 

SAMAMBAIA .. AVIAÇXô_, PARTE DO 

JARDIM AMIRICA 

O pedi:ietro .inicia-se no c.rw1amento dos elzos das Ruas l e 7 ( S,! 

aa:ba1a Parque Jea1denciaU, da! segue pelo e1.xo da Rua 1 até enoon 

trar a Al. d.- Sibipi.nmas, da{ deflete i direi.ta e segua pelo ei.so 

desta até encontrar a Av. Soroeaba:na, da! se<JU& pelo e1.so desta at:i 

eBaoatrar o p.rolongmaento do eillX> da Rua Luis Blerlot, d.d d9flet:e

i direita• segm pelo eixo desta atá encontrar a Av. •oe•a ~ 

ra a. Y-.u.a, d.a! defiete â esqw!rda e seque pelo e1XD cSesta a?aD.14& 

atii enoontrar a Jta.a llvaro Lmmatc::a, dai daflete à qquerda e -<Jll9 

pelo eixo clasta até encontrar a Rua Prof. Lul• Brag-a, d.a! deflete i. 
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cli:ndta • Mq1le pelo eixo desta at.á encontrar a Tra'98asa J: (V.li! 

lo), 4al deflete ã esquerda e segue pelo eixo desta ati encontrar 

a Rua Plorlaao Pe.ixoto, da! deflete ã direita a segua pelo ei.zo !. 

tê eua:>lltrar a Rua José Sal.men, da{ deflete à direita e segue P!. 

lo eizo desta até encontrar .a Rua Mon.senhor Cl.aro, dai deflete i 

esquerda • .. gua pelo ei.xo desta ati ezu::antrar a Rua Jullo Mari!. 

9Qlli, &d deflat:e à dbaita • segua pel.o ei.xo &itst:A atá enCODtrar. 

a lhla. Rlo Branco ela! deflete ã. esquerda e segua pelo el.zo desta .! 

ti eacon.t.rar a .RWt. c.ap. Gomas Duute, da{ dafleta i direita • li!. 

gua pelo eillo desta atá eaOOAtrar a I<ua são Gonçalo, dai dafi•te

i esqarda e seque pelo eixo desta at.i encontrar a Rua Av. Go=ea

Ribeiro,, da! deflete i direita e ngue pelo eixo desta atá enCO!_ 

trar • Jta.a Goi.u, da! ~flete ã dixeita e segua pelo eixo desta 

até 4lJlamltrar a Roa :IrmÃ Am!.nda, da! def~t.e i dinita e segue 

pelo eixo desta at.ê eneontrar a Ru.a PiauI, da{ defieta à eaquezda 

e seg-aa pelo eixo desta até encontrar a Rua Antmüo Garc1.a, cSal 

c!eflat. ã esquerda e segue pelo eiXD desta até 4mcontrar a Rua 

PoDciaao Peneira de Meneses. da! deflete à direita e segue pelo 

eixo daat:a atá encantrar a Rod • .Maxechal Rondon, da! deflete à c1!, 

x.it& e aegue aargean.do esta .Rodovia atê encontrar o ei.xo da Av. 

Rações Onldu com Marechal &:mdon., ccmto:r:na o U'evo e oontinua P!. 

la Rodovia Kaxechal Rondon até encontrar a Rodov:l.a João Ribeiro 

de Barros {SP .225) , defl.ate ã ãirei ta e seque por eata até o p~ 

longamente> da Rna 1 (Parque Residencial SUl.!Uli:>aia), ponto J.nicial. 

liOTA:- .Aa lonas IRlC - ZME - IE2 e a. área do Aeroporto oontidas 

dentro do per!Betro da i;R2-.a, terão rota.iro separado. 
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O pedmetro inicia no cruzamento dos et.xoa da Rua Manoel Banto 

Crus com a Av. tlaçÕes Unidas, da! segue por esta Avenida até 

encontrar a Rua Boxba Gato, da! deflete à direita e sague pe1o 

eixo desta até encontrar a Rua Voluntário da Pátria, da! defl!. 

te à direita e segue pel.o eixo dasta até encontrar a Rua Berm!. 

nio Pinto, da! deflete à esquerda e seljue pelo eixo desta atê 

enoontrar a Av. :Rodrigues Alves, da! defleta à direita o segue 

palo eixo desu até encontrar a Av. Aureliano cardia., da! ~ 

flete ã direita e segue pelo eixo desta atá eõlcontrar • Ru& 

cap. Alcldu dai deflete à direita e segue pelo eixo desta ati 

a Raa. São Luis da{ deflete i. esquerda e seque pelo eixo desta 

ati a lbl& Xanoel Bento Cru%., daí deflete i dix'eita e aeque P!. 

lo eixo desta até e. Rua Manoel Bento Cruz, da! defleta à di:re!_ 

ta • segua pelo eixo até o ponto 1.nicial. 
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zzg - A/ QUDJTA DA BELA OLDIDA B JABDIX PAGAllI 

ROTEIFC: 

O perúietro tem in!cio na divi.sa 6:> Jardi.m Araruaa coa Sebastião 

Rodrigues e a RDd. Miuechal D::>n.don, daí segue por esta. Bodovia 

até enccmtrar o anel viário (Jardim Paqani.) e segue pelo eJ.xo 

àeste até encontrar o prolonga11ento do eixo da Rua Manoel Mlmdea 

Caetano, da! segue margeando a ~dovia SP 321 (Bauru - I:acaaqa ) 

até enoontrar o prolongamento do eixo da Rua l (quinta da Bela 

Olinda) da! deflete ã direita e segue pela divisa até encontrar 

o córreqo Vargem Limpa, wú defl.ete ã di1:e1 ta e segue pelo CÓO'!. 

90 atê eno:>ntrar a divisa da Quinta da Bela Olinda coa :recanto 

São Jorge e Antonio Azevedo, da! deflete à di..núta e M91J8 pela 

divisa da Quinta. da Bela Olinda atê encontrar a Rua Rema Sal.ema, 

da! deflete ã esquerda e segue pelo eim desta a1:á encontrar a -

divisa da Quinta 4a Bela Oli.nda com o recanto São Jorge. da{ de 

flete a esquerda e segue até a Travessa 14 da! delfete ã cll:m1ta 

e segua em curva até encontrar o prolongamento da via de ace980 

B (Oiâcara S-m:> João), daI segua pelo eixo desta. at:i encontrar o 

p.rolongi!llll'!nto da Rua rr (quinta da Bela Olinda), da! õaflete i. 

direita. e segue pelo eixo desta até encontrar a Rua 10 ( Quinta 

da Bela Olinda), dd ãeflete à direita e segue pelo eixo 

até cmoontrar a 'f'ravessa 31, da{ deflete i e&qlJl!lrda • -gma pelo 

prolangament:o do eixo desi:a até encontrar a Rua Araucária, dai 

deflets ã esquerda segue pelo eixo desta at:i encont:rar a divisa 

d.ali Irmãs Missionãrtaa do Sagrado Coração de J••-· da! õaflete 

à direi ta, e segue por esta divisa até encontrar o mel Tiãrio 

ll (Jardim Pagani) da! deflete ã esq•rda a seque pelo e~:m de!.. 
/,-
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te atá enCCBltrar a Rua XIV (Jardi.m Pagani), dal &flete à di:.r:e!_ 

ta e segue pelo prolongamento do ei:zo desta até encontrar a Al,!. 

meda dos Jasnd.ns da! deflete à esquerda até encoatrar o pont:o !. 

nicial. 

ZRJ B/BELA VI S'l'A 

ROTEiilO: 

o perímetro tem início no cruzamento da estra&t de ferro FBPASA 

(antiga Paulista) com o prolonqaJ1&nt:o do eixo da Rna Fernando l!!;i 

der, dal s~ pe1o eixo &!sta até encontrar a Rna Alto Juruâ, 

da! deflete i esquerda e se913f! pelo eixo ôesta atê encontrar a 

Avenida Jurandyr Bueno, da{ deflete à direita e seque pelo eh:o 

desta até encontrar a Rua Boa Bsperança, dd deflete i di:caita • 

!"e~ pelo eixo desta até encontrar a Rua Beirath, dai deflete 

ã direi ta e segue pelo eixo desta até encontrar a Rua Silva J8!7_ 

dim, dal deflete ã direita e segue pelo eixo desta atê eno:mtrar 

a Rua Carlos C".omes, da! deflete â esquerda e segue pelo eixo de!_ 

t:a até encontrar a Rua Olavo Bilac, daí deflete à esquerda pelo 

viaduto e segue até encontrar a Avenida Huno de Assis, da!'. de~ 

te · i direita • segue pelo prolongamento desta A'V'lmic!a 

centrar a Rua 'l'iradentss, da! &flet:e ã esquerda e seglle pelo •!. 

:zo desta até encontrar a diYisa dos trilhos da FEPASA, &d da~ 

ta 'i direita e segue em curva margean<!o a divisa da !'EPASA at:é 

encontrar o ponto inid.al. 

&OTA:- A zone ZR.3-B, contá.: es. sen per!BJitro a ZMB,. cujo roteiro 

se encontra ãescrito separadamente. 
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IR3 - C/JA.~IM SANTASA 

OOTBIRO: 

O perímetro teJI 1.n{eJ.o no cruzamento da d1 visa da Estrada de Fe!: 

ro (FEPASA) cca a rua Betino Borgo, da! segue pelo eJ.:r.o desta 

Rua até encontrar a Rua Ti.Bbiras, da{ deflete ã direita e segue 

pelo eixo aesta atê encontrar o prolangm:ent:o C!a Rua Alameda das 

1'..lamand.as da! &flete ã esquerda e seque pe1o prolongaaanto do 

eixo até eoOCJ!ltrar o prolongamento da Ave:üda Dr. lhmo de Asai.a, 

da! deflete ã direita e segue por esta Avenida atê onoantrar a 

nodovla Marechal "Fondon {SP. 30!>), da! dcf19te à dl:reitl! e 9eque 

l!largaando a i:!Odovia até encontrar a divisa da Estrada de Ferro 

FEPASA, da! defleta â direi ta e segUe aargaando a. trilhos até 

encontrar o ponto inicial. 

%R'.3 - D/VILA ANTARTICA 

O pedmetro telll inlcio no cruzamento dos eixos das Ru.aa Gal.. ~ 

condes Salgaào e C.onde Francisco M~taraza:o, da! aegua pelo p~ 

lcngan-.ento do eixo desta até e.ncontrar a di~a da FEPASA, da! 

deflete à âireita e segue margeando os trilhos atá encontrar a 

Rua Aimorés, éa! deflete à direi.ta e segua pelo eixo desta até 

encontrar a Rna Gal. Marccndes Salgado, d.a! deflete â d.ixe.ita • 

segue pelo eixo desta atê o paito inicial.. 
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ZR3 - E/VILA PAc!FICO 

O pedmetro tem in!cio no cr.izamento dos ai.xo. da. Ruaa Rc>Jnau Cr!_ 

velll e Rua Bali.a Aidar, segue pelo ei:xo desta•• CUrYa e trecho 

em l:eta, at:é encontrar a Rua Silvio Luis da Costa, dai defl.ete ã 

esquerda pelo e~xo ãesta c::.té encontrar a divi.sa da R.J!'.F.S.A.,4al 

àeflete i diroi ta e seC"UC mnrgaando os trilhos até a Rua são V!. 

cente, da! deflete à direita e segue pelo ei.xo deata at;i a Jlua 

Luis BeYilaqua, da! de flete à di.rei ta e seque pelo eixo desta até 

encontrar a Rua P.o;r.eu Cri v;lli, dl'lt daflete à dii=.1.ta e segua P!. 

lo &ixo desta até encontrar o ponto 1.nic!.al. 

ZR3 - F/VILA PA-lUUSO E V:tLA FAJ..Cio 

IVTEIRO: 

O pedJ111111tro 1.nicia no c!.ílze>~-:ento da:; Ruas Orl Pinhei.ro Brlsolla 

coa Rua .Edscm Rodrigues Pita, segue pelo eixo desta atê encontrar 

o eixo da Rua Salvador Filard, da! deflete à àire! ta e seque pelo 

eixo desta atá a Rua Domingos Bertoni, defleti! à esquerda e seque 

pelo eixo desta até o ei.xo da Rua Antônio Guedes de Azewdo, da 

flete ã direita e segue pelo eixo desta até encontrar o eixo ela 

Rua Benjamin Pereira Li.ma, àeflete ã dirc.i ta até encontrar o e.1.zo 

da Rua N.1.lo Peçanha, deflete ã esquerda e segue pelo eixo deata 

até enocmtrar o e.1.xo da Rua Castro hlvas, da! deflete ã direita e 

segue pelo eixo desta até encontrar o eixo da Rua Ceaar Rodriqmi• 

Ferreira, deflete ã direita e segue pelo eixo desta até eneo11t:rar 

o eim da rua Ori Pinheiro Brisolla, segl!'!I por este até mieõD:~. 
t': . " 

o pcnto ini.cial. /,;-_ . 
""-. ·--"--. /-

/ . 
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ZRl - GJVIl.A CARD:IA 

o per!matro .ln1.cia no crus..an1:0 dos eixoa das Ruas sergipe com 

Ji1la Paraná, da! seque palo eixo ãeata até encontrar a Avenida ! 

aapã.. da{ aenate ã dhelta • segue pelo eixo desta atê an~ 

t.rar • 41.Y.iaa do Horto Florestal, da! aen.et:e ã din1.ta e S«91Jll 

pela dirlaa desta atê enOCJDtrar o cônego Sgua C011Prida, da! d!.. 

flete à diJ::eJ. ta e segue pel.o cónego até o p7:0longamnto 4a RUa 

Ana Boaa s. n• Anunsziatta, da! def1ete ã direU:a e segue pelo e! 

zo a.ata até encontrar a di'rlea do DER, da! defiete à d1.re1ta e 

ff918 •• CGJ:Ya pala <11visa do DBR &ti eiuxmtrar o cruzamento da 

bit rr.tcd.sco de s. Bazb~a, coa a Rl1a EspirJ.to 8111'.lto, da! segue 

palo eixo delata até encontrar a Rua Gd.vão da cutzo, da! àe 

fl.ete à esquerda• aeg-ue pa1o eiso desta atê eacontrar a Rtla Se,!. 

gi.5*, da{ deflete à direita • segue pelo eixo desta até eDCO!!, 

trar o ponto inicial. 

R>'l'EIRO: 

O perúiet:ro i.nic:l.a no cruzamento doa e.1xoa das Ruas Jorc}8 PiB9!, 

tel c:om a Rlla VZll (J. do Contomo), ela! segue pelo eixo da Rna 

Jorgai Pi.an.tel, atá encontrar a 1tna AY. F Go21aa Ribeiro, da{ ~ 

flete i eaquerda • segue pelo eixo desta até encontrar a Rna P~ 

t:rar a Rua Hinaa Gerais, d.a{ defleta i direita • segue pelo elzo 

anta at:.i enccntrar o córrego da .lgua Compri.da, dai c1aflete ã 

41.nita • -gua pelo c6rre90 até encantrar o crasuento do cõr 
-

ngo aoa as dhiaa ao Jardi.a Samuri • Kmluel Duque, da! &afl!. 

-=--· 
/ 
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te à di.reita a segue pela divisa do Jardia Samburã coa .Manual Du 

que até enoontrar a Rua VI:I (JARDIM CONTORNO), da! deflete à d!, 

na!u e segue pelo eixo desta até encontrar a Rua VIII (J. Co!!_ 

torno) ,da! deflete à esquerda e segue pelo eixo desta até enoon-

trar o ponto inicial. 

JDTEI llO : 

Z:Rl - 'I/l!AI:Rll) HI:GIENOPOLIS X 

VILA BRDNHAP.I 

O pedmetro Uüci.a no cruzamento do ei.x.o da Rua Av. Gomu R1be!. 

ro coa Awmida Nações Unidas, da! segue por esta Avenida at.i li!!. 

ocatrar a Rua Manoel Bento Cruz, da! deflete à direita pel.o eixo 

desta até encontrar o cru.:8l'll8nto da Rua são Luiz coa a Rua ca.P!. 

tio Alcidea, da! segue pelo eixo desta até encontrar a Rua Gaoia, 

da! deflete à esquerda e segue pelo eixo desta atê encontrar a 

A'981lid& Crumin> t'1o Sal, da! defleta i direita e seque pelo ei:m 

desta até eacon.trar a Rodovia Mantc:hal Randon (SP.300), dai ~ 

flate à d.ire.ita e segue JBarqeaado a Rodovia, atê encontrar a 

Rlla Irmi And.ada, dai deflete i dixeita e segue pelo ei:m desta 

atá encontrar a Rua Golas, da! def1.et:e i direita até encontrar a 

Rua Aviaãor Gomes .Ribeiro, da! deflete à esquerda a segua pelo 

eixo desta até encontrar o ponto 1nic1.al. 
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O pedieetro i.Jú.cia no cruzm:ento do prolongar..ento do eixo da :R.ua 

Lui.s Blerlot, COlll Avenida sorocabana, da! seque pelo ei.xo ãesu 

A"9Jl.ida até encontrar a divisa dos trilhos da PZPASA (Sorocabana) 

da{ deflete a di:re1ta e segua margeanoo os t:rllhos atê encontrar 

a A?ellida Duqna de Caxias, da! deflete à direita e segua pelo e!, 

xo d!!t•ta atá encontrar a Avenida Nações Un!des, d.a{ &flete ã d!, 

reJ.t:a e seg1.11e psla Avenida até encontrar a Rua Aviador Gomes R±_ 

bei.ro. daí defl.ete à d.irai.ta e seque pelo eixo desta a!e encon 

trar a !ta.a são Gonça1o, da! def"lete ã esquerda e segue pelo eixo 

desta atê enccn.trar a Rua Capitão Gomes Duarte, dd deflete i d! 

zeJ. ta e segoe pelo eixp desta tê encontrar a Roa Rio Branco, daí 

daflem ã eeqt:Brda e segue pelo eixo atê a Rua Julio Ma.rln9on1., 

da! da flete à direi ta e &$!Jl19 pelo eixo desta até a R.ua Manse 

nhor Claro, da{ deflete ã. esquerda e segue pelo eixo desta atá 

a Itua. José Salma111.# da{ ãeflate à direita e seque pelo ei:ico desta 

a~ encontrar a Rua Floriano Peixoto, da! deflete i esquerda • 

ae9ue pelo eixo c:!eata até a 'l'ra'ftssa om (Vila :Ullo), da! Clefl.e 

t. Ã eBqUerda e aegua pelo eixo desta atá a Rl1a P:n>&•sor Lui.s 

Braga, da! dafiete ã &.rei.ta e segue pelo eixo desta até a Rua 

1Uva:o Lam5n.ica, daí Qfieta i esquerda e segue pelo eixo desta 

atê a Aveniõa Roasa Sellhora De Fátima, da{ dallete à direita e 

seque pelo e!JCD desta até a Rua Luiz Blerlot, da! &flete à dlre! 

t.a • aer;ae pelo eixo desta até o ponto 1.DJ.c::ial. 
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O perlmetro inicia no crm:amento Cios eixoa da Rua BollYia e A~da 

José Henrique Ferraz, dai segue pelo ei.xo desta atá a R.ua Veneimal.a, 

da{ defleta i direita e segue pelo eixo desta ati a Rua Chile. dai 

d9flete ã esquerda a saque pelo e.1.Jm desta até a R11a Venezuela, dé 

deflete i direi.ta e segue pelo eJ.xo desta ati a Rua PalieissiJll) A!_ 

tonio Pareira, da{ defl.ete i direi ta e segue pelo eJ.xo desta a aaa 

Bolina. da! defleta ã direi.ta e segue pelo eiXD desta até o poat:o

illl.cial. 

l!OTBIRCh 

ZRl - L[CB.ÃCA'RA ODE'l'B E 

J. SMi'OS DmDrl' 

o perlsat..ro inicia rto crusmmnto da a:xiovi.a Joio Ribai.ro de Barroa 

(SP-225) com a ha xnv (Vi.la A.vi.ação B) e aeqlle pelo eizo desta !. 

ti encontrar a Rua 1 (Jardim Santos Dwaont), da1 defleta ã direi.t:.a 

ati a ba 10 (Jardim Hicáia) 1 dai &e<J'D& pelo proloag_.i:o &> eiJID 

desta a.t.é enccntrar com a divi.aa do Jardi• do Cont:omo no prolODq~ 

mento da ~a xrx, da! deflete ã di:r:eita e saque pelo proloraqaamt:o

da divisa do CEAGESP C0111 Dr. José Botelho até a soma, da! deflete à 

clixei.t.a • segue pela ditlaa da SORRI com Dr. José Botelho ati a 1!. 

nha dJ.YiaÕrla do Campus da FKB1 da! deflete ã d1.xeit.a e sequa pela-

d!Yisa desta at.i eaoontrar a Rodovia João RibeJ.ro de aun. ( SP-

225), da! 6efl.eta i di.r:eita e segue Jaar99.11Ddo a Rodovia até o ponto 

in1cial. 
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IR3 - M/!ILA AVI:AÇÃO B E 

J. MARY 

O pel:Úaetro in1.cia no cruzamento da 11.nha de alta tensão da CPFL COD 

a Rodovia SP.300 (Rodovia Ma%'9chal nc>ndan),, da{ segue margeando a 

Jbdovia atê a Rwl IV (Vi1a Aviação B),, da{ defiete •• curva ã 411'9!. 

ta, conto.m.ando o treYO at:ê a :Rua XXI.V (Vila Aviação B) até eDCXJ!. 

t.rar a Roõovia João Ribeiro de Barros (SP.225), da! seque ma.rqaando 

esta Rodovia até enccntrar as linhas divisôrl.as do c.anpus 4a !EB, 

da! deflete i. direita• aegue pela divisa do campos até eaCOlltrar a 

Unha de alta. tensão da CPFL, dai deflete à dimita e ••CJUB por eata 

até o ponto 1.Jú.cial. 

R:>TEI:RO: 

SR3 - B/PAROOE DAS BAÇÕES 

VILA SEllÃO 

O pedmetro inicia no cruzanento da Estrada de Ferro FEPASA ( So~ 

bana) , COJa d1 visa da P'azenda são José, d.a{ segue por ess • d1 visa atá 

a Rua ' (V. Sant.1.zta), da! deflete à esquerda e segue pelo e1.zo dea 

ta atá o prolOllgPlftllto da Rua Fellc!asi!llO Antonio Pereira, da! defl!_ 

te i. d.irei.ta • segue por este prolongamento até Aveni.da Comlmda.dor 

José cà Silva Ma.rt:ha, da{ deflete à direita e aeglle pelo eixo meta 

atá os trl.lhoa da estrada de ferro FEPASA,, da! deflete i direita • 

segue mar-geando esta ferrovia até o pODto in1.cial. 
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SETOR URBANO 

SRf-~A SÃO PADLO E POUS~..DA DA ESPBRAMÇA 

o perúatxo iaicla na b1.farc:açio da Rodovia SP.32.1-Baure-'Iacanga, 

coa Eodovi.a SP.lOO (Muedlal 1101u:Jan.) • 4at seq11a aargeBlldo esta ~ 

dona atá e:aOOll1:.rar a linha de :força da CESP CBauru-Aranquara) , 

da! deflete & aireita e segue por esta até encontrar a :Rua XXV ( 

Pouada d& Esperança), da1 deflete à direita e segue pelo eixo de!_ 

t:a atê eaccmt.rar a linha de alt:.a t:muiio (Bauru-Barlrt), da! defl!. 

te à direi.ta até a dirlsa da Vila são Paulo7 da! deflet:e i esque_! 

ela e segae pela dhi.aa até a SP.lll, da{ defl.ata ã direi.ta e ~ 

gue ~pela .DD4oVi,a Até o pont:o i.Júci.al. 

RY!'EIR>: 

IR4 - B/PAHOOB VXSTA ALBG:RB-PARQUB SÃO GBRALDO 

B J. JllAR!LIA 

o ped .. tn> inicia no crusalllellto do prolongamento da A'Wlllida Dr. 

Wuno de As si.a CClllll a AlalD!lda das Alamandas, da{ segue pelo eixo de!, 

ta ati a Al.8ll94a Dama da Hoite, dai def1et:a i. esquerda e segue P!!. 

lo eillD desta atê o prolongamento da Rua figueira da Mallo, da{ 

deflete ã dinit.a e aegue }'9lo ei:m desta até a Rlla Floresta, da! 

deflete i -.quuda ai:i a A'VWl1i4a Bações Unidas, da! deflete â d1 

reita • aev- pelo proloaqmaento da Avanida Bações trnidas atá a 

ltlla XV (Jardlll llossa S&Dhora da Lourdas), da! deflete ã direita-

• •9119 pelo eila:> da•ta atê a divisa do J~m Bossa Senhora 

t.ow.raea • Pm:illao Rçh•l• da! deflete ã dh:eJ.t:a. e seque pela d!(:.· 

'ri•a atá tmC011trar o ponto de .intenaeção 4u diviaaa Jardi.a Jac;tl\. 

ra, Jlarl.a C'al.ia. • Paulino Jtaph•l,, dal dafiete à esquerda e -gra ./ ·,. 
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pela divisa de Paulino Raphael e Jardim Saria Ce11a em linha reta a 

té onc:ontrar o ponto de interseção das divisas de Paulino Raphael , 

Jardim Marla Cella e rracema Aparec:ida, da! deflete i direi ta e se 

que pela Mv.laa õe Jardim Maria Cella e :rracema Aparecida em linha 

reta atê encontrar o ponto de intereeçeo no cruzmnento das divisas 

de Iracema Apazeciea, Jard!a Estrêla D_Alva e Vila Garcia, &ú de 

flete à esquerda e segue di.vlsando 'Iraoema Aparecida e Vila Gaxcia 

até encontrar ponto de interseção das d1v1.sas da Heraclito Mota e 

Vila Garcia, ãd C:Sflete ê direita e segue ~r e!'lta divisa até o 

ponto de lnt.arseção das d! visas da Reracli to MOta, Vila Garcia e J~ 

Madlia e Deraclito Mota em linha re"ta atê a ~.ia 17 (Jardim Madlla) 

da! deflete ã direi ta e segua pelo prolongamento do ell!O aeata até 

o ponto de lnte.rse9ão das divisas de Jorge José Neto com. Herâclito

Mota, da! deflete à esquerda com tl'.l:l ângulo de 2'709 e segue em li 

nha ret~ até encontrar o p:roloagamento da Rua oal. Alves Seabra,dal 

segue pelo prolaDgmient:o do eixo desta at:ê encontrar a SP.294 ( B.au 

~Ma.dila) , d.d deflete ã direi ta e segue :margeando a r-:>dovia até 

encontrar o prolcmi;amanto da Rl:la III (J. TV), da{ deflete ã direita 

e H9118 pelo eixo desta atê a Rua xvrt (J. TV)~ da! deflete ã ea 

qt1erda e segae pelo eixo desta até encontrar o ponto d.e interseção 

das di."1.sas d.a Granja Adachl e Jardim TV, da! deflete ã direita e 

seque paralelo a Jlodovi.a SP. 300 (Marechal ~don) at.ê o prolonga ' 

Jll9nto da Rua Plin!o Camargo, da! deflete à direita e segue pelo e!_ 

xo desta atê a ll. Amadeu Caaelato, dd deflete ã esquerda e Mgue 

pelo ei.llD &!sta até a Rna Odilon Amaral, daí deflete ã direita • 

segue pal.o eixo desta até a Al.. Flor do ADor, da{ &!flete a e•que!: 

da • -que pelo eJ.so desta. ati a lb1a :SUgeni.o Pma.luccl, da! deflete 

à cll.rait:.a • .. gm pelo ebD ati a a... Jacob corso, da.{ defleta à~ 

nit:& • .. gwe pelo •1., ~t56t•ta até a .lbUI. carmo da Sll.a, dal m 

--·-f • 
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flete à esquerd& e segue pe1o eixo desta até a Al. a.as Rosas, da1 

deflete à direita atê a Al. dos Crisântemos, da! C!eflet:e ã esqueL 

da e segue pelo eixo desta até a Al. das Rcrtêncl.aa, da! defleta i 

esquerda e segue pelo eixo <lesta até a Al. Vit:õria Régia, da! d!, 

flete ã esquerda e se9U8 pelo ei%0 desta até a Al. Pio XXI, da{ él!_ 

flete à direi.ta e segue pelo eixo desta. atê ZI. .al. dms Glld'.ni-. 

daí deflete ã direita e seque pelo eixo desta atê a SP.300 ~( Mar!,. 

chal ~õon), da! &flete à direita e segue margeando a Rodovia. 

contonumdo o '?revo de Santa Luzi.11 até o prolongament:o 4a. Av. Dr. 

Huno da Assi.s, da! segue pelo prolongamanto atê encontrar o pont:o 

Uú.cl.al.. 

ZP.~ - C[PARQUE t11nio 

VILA NOVA 'ESPK~ 

~IRO: 

O pednetro inicia no cruz~to do e.ixo da Rua Fernando Suicker

COlll os trilhos da FEPASA, da! segue margeando esta ferrovi.a a.tá à 

Rua José Portela Ctlllba, da! deflete à direita e segue pelo eixo 

desta até a d!"f'isa da v. são Sebastião, da! deflete à esquerda e 

segue esta divisa até a Rua são Sehl!Stiâo, da! deflete ã esqllt'!rda 

e 9e<JUS pelo eixo &!sta até a Travessa A. Ribeiro, dÚ deflete 

à direita e 11e9U!! pelo eixo desta até e Rua Sargento José d.os S~ 

tos, da{ deflete â direita e se9"1M pelo eixo desrta atê a Rua SaL 

<]ento Manoel Rodrlques Rocha, da! ã~flete ã esquerda e segua pelo 

eixo desta até a Av. Pinheiro Machado, da! deflete i direita e S!, 

CJ1)9 pelo eixo desta até a Av. Waldemar G. Peri:wira. da! deflete ã 

esquerda • aagm pelo ei.xo desta e.tá a Av. Ellu Mi.CJ119l !!!aluf,da! 
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dafl.eta i direita e segue por esta a'V'lmidA at:.i o trevo coa a llod. 

SP.-294 (Bauru-Marilia), da! contorna o treYO • segue marqendo •!. 

ta rodoTia atá a Rua 4 (Parque JaraguÃ), dai defleta à dixelta • 

seque pelo eixo dest:a até a Rua 1J (P. Jaragui), da! de~lete ã u

querda • aegue pelo eixo desta até a AY. Paulo Front.l.D., dai &fle

te i eaqaercla e ••<JUS pelo eixo Cinta ati encontrar • Raa J:X (P.JI!. 

oae~lt), dai deflete i esquerda • .. gue pelo ai.JfO desta até a 

Rua cel.. Alws Seabra, da{ defleta à cllnJ.ta e -que pelo e1JID dia!. 

ta at:é a t.!1.vi•& do Jardim Coral, dd defiet.e i esqt1erda e aegue P!. 

la cU. visa desta atá a Raa 1 (J. Cora1) , da{ deflete ã cU.rei ta • 9!, 

que pelo eixo desta até enoontrar novamente a divisa ao Jardia e.o

ral., d.ai deflete à di.xeita até enoontrar o pzolonqamen.to do eixo -

da lb:la 2 (J. coral), daI deflete i. esquerda • segue pelo pmlODqa

-.nto do eixo c1aab at:iê a ba l. (.T. Je>11i Iali.l) , dai deflete ã ti

rei ta• segue pelo prolongamento desta até a AT. Jarandyr Buao • 

da{ aeq\19 pelo ei.z.o desta au a Jtua Alto Juruâ. dal deflete à .. -

querda • S9'J118 pelo eixo desta. até a Rua Femando Zuidter, da! de

flete â di.xeita e segue pelo prolongaJDdt:o desta até o ponto 1Jl1 -

ciü. 

Ut.f - _D/VI.LA SANTA LUUA 

J. CBAPADID 

o pen•tl:o teB. 1.aicio no cruzamento do eixo da Rua Ernesto Mante, 

ccn o prolonqlllllllnto da AT. Huno de Assi•, da! segue pelo prolonqa-

11111mto • cantoma o trevo do crusanant:o C!a Av. Ru:no de As•i• coa -

.. , 
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Rod. Mal. Bandal SP.-JOO até o encontro coa a citada rodovia, da{ 

aegue aargeando esta rodovia atê a Al. dos .Jasnd.ns, dat defiete i 

direita. até encontrar o prolongamento da Rua XIV (j. Pagai), &d 

deflete à direita e se9'J8 pelo eixo deste prolongamento até o Anel 

Viirlo :n: (J. Pagani) , da! deflete à esqmrda e segue pelo eizo -

&aau atá encontrar o ponto de intensecçio das c!irl9as J. Pa19ani • 

:rniãs Xiasionâriu s.c.J., da{ dellete ã direi.ta e segaa por .. t:a 

divisa at.i a Rua Araucária, daI &flet:e i esquerda e segue pelo e!, 

xo desta atê encontrar o prolcn9amento da Tnnassa 3l. (J. da Bella 

Ollada), da! defiete ã direita e segue pelo pxolonqa.nto de•ta a

tê a Rua 10 (Quinta da Bella Olinda), da! deflete ã direJ.t:a • •a

gue pe1.o eJJco desta atê a Rua I:I (Quinta da 1'ella Olinda), &ú de

fleta à esquerda e seque pelo eixo desta atê encontrar a V:ta de A

c:esao B (Otãcaras são Joio), da! deflete à esquerda e segt19 pelo -

eixo desta até encontrar o pooto da J.nte:rsecção das d1 'Yi•u 4a O~ 

Qainta da Bella Olinda, Oiácaras Sio João e Raimundo dos Sant.o9 , 
da! de flete à direi ta e segue pela cU Vi.sa de lla111lllndo doa S11Dto9 • 

Chácaras são Joio até encontrar o prolonqm:iento da d1risa do Par -

que Giauante, da! deflete ã direita e segue por este pn>longD11111-

to até o ponto de 1.ntersecçâo das di.vi.sd do P&%qlJe Giazuumt:a coa 

o futuro Búcleo Sabi tacional. da COHAB, da{ segua pela d1 visa do f!, 

turo HÚeleo Babit:acional da COHAB até o Rio Bauru,. da{ defleta 

direita e •ltCJUll pe1o Rio até o ponto inicl.al. 

ZR.C - E/VILA DiDOSTRl:AL - VIl.A GI.Ulil'l'A 

PARrE VILA DlDXPEl'iD2liCIA 

.. a 

o pedwatro in!cia no cru:ument:o do e!.xo da R:aa Tuwmdan coa diV!_ 

.Í 



Q. Prefeitura Municipal de Bauru 
Estado de São Paulo 

Of. N."------------ -20-

sa do Jardim Vitórta e segua por esta divisa até o pmlonga.ato 

da Rna X (J. VltÕria), da! deflete ã d.ixeita • .. gue pelo eixo 

desta até a Rua Flo:renU.no Alexandrino de Ollwira. 4a! defleta. 

ã asquerãa e segue por esta até o ponto de 1Dter:seeçio da divi.9& 

do Jardim Vitória, da! de:flete i direita e 8e(JU9 por esta 4191.u 

até o ponto da 1Atarseoção das divisaa do Jardia Vlt.ôrta com •1t

casson• de José Rani.erl, da! deflete i esquerda por esta divisa 

até o prolongamanto do eixo da Rua Be:z::nardino de Campos, da{ dlt

flete ã cll.mit:a • segue divisando Parque Vladuw COlll Syl• Far

rcu: até o prolongamento do ei::mo da Estrada Vicinal ll (Oláeara

Cornélla), da! deflete ã equerda e segue pela divisa das aiica -

ras Comêlt.a eté o ponto de intersecção desta 41v1.aa, da! defle

te à di:r--1ta e segue ainda por esta di.visa até a Av. das Sanêlai

ras, ~a! deflete i esqu'llrda e seçue pelo eixo desta atii a Rua -

Salvador file.rdi, dzn deflete ã esquerda e •9g"Ue a diviaa do Par 

que Real eté a Rua XVII (P. Real), da! deflete ã direita e aegia 

pelo ei:x-o dssta até o ponto de intersecção desta MYisa (P. Baal> 

da! defl~e ã Cllreita e segue por esta divisa atê a Av. das Bm

deiras, W deflete à esquerda e segue pelo eixo desta aú o Pa.,[ 

que Santa CânMda, da! deflete ã ~sguerda e segue pela divisa 4o 

Smita Cândida atê o ponto de intersecção das diVisu do Parque -

Smita cânc!.ida, José Lemos d8 Almeida e Parqlle val de Palmas, dÚ 

deflete à direita e segue mar-geando a Eod. SP.- 294 (Bauru-Marl

lia), c.'!al deflete à Mreita e s.egue ll\llrgeando a AY. Elias Jl1 

qnel Mllluf at:é a ll. Araçatuba, da! deflete ã. cll:relb • saqu P!. 

lo eixo desta até a Rna Coroacbs, daí deflete à dil.'91 ta e ae99 

pelo e1xo desta até a Rua Prof. Antonio GlMtdes de Ase.-do, dai • 

deflete à esquerda e segue pelo eixo desta ati a lbaa t>md.n909 
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Bertoni, da! deflete à direita. e aegua pelo eixo deat:a adi a llnll 

Salvador Filardi, da! deflete à cü.reita e segua pelo eixo de.t.& 

até a. :Raa Bãson Rodr.fí9ues Pita, eia! deflete à esquerda e ••cim -
pelo eixo deaU até a Rua Abolição, da{ defleta à esquerda • •e
V.._. pelo eJ.xo desta atá a làla vu (V. Parai.o),, da{ deflet:e i ~ 

mi ta - curva e seque pelo eixo desta até a Rua Castro Al .,.., -

da! defleta i -querda e ••9l19 pelo eb:o desta at:é a Rita 5ilo ~ 

ç.iha., ela{ deflete i direita • aeqae pelo eiro desta at:é a Ra.a 

. Bei:nardiao de campos, dat deflete i direita e segue pelo eixo -

desta a1:é a Rua Paschoal Abi usd., da! deflet.e i dinti. t:a • ••9119 

pelo e1.x.o deau at:é a Rua lltrwt:on Prado, dal deflete à direi.ta e 

segua pelo eim desta até a ima Argenti.n.a, da! deflete à esquer

da e -v- pelo eixo dast.a até a 1taa Tamandari, dai defleta à d!. 

xeiu • -9• pelo eixo desta até o ponto .ln.icial. 

ZR.f - P /VI.LA FALCÃO 

R>TE'IRO: 

0 pe.rlmetro 1Jú.cia DO cru%l!!lll!mto da Rua Bemardino de Cft~S COll1 

Rua Bage.Dt:a Feijó, da{ segue pelo eixo desta até a Rua Carlos de 

CU!pos, dai deflete â direita e segua pelo ei:iro desta até a Rua 

Campo- Sales, da! deflete à esquerda e seque pelo elxc desta até 

a Raa são Vicente, dai deflete ã esquerda e segue pelo eixo de•
ta ati o pxolongmnento da Rna Gonçalves Dias, da! deflete â di

reit:a e seque pelo e.1.xo desta até a Rua Oscar Guimarães, dai a.

flete ã direi ta e ••CJU9 pelo eixo desu atê a Rua J. OU:neiro , 

da! deflete ã e&qlll!rda • seque pelo el.zo desta até a Rua Prudlm

te ãe Moraea, daI deflete â direita e segue pelo ei.xo t'le•t• até 

' . 
I 
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a RPa JOÚ autos, da{ defleta ã -querda e segue pelo eixo desta 

atê a Rll& Sabadino Scrl.ptore, da! deflete à esquerda e segua pelo 

eixo deata atê a Tra~ssa João s. Prado., da! defiete à C!ireita e 

segue pelo eixo desta ~tê a '/l..v. Alfredo Maia, t!al deflete à din!. 

ta e s~que pelo eixo de!sta até a Rua José Ba:!!!tO!I, da! deflete à 

dl:reita e segne pelo eixo desta atê a Rua Bei:nardlno 4e Campos, 

daI deflete à eBq1:1erda e segue pelo eixo desta atê o ponto inici-

al. 

ROTEIP.O: 

O perímetro inicia no crnzmr.ento da Av. Com. José da Silva ~...artha 

cam Rua UVIII (J. Solmige) , da! segue pelo eixo desta até a Ru.a 

Nlcola Delqado, da! deflete ã esquerda e segne pelo ~1~-o desta a

tê a Av. José BenrlgtK- Ferraz, aaI deflete i esquerda e segue pe

lo eixo desta até encontrar a Av. CoJn. José da Silva Martha, ~a! 

deflete ã. direi.ta e seqoe pelo eixo Clesta até o prolongamento da 

Fua Dois (J. Shangrl.-li) , õal deflete ã esquerda e segue pelo ei

xo desta até a c!lV'!.sa da Bstaçio de 'l'ratamento de l91la do DAE,dd 

deflete ã tilreita e segne por esaa divi11a até o ponto de interse~ 

ção das divisas de Oiicar~.s S~o .Tose e Estação de 'l'ratarento de 

Ã9Ua, da! deflete i cllreit~ e !!legue por esta divisa até o ponto -

da intersecção dms dlvi!la!! <le Chácaras São José, Estação de 'l'r~ 

'ft!ento de àçua e Granja Cec!Ua A, da! deflete ã esquerda e segae

por esta div:l.sa até outro ponto de intersecção da• divisas de Ch! 

oaraa são José Pedro Jf"'"unqaro e Granja Cec!Ua A, daí deflete à d! 

rait:.a e segua por esta div:l.sa at:i a Av. Castelo Branoo, da! &a~ 

te ã c!.iraita e aegue pelo eixo dasta atê a Rua Joei Bueno da ca-
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i:~rgo Sobrinho, da! deflete ã direita e segua pelo e1.xo desta até a 

Rua Giocon:.!o 'i"rini. dÚ c::?flet:c ã esquerda e seque pelo eixo desta 

atê a Rua Arlin:D I"ido.lls. dai deflete à esgaerda e aegae pelo aJ.xo 

d.esta até a Rua Prof. Jo.-é de Horaes Pacheco, da! deflete à direita 

e segue pelo eixo d.esta atê a àv. José Henrique F~rru_, dai dllflet:e 

ã direi.ta e segie pelo eixo âasta atô a Rua Bol.Ivia, da1 defleta i. 

esq~rda e segue pelo eixo êast& atê a Rua .Fellc!ssimo An-amio Pe 

reira, da! d!!flete ã e3qucrda a seguv palo eixo desta até a Rua Ve

nezuela, da! de~ete ã esguorda. e sague palo ei~ desta até a Rua 

Brasil, da! deflete à ãi.rei. t:i e segue pelo eixo desta atê .a Rua I~ 

roró, i::w.! deflete a àirai ta e segue pelo eix.o desta atê a Rua ~ 

ti.na, daí deflete a esgi..-u:-rd.r!. e scç~ pelo a.1.xo dssta até a Rua Mar

tins Fontes, da! deflete â diroi-ta a segua pelo eixo desta até a 

Rua Chile, d.a! !Seflete ã esq-:i:::r<2 e se;ua pelo eixo desta até a Raa 

1'"..!Htl:!lo Martl!!.s, da! deflete ã direita a segue palo eixo desta até 

a Rua Alaskl!., da! ~Gflete ã asqusrC.a e segua palo eixo desta a1:i a 

R'.i:i. Newton Prar:~, <!3.! c'!::efleto ã d.ireitz e •agua pelo eixo desta atê 

a P..'.la c;.~rlel P. Ribei::-o, da! ~flata à e;;quar<'b e seque pelo e1.xo 

de~ta at; a 'Rua Maria Resa, dai d3flete à esque,rda e segue pelo e1-

:xo desta atê a Rua !Ucola. !."'.zxin:ino, êaí deflete ã direita e se<]Q9 

pelo eixo ê-esta ~tê a A"t'. D-~ae ê.2 Ca.xiat>, da! õaflete à direi ta • 

saq:Je pelo eixo desta até a l'~v. II (J. Central.), da! ósflete ã 4i 

rei ta e segue pelo eixo ãesta at.ã a Rua II {J. Central), da! defle-

te à Mre!ta e ~egue pele ei~ eest.:. iitá a é!i.visa da SANBRA, dai d!, 

fl'.:lte ã es(jner<!a e se7ue por esta C!i "Ji;a atil o ponto de interaeaçãc. 

de!'lta dlv1.sa, da! deflete ~ direita e :;;açue pala :mes~ divisa até a 

P.ull Pel. Ant:onio Pereira, ~d de~ktc ã esqnard.a e segue pelo e.1xo-

dewta atê a Rua Itororõ, da! eefleta Ã QSqu;iardA • segue pelo eixo 
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desta até a Rua Calis:to Saddo Cury, da{ deflate à 98qUSrda e segue 

pela divJ.sa da Sl>NBRA atá os trilhoa da FEPASA (Sorocabana) ,da{ d!_ 

flete ã direita e eeÇ119 •~rçeando esta ferrovia até a Av. Coa. Jo

sé da Silva Martha, ãa! deflete à direita e segue pelo eixo &!•ta 

até o ponto inicial. 

F".)T~IRO: 

o per!motro ta.li' início mm ponte s!tuzdo na Roeov1a que dâ acesso-

ã !õP.- 22~ (Jaé - Irauçu) com as divisas do Núcleo da COfIAB com as 

terr~ dn Cerva1r d;;! segue por essa ãivise até cncontre.r e ponto

de intersee;âo :!essl'! 1'j.visa, da! ceflete ã d!rei ta e s~gue pel& d!. 

vis.a atê o eixo d.a Rua 5 {Núcleo Cohab), da! í!efletc ã esg:uarda • 

segui> pela ~!visa (Coheb - C--erval) até ...,_ E.t:'tradti de Ferro FEPASA , 

da! e-eflete ã l'".ireitll e se:;'ll':! ?!'.argeando per e~tc. rodcn;'l até a d!-

Yi~a ~a Coc,,-Ccilti. e cla Coh ab, daí àe fl~te ~ direi. t~ e sçgue pela 

divisa at; a rodo't'i.l>. i'~ are:=so ã S!' - 225, :!cl ê:?fl3te à direitA e 

I!".'1 - ! /VTLJ_ J.I~t~S 

ro~rro: 

O per!mctro tnici 'l no c::-uzaJt-ento da ro'3ovie que:: dâ ac&:sso à SP. 

22~ roW' di'rlsa ea V- 1.trnré~ G Coca-C'ola, ca! se;u~ por essa diTi-

sa até OF tr11!1os de I'<:PASJ:., ccl: C:'lg'.lC.: pcl~ divisa do J • São Judas 

atê () po!ltO de interse::-;âo, cal ceflote Z direi ta e segue d1 viaan

do o J. são Juãu atã encontrar a :Ü "tt.i:.n do Eorto Fl.ores tal <X>lll S.f. 

natÕ.rlo Ai.:i:ores, da! defleta à asguerãa & &.t~ua por essa divj.sa ·.-
1 1_, •. 
'--· <""" 

/ 
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t.é a linha Ó! alh ten~ão da CF.FI., dai éeflete à direita e eeque por 

easa U.nha até a rodov!P qne di aces30 à SP - 225, dai c:ieflete i di

rei ta • seque por essa rodovia atê o ponto inicial.. 

P.O'l'E:IRO: 

ZR4 - J/J'AlfDXM. REDElf_!Q! 

1'fJcLBO 

PRESIDENTE GE"ISEL 

O petl111et:ro iaic:J.a no cruzamento do eixo da Av. das Pitangueiras coa 

lgga Ccaprlda6 4n segua pelo JIODtant.e dease afluente do Rio Bauru .!. 

ti a AT. ll'Odriguea Alves, daI deflete à direita e sec:me por essa a~ 

nida. até encontrar a Rua São PatdcJ.o, da! segue pelo eixc- d.eAta até 

a Rua lfossa Senhora das Dores, 4aI deflete i. direi ta e seque pelo •!.. 

zo desta atá a AY. Cruzeiro do Sul, da! deflete ã "izeit:a e segue ~ 

lo prolongamento do eixo da Rua Santa Inês atá a Rua Rafael Perelra

Martins, da! deflete i esquerda e segue pelo eixo desta até a Rua -

Salvador Cacc:lol.&, da! deflete ã tllreita e segue pelo eixo desta atê 

a Rua Antonio Msnoel Costa, da! deflete à esqoerda até a Av. r .. uclo -

Luciano, da1 defleta â ei;querda,e segue pela divisa da CORAB, Pl:9fe1 

t:ura Mun.J.cipal, Pazqua :Bauru até o Ribeirão Vargem Limpa, da{ defle

te ã esquerda e segue pelo ribeirão atá a d1 Visa Pa.rque !\aurn Mi.rlm

com Tiburclo de Mattos, da! ~fiet~ à di~1.ta e seque pela d.1V1.aa -

desta atá a Rodovia SP.- 225 (Ipauçu - Jaú), da! defleta ã direit~ e 

segne Jnargei.mdo a rodovia at.é encontrar a di.vi!!a da Mif:ra l'!etropoli

tana de Botucatu cem a Prefeitura Htmid.pal. õa! d"!flttt:e ã direita e 

aeque por essa divisa atê a Av. Lueio Luciano, c11'1! deflete ã esquer

da e seque por essa aven!c'!a até encontrar a diVisa do :t:nstitnto P~ 

flssional de Rlrabilltaçio Social 19 6a ~go•to 00111 o Núcleo Hab! tAcif! 
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nal PJ:Bsidant:e Gaisel, da! defl~ta à direita o saque por eua di"W!:_ 

aa até o prolanguento t'l.a Av. Nações Unidas, da{ defleta à direita 

e sag-aa pelo prolongaJ!lento atá encontrar a di vis.a Perdigão S/A ooa 

o llÚel.eo C-aisel, ãa{ o!aflete à direita e aagua pela divisa atá a 

Rua P. (Núcleo Ge.13al) , t..cd <Leflet.e à õ.ire1.ta e seg11a pelo eixo &!, 

ta atá a Rua Cyrineo Ferraz ãe Agui.ar, dai deflete à esquerda • •!. 

gue pelo eJ.xo desta ..W a ima A1z1.ro larur,. da! &!ilate à eaquer&l 

e se~ pel.o e.1xo desta até a Rua Lázaro S. Zamenhof, da! delleta

ã esquerda• seque pelo eixo ãei;ta até a Rua OrlB1l&> Pontea,da! c5!. 

flete i direi. ta e ••que pelo eixo desta até a Rua Eug9 xerxes R1 -

bei.ro doa Santos, d.a! deflet. ã esquerda e segue pelo eixo desta !. 

tê a Rua 32, da1 deflete à ctt.-mita e se9Ue pelo eixo desta atê o 

prolongamento do eixo da Av. das Pi.~angueiras, da! deflete à esq -

querda e segue pelo eixo desta ati e ponto inicial. 

SR4 - lC,/ES'l'~~Cl'.A BJl..LMEJ. .. RU. 

~AS VJ:PTUOSAS 

COlllpreeitde o loteaDPiw deno:mtnado Estância Balneária 1.guas Virb!. 

sas, localisadc prfu:i'.l!IO B rodovia Bauru - Ypauçu, junto a àivisaa -

coa o M\1Tlic1pio de Piratininga. 

ZR4 - L/'VARGBM Ll~A 

RlTEIPOt 

O pedlDl!ttro começa no cruuuaento da divi!U. C!a 'Prefeitura ~1.l!rl.eipal 

0011 o CmDp\19 da. FBB, daí segue por esaa divi11a atê o Parque Ecol.ó-
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gico, eat deflete à. Ui.rei u e segue rela iilvise. oo '?a~UB ate en -

centrar o ponto de intei~ac;ão, dei éafl~te à ~~qu~rea pela divisa 

do Parque ~ a Prefeitura até a rodovia SP.-225, da! &lflet:e à e!!, 

reita e segue por essa rodovia atê o prolongamento do eixo da diY!_ 

sa de Tibúrcio dia Mattos, da! t:eflete à direi ta • segue por eua 

divisa atê o ponto de int:erse~ão das divisas de Tibureio c!e Ma.t -

tos, .i-*o B'Õbrega e Pxefeitura Municipa1, da{ deflete i di.ze.ita e 

seque pela cllrlsa da PxefeH:ura e com quem de di.reito ai:é o ponto

inicial. 

ro'l'EI::RO: 

O perhietro 1..n..ic1a no cruzamento da rodovia SP.-300 (Marechal ttan

don) com a llnh.a de A1ta Tensão d.a CPFL, dd segue por esta Unha.

até a ili visa do ~us da Fundação Educacional de Bauru, dai defl.!., 

t:.e i di:re.1.tA • seque pela divisa atê o prolongamento da divisa &> 

Jardi:ia Alto Bauru e Parque Santa Rita, da! deflete i direita e se

gue por essa divisa até o ponto de i.nterseação ãas divisas, d.d d.!, 

flete nova:mente à direi t:a ~ se~ po!" essa até a divisa da Cb.ãoa -

ru '1"$rra :Branca, daí sag-.ia pelü M~.'"i:;a eaata Ciâcara com P~ -

Santa Rita até a Rua a (Pw.'1 .. e Santn Rita), da{ deflete à direita-

e segue pela divisa do Parqna Santa Rita e .Jardim Alto Bauru e -

gua pelo prolon9Ulli!nto àosta divisa até encontrar a diviaa do Jar

di• Marabi, dú óeflete i esqu~rda até o prolon9amento do ei.IO d& 

Rua XVII (J. Marabá) , daí segn~ por e•se prolongair.anto Et.ti ilo divi

sa da Lui~ de Oliveira Via.'ta com Village, da{ õeflete à esquerda e 

.. 9\19 por essa divisa até o ponto de intersecção t!as diViaas, dai 

defieta ã direita e ••gue pela diviaa de V1.llage coa Olãcaraa aau-

( I _: 

~--: .-,. i • 

I 
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-···rue.-;sea--··até o prolongamento d.o afluente! do córrego daa ManCJU8iraa, 

élal âe!le.:t.a i4 ~~querda e scguo por esta afluent-.. até encontrar o 

referido córrego, e scgu-3 por este até a ãivisa dos lotes 14 • 1.5 

das Chácaras aau:::uenses, dai deflete à direita e segue por esta d!. 

visil lllté a Estrada n9 1 (Chácaras Bauruenses), da! deflete ã cli.ze! 

ta e segue pelo eixo dessa estratla até a rodovia SP .-300 (Mandaal 

Rondon) • êtd: deflete ã cli.i:e!. ta e segue .t1argeando esta rodovia ati

o ponto ini.cial. 

:R0'1'E IRO: 

ZP~ - f'r/FLORDALIZA MBIRA H'.>NTE 

E PREFEITURA MmiICIPAL 

O perlmatro inicia no cruzamento da SP.-:JOO (Marechal ~ndon) ccm

divisa das Chácaras Bauraenses, c!a! se9us pela dJ:ri.sa de Chicaru

Bau.ruenses, Dollrlo Silva e Florda11za Meira Mon.t:e até a SP.- 225 

(Ipa.uçu - Bauru), da! ®flete à cUreita e aeqge aargeando esta xo

ô.ovia até o e.."ltroncair.ento das r<>tlovias SP.-225 e SP.-300, da! ooa

t.oma o trevo e segue .cargeando a rodovia SP. -300 até o ponto 1n1-

cial. 
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ZM - A/!iOVA ESPERANÇA - VILA POPULAR 

O perímetro tem início no cruzamento- dos e1.xos daa Ruas José Samo 

gim com. a Rua. Sargento Manoel Rodrigues, da! segua pelo eixo de.9-

b at.é • Rua Sargento José dos Santos, ·defletindo i direita e se

gue pelo eixo desta ati a Travesaa A. Ribeiro, defletindo ã ••

querda e seque pelo eixo Gasta até a R".ãa são Sebastião, da! defle 

te à esquerda e sl!!gue pelo eixo desta até a cli visa da Vila são Se 

bastião, da! de.flete à di.reita e segue por esta divisa atá a Rua 

José Portella Cunha, da! deflete ã direita e segue pelo eixo des

ta até a Rua José Samoqim, da! deflete à di.reita e seque pelo ei

xo c!esta até o ponto de partida. 

ZM - B/BELA VISTA 

JOTEill'.)z 

O pedmetro inicia no cruzamento dc>s eixos das .Ruas José Bonifâ -

cio e Olavo Bilac, da! segue pelo eixo desta até a Rua Santo Anto 

nio, dú deflete ã direita e segue pelo eixo desta até a Rua San

ta Rite., da{ deflete à direita e segue pelo eixo desta até a Rua 

José Bonifácio, de! deflate à direi ta e &ague pelo eixo desta até 

o po.'l to inicial. 

ZM - C/PAROUE VISTA ALEGRE 

RY.?EIRO: 

O perlmtro telll inicio no cruzmnento dos eixos da Al. dos Cr:Lsan

teJDOS coa a Al. das lt>saa, da! segua pelo eixo desta até a Al._-
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-·aa···au····Gn·cineas, dal deflete à direita e ~egua pelo eixo deat& ! 

tá a Al3.1DedA Pio XII, daí deílet.ã à dirai ta. e seçus pelo eixo de& 

ta até o prolongamento do eixo da Aluada Vitórla Rigia., da! de

flete i esquerda e seç;ue pelo eixo desta até a Al.ameda du Horti!_ 

cias, da! deflete À direita e segue pelo eixo deata até a Alameda 

dos Criaantemos, da{ deflete à direita e segue pel.o eixo deat:a a

té o ponto i.n.i cial • 

ZM - D/VILA P/'.LCÃO E JARPIM A. LU....""IA 

ROTEIIV: 

O perímetro .inicia no cruzamellto õos ei:.cos das Ruas Hevtoa Praao

e Rua P. Abiu.zzi, da! segue pelo eixo desta até a :Rua Bemardiao

de Campos, dai'. eeflete à direita e seque pelo ei.xo desta atá a 

RJ.;.a Jo!lê Bastos, daí defleta à direita e segue pelo eixo dest& a

té a Avenida AlfraC!.o Maia, da! deflete à direita e segue pelo ei

xo desta até o Viaduto Nuno de Assis, da! deflete ã esquerda • ~ 

gue pelo viaduto atá os trilhos d& Estrada de Ferro Sétocabana, -

da! deflete à Girei ta e ssgue ~argeando a ferrovia até encontrar

º Viaduto Antcnio Eufras1o de Toledo, da! deflete ã. direita e -

gue pelo eixo deste atÉ: a Rua tiiccla Ha.ldmino, d1Ú defleta ã u-

querdc. e segue r..elc eil:O desta até a !tua Maria Rosa, da! defleta

à esquerda e sec;;t:.e pelo eixo õ~ste ~té a Rua Gabriel P. Ribeiro , 

da! õetlete ê. direita e se9U8 pelo eixo desta até a Rua Newton 

Prado, daf deflete à direita E seçue pelo e!xo desta até o ponto-

inicial. ---/ ... 
I 
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ROTEIRO: 

O ~rimetro inicia no :=:=--..i.zar:::::.n-to à>& ai.as da Rua Orlando Cardoso 

com 8 Rua PJ.o Branco, da! saS"Je pe.lo eixo C!esta at:é a Rua J..urdo 

Bastos Pereira, da! deflete à esquarda e segue palo eixo deau a-

tê a Avenida Nossa Sanhora de Fátima, dai cleflate i din&i.ta e .. - · 

g-Ja pelo eixo desta até a Avenida Cort$nd.:idor Jollé da Silva Hartha 

da! de.tle~ a dii-ei ta e se9ue pelo eixo desta até a Rua Joai Fer

nandes, da! deflete à e..;q\i.arda e segue pelo eixo daata até a ba 

Julio Maringon1, daí de.fle~ à ill.reita e seg-Je pelo eixo desta a

té a Rua Gustavo Maciel, da! àeflete à di.n:ita e segue pel.o eixo

desta até a Fua Vivalê.o Guimarães, da! deflete à esqtJerda e ••999 

pelo eixo aesta at; a Rua :..-.tonio Alves, daí defl~te à direita • 

segue pelo eb:o d~sta atê a Rua ;,niz DabD.lil, ã.a! deflete ã d1re1u 

e se')Ue pelo eixo C:.o.sta até a Avenida C~túl.1.o Vargas, o.a! deflete 

ã es<:ucrda e s.;gu~ :->~lo ei:o::o r-3.Bsta atêS o prol::>nyamento da AwnJ.4a 

Alfredo Fontâo, C!.a! ce=lete ã direita e seque pelo eixo dssta ati 

a Rua Luso Frasileira, c:la.í àeflote à ~rei ta e segua pelo eixo ~ -

destn at; a Rua Gustavc H:tciel, da! daflete ã esquerda e segue P!. 

lo ôesta até a R~1a Orla..'11o C;;.rd~:io, daí deflete à dixai.ta e segue 

palo eixo oosta atê o ponto inicial. 
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ZCl ZONA PREOOMnIAN'lEMEH'l"E COMERCIAL 

JlOTBIRO: 

l'.nicla no eru.zBl?!ento do eim do Viaduto Antonio Eufruio de '1'olec1o 

eo11 ·oa t:rtlhos da FBP~.sA (Soroc<Ü:?na); segue pelos trilho-; até ea

contrar • Av. Pedro de "l'ol~ôo, de! C!e!iate ã 3.ireita a seque pelo 

eiJo &tsta .. ~ enoontrar a Ru~ C!l.3ir: ..:ru,·üor, ~at deflete i di.:relta 

a segue pel., eixo d3stc: at~ encontrar a Prw hraujo !.!Site, da! de

flete ã esquerda e sogua p<llo ~i~o de$ta até ~ncontrar e Rua Eza -

qniel R.amos, de! defl~te ã P.q7~cre~ e s~gu~ p~lc eiA~ desta até ~ 

aontrar a Rtta A%arl:u L!!!it~, da! .:!-arlet"" ã !li.noita e segue pelo el 

xo desta atê encontrar o Vi~dt'to Jr., da! defl•te à esquerda e se-

9'U9 pelo v1.adnto atã G::'lcontr2!" a R~.:?I!. Carlos Go:i;es, :ia! deflau ã 

cllreU:a e tteque pelo eixo c"e~'ta !!tê enco:itrar a P.ua Si.lva Jardi• 1 

da{ deflete i direita e Requ~ pelo eixc ües"':.a até e.:icontrar a Jtua 

Beiruth, da! ~flflet9 ã EH11•r1er-i1'1 '3 !!~gne !.)'-'llo ei~ ees~a até enoon

t:rar a Rua Boa Bsperar.ça, <'hÚ mfl~t.o:- à ElS'1tte~da e S3g-t.le pelo eixo 

desta atê encont:rar a RnZI Comend11.nor Lei te, da! deflete à d1 rei ta-

• secp• pelô ei:r.::i dAsta até en.:?cintrar a R\1a cel. l.l vc: Scubra, da! 

deflete ã Afreita e segue !'9lo eixo ilest& ate enco!lt::-ar a ~ua :Flo

resta, da! &i!flete ã ~sqt.~r~a e se;ua pel'> e1;.w c1esta até anaon·· ··

trar a A,,. Bac;õ~s '3ntda~, da! s~guc ?elF. Av. Nações Unidas até en

cantru o prolonc;~nt-o <'!a P:ua Dr. Er.zllS Carvalho ea Aguiar, dÚ 

saqae pelo eim desta rua at; enco:::it:::-ar a Rua Incon!i.sênc:la, da! -

daf'-ete à e!lquer~a e segue pelo eixo ~sta até encontrar a Roa Be

Uno Borr,o, dai dP.!1 ... te e di '!-14;-. ~a:r=lelo COill os trllhos da FEPA

SA, até encoa.trar a 1':v. F.açÕes Onidas, i!d &flete à esquerda atá 
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OI. N.ºmuxmtrllCã Rua Gal. Marconcel! S.stlgado, da! dafl.ate i e9e1uer4a • 

•ague pelo ei.xo desta atê encontrar a Rua Luis Bagnol, da1 defle

te ã di:i::aita e segue pelo eixo desta atá enOOD.trar a Raa l.9 de a

gosto, da! deflete à eaqcaerda e aegue pelo eixo c1eab até encoa -

trar a Rua llendn.io Pinto, da! defl.ete à direi ta e 88CJ1a pelo ei

xo desta ati a Rua Volunt:ârlos da Pátria, da{ defleb à dl.reib • 

segua pelo eixo desta até a RU.a Borba Gato, dÜ deflete ã uqur

da e •equa pelo eixo desta at:é • Av. Rações unJ.das, dai deflete i 

esquerda • seque por esta atê a A•. Dnque de canas, daI defieta

ã direi ta e aeque por essa aftllida • por sea proloaqamento (Rua -

Lisboa Junior e Rua Joaé .Aiello) até o poato inicial ao Viaduto -

Antoll.1.o :Bufrasio de Toledo. 
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~CC - ZONA ES'l'RI'l'AMENTE COMBRCrAL 

compreende a zcna dclim t;,ié.a pt;;lo ae~fi.cinte podnoetro: 

o ponto l tea .inloio no e.ilm Aveniãa Pedro de Tol.edo no ~ 

to COlll o ei..xo da Rua CWlsy Jun.i.o.r, Be'JUC pe1o e1.xo da avenida a

té encontrar a Rua 19 de agosto, dai deflete i di.raita e se9119 

pelo eixo desta até encontrar a 1'Ua Azarias Leite, da! defleta i 

esquerda e segue pelo ei:xo desta ati encontrar a Rua Ezequiel ~ 

'.llOS, da! def1ete ã direita e s2qae pelo ei.lto dest:a at:é encontrar 

a .Rua Ara11jo Leite, dai õeflete i direi.ta • aeque pelo eixo du

ta até eacontoar a llu& CWlsy Junior, daí cieflet:a i direita • .. -

que pelo e.ixo desta ati encontrar o ponto inid.ü. 
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ZS SONA PREDOMINAlfTEMDTE DE SERVIÇOS 

ZS - A/P_ARQUZ SÃO GERALDO 

O ped-tzo inicia no crusamento da Alameda Gll.ci.Dea com a Rua Cii!: 

mo T. da Silva, dai segue pelo eJ.xo cJeata ati a a.a Jacob cono,4al 

defleta à direita e seque pelo eixo desta até a Rua Bugania PaJ!llu

ci, da! deflete ã esquer~a e seque pelo eixo desta a.ti a Alameda 

Flcr do Amor. dAI deflete ã esquerda • seque pelo ei.xo desta até a 

Rua Odilc:m P. do 1>ma.ral, dai d.e~let.e i direita e segue pelo eixo 

desta eté a Alameda Amadeu Caselatto, da! deflete ã eaquarda e •-

4!1ll! pelo ei.xo desta até a Ria Pllnio Caiu.rgo, da! defleta à cli:re1ta 

• seque pelo prolongamento do eJ.xo desta até o prolongamento da Al!.. 

aeda do Ipê, 4a1 deflet:e i. eaq1ler«'la • segue paralelo a Rodovia SP.-

300 (Marechal P.r:mdon) , até a RUa XVI.! (.Tardia '!'V) , 4a! deflete à •!. 

querda e •eque pelo eixo desta até a d! vis a do Jardi.111 TV COJa Jorge

Josi Neto, da! deflete i. direita e segue esta divisa até o t.taYO de 

entronci!llllentô ~as rodovias SP.-300 com SP.-294, dai da:flete à d.ire! 

t~ contornando o trevn e s~que ~ar~a~do a rodov:ta SP.-300 ati a A

l~d;oi ~ Glicinna;:, da! deflete ã direita e •~gue pelo eixo desta 

até o ponto iniclal. 

ZS - 9/J~.!>IM P~CIA1E VILA 

O perllietro inicl.a no crus:a:iBBilto da Estrada de Ferro da li .o.B. coa 

a A'"nid.a Waldem.ar e. Parreira, da! seque por essa ati a Avenida 
/º 
( . 
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"Plnneirõ-l!adlztdo, d"'{ r!<:flete à di:-ei ta e segua pelo alxo daat:a a-

té a Rua Sarq. Manoel Rodrigues, óal ãeflet.e ã àireit.a e seque pe

lo eixo desta ati a Rua Sarq. samogim. da! deflete i esquerda e •.!. 

gue pelo e.ixo desta at.ê a nua Joa& Portella Cunha1 dal de:!!.lat:e i 

direita e segue pelo eixo desta até a divisa 4a FEPASA, ~ .S.fle

te i esquerda e segua r.argea:ndo esta até a Avenida Comendador Da 

niel Pae!ftco, t:a! deflete ã direi.ta e segue pelo eixo desta ati a 

Estraaa &<, Ferro (N.O.B.), ê.aI ãeflete i direita e segue n;~geancio 

por esta ferroVia até o ponto inic:tal. 

ROTEI~: 

ZC - C/Vl:p._!'AC!FICO E VU.A 

moos TRIAI. 

o pedJMttro .inicia no cruziuaanto âa Rua Bernardino de Ca.Jlp09 oo• a 

.Rua ;q110 PeQ~&, da! segue pelo ai:-.o !lesta até a Jma Prof. Mto -

nio G\lades de A.sevedo, daí deflete l êsquerda A seg~ pelo el.Io 

il~sta at-..ê. a. Rua C".oroados, da! defl!'lte à direit1' e sague pelo eizo

de>.ta i'l.té a Alamac:\."11 Araç.atuba, à!I! de~lete ã eaque~a e aeqm pelo 

e.ixo d;;..;ta. at.é a ;\V~n1d:l Elia9 ~q>.i--1 Maluf, da! ·deflete ã direita 

e segas por t.<itn ~~nida ~té a A~nida Wlll.dei.mar G. Ferreira, da! -

dafl~tn à asqnar!a a segue ~lo eixo &tsta até a Batrada de ftarxo

(N .O.B.) , daí defle~G ã di.Z91 t-..a e ~egue lllarqeando esta ferro'fia a

té a Rua Dr. Silvio Llli-: l"..a Cesta, c:'!Ú ~eflet:e ã direita e Hgue -

pelo eixo cfosta até a Rua Bal.1::t 1'.J.da.r, dd ~~leta i direita • ae-

gna pelo elxc ®ata até a Rua. llo111eu Cri?Blll, da! ~flete i •9qU9!: 

ãa a segne pelo eixo &!lst:& atê a Rua Luiz Bavilaqua, 4a! deflete ã 

esquerda e sequ.. pelo eixo C'esta atê • P.aa c.mpos SallH, ela{ de -

flete à clireit.a e Hgue p1lo eho de•ta at:é a JtDa carloa de CmDpoa 
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Of. N.º_ ..... daL.daflet• ã direita e aague pelo eixo desta atê a Rua Re981lte 

Fujó, dd. daflete ã esquerda e segue pelo eixo desta até a Rua 

Bernardino de campos, da! deflete ã direi ta e ••<JU8 pelo eixo -

desta até o pant:o inicial. 

SS - DLV!LA SEABRA E J. JOsl ltALil. 

llO'l'EIJIO: 

O perúaetro inicia no cruamente d.a Raa Comendador Lei t:e, OOJ1 a 

Rua Boa Esperanya, da{ segue pelo eixo desta até o prolongaman

to da Avmúda Jurandyr Bueno, da! deflete à direi ta e segue pe-

1o prol.cngamento daata at:é a Rua cal.. Alves Seabra, dai deflete 

à direita a aegue pelo eixo deata até a Rua Joaé Boni.fácio, da{ 

daf1ate à eeqiaarda e segue pelo eixo desta até o prolon9amento

d.a Avenida Nações Unidas, da! deflete ã direita e segue por es

ta a.tá a Raia Floresta, da! deflete à di:r:eita e saque pelo pro -

l.ongamento do eixo desta até a Rua Cel.. Alves Seabra, da! def1!._ 

ta i direita a segua pelo eixo desta até a Rua Comendador Leite 

da! deflete à eaquerda • aegue pelo eixo desta até o ponto de -

partida. 

RO'.r'EillD. 

ZS - B/ JARDIM AVENIDA E VILA..;DAS 

FLORES 

O perl.netro inicia no cruzamento da Avenida Jedrlques Alves coa 

a Jtu.a Bexid.nio Pinto, 4aI segue pelo eixo desta até a Rua 19 de 

A909to, Aat deflete ã esquerda e seque pelo eixo de11ta at;! a 

ba L1d.z 8agnol, da! &flete à direi ta e aegm pelo eixo desta

ati a Rua Gal. Marcxmde• Salçado, da! deflete i direit:a • ••sue 
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pelo eixo desta até a Rod. SP.-300 (Marechal Ronc!cm.), da{ deflete 

i d1reita e segua margeando eata até a Aven.ida Cruzeiro do Sul , 
da{ deflete à dinüta e segue pelo eixo C!esta até a Awnida Aure

liano cardia, daí defl9te à direita e segue pelo eixo desta até a 

Avenida Rodrlgoes A1-ws, da! defleta i esquerda e segua pelo eixo 

desta até o ponto de partida. 

zs - PLJARDIM roNromo, AVENIDA 

NAçQES CJNIDAS 

O pedmetro inicia no cru2UIS!lto do eiJto da !lua Padre P'ranci•a:t -

Van der Ma.as coa a Avenida Mações tJnldas, da! ••~ contornando

º trevo da Avenida Mações tbidas com a Rodovia .Marechal Bmldclll -

SP.-300, daí seque marqeando a rodovia até o futuro tnvo da San

ta Luzia (entnmcamanto da Avenida lluno de Assis coa a Bodovia ~ 

rech.ll Roneon}, da! deflete ã direita contornando o referi.do tre

vo e segue a jusante do Ribeirão Bauru até o prolongamento da di

visa do Horto Plo:resul, da! deflete i direita. e segue pela di'ri

•• do Morto l'lorestal. coa a PEPASA atê a A:venicla Aaapi, da! dafl!. 

te ã direita e ••9U9 pelo eixo desta até a Rua Parani. da{ defle

te ã esquerda e seque pelo eixo desta ati a Rua Sergipe, daí de

flete à esquerda e seque pelo eixo desta até a Rua Galvão de Cas

tro, da! deflete ã esquerda e seque pe1o •i:xo desta até a !tua Ba

piri to Santo, da! defleta à d.imita • segue pelo ei.lro desta até a 

Rua P'ranc.isco de Souza Barl>osa~ da! defleta em curva i direita P!. 

la divisa do DER até a Rua Ana Posa Zuicker D' Anuuiata, daí de

flete à eaquercla • seque pelo eixo desta até o córrego da ãqua -

coçrida, dai deflete à direita • seque pela morit.-ta do córngo, 
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ãu·· .. õ·-prõiõnqamento da Rua Minas Gerais, da! Gef'lete À direita • 

seque pelo eixo desta atê a Rua Paraná, da{ deflete à ssquerda a 

segue pelo eixo desta até a Rua Avl~dor Gomes :Ribeiro, da! defle

te à esquerda e segue pelo eixo desta atá o prolongamento da Rua 

Jorge Pimentel, da! deflete Ã direita e segua pelo eixo desta até 

a Rua VII:I (Jardim Contorno), dai deflete à esquerda e seque pelo 

eixo desta até o prolongamento da Rua VII (Jardim Aurt Verde) ,dd 

deflete ã direita e segue pelo eixo desta até a divisa do Jard!m

Samburã com Manuel Du:(ue, daí deflete ã esquerda e s.egue pela di

visa até o oorrego da água comprida, daí deflete a esquerda a se

gue a jusante do córrego atê a avenida das Pitangueiras, da! de -

flete ã direita e segue pelo eixo õesta até o prolongam!nto da 

Rua 12 (Núcleo Presidente Geisel) , da! da flete i direi ta e segue

pelo eixo desta até- a Rua Eng-9 Xerxes Ribeiro dos Santos, ~a{ de

flete ã ~uerda e se9ue pelo eixo' desta ati a Rua Orlando Pont011 · 

da! deflete à direita e segue pel() eixo desta até a Rua Lazaro L. 

Zam1.nhof 6 da! deflete à esquerda e seque pelo ei.xo desta atê a Ru 

a Alziro Zarur. daI deflete i direita e segue pelo ei!~ &:!sta até 

a Rua Cyrenio Ferraz de Aguiar1 da! deflete à direita e segue pe

lo eixo desta até a Rua R (Núcleo Presidente Gelsel), da! deflete 

i direita e segue pelo eilco desta até a divisa do Perdigão S/A, -

d.ai deflete ã esquerda e seque pela divisa até o prolongamento da 

Avenida Rações Unidas, dd deflete ã direita e segue pela Avenida 

atá o ponto· 1.nicial. 

%S - Ql!'.ARQUE. P MlLISTA 

K>Rl'.HJ1 

O pedmetro inicia no cruscwento õos eixos das Rniu 13 (Parque 
~----,. 

·', 
. ;~. 

I o 
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Of. N.º_.P"Eí1I11·n11")·-·e Noasa Senhora das Dorea, da! segue pelo eixo deata até 

a Rodovia àe acesso a SP.-225 (Ipauçu - Jau), da! deflete i dJ.nl

ta e seg-ua inargeendo llté o Ribairão Vargem Limpa, da! defleb i 4! 
reita e segue a montante do Ribeirão até o prolongalllento d.a A"'91li

da Santa BeatrJ.s da Silva, dd deflete ã direita e segUe pelo eixo 

desta até a Rua 13 (Parque Paul.ista) , da{ seque pelo eixo da Jbla -

13 atê o ponto inicial. 

• 

ZS - Hb~!.1. IPIP.l'~CA 

BOTEIRO: 

O perlmetro inicia no cr12i:a1!'.!ent:o da Rne Gioeondo !.'urini com a R1la 

Jo~é Bueno de Casa~o Sobrinho, da! segue pelo eixo desta até o 

prolongamento da. Rl2.a 'famandaré, da! deflete i direi ta • seque pe-

lo eillO desta atê a Roa Arqent.lna, ~a{ deflete i esqaerda • ••~ 

pelo eixo desta até a Rua Newton Prado, da! deflete ã direita • 

segue pelo eizio desta a'té a Rua A1a!lka, da! deflete à direita • 

segue pelo eixo dest:a até a Rua Militino Martins, da! defl.ete â 

direita e BeCJlle pelo eixo ôe!3ta até a Rua Chile, da{ Cleflete i •!. 

qoer& e segue pelo e!ro desta até a Rua Martins Fontes, da! de

fle~ à direita e segue pelo ei~ desta até a Rua Argentina, da! 

deflete ã esquerda e segue pelo eixo desta até. a Rua :rtororó. da! 

deflete ã direita e segue pelo eixo desta até a Rll.a Brasil,dd d;! 

fleb':? ;i asquerc".a e segue pelo eixo denta atê a Rua Venezuela, dd 

de flete ã di:rni ta e segue pelo e1:m desta até a Rua José Henrique 

Ferraz, da! defleta à enqu<:!rda e sego.e pelo eixo desta até a Rua 

Professbr José de_ Moraes Pac:t:eco, c!ã! d.e flete à t'.irei ta e segue -

pelo eixo desta nté a Rua Arlindo ri~li, da! deflete ã esqaerda

até a Rna Giocondo TnrinJ., d.;ú daflete à direi ta e segue pelo ei

xo c1esta até o ponto 1n1 clal. 
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:ROTEIP.O: 

O perlmeuo inicia no cruzamento dos eixos das Ruas Antonio Garcia 

e PiauI, da! segue pelo eixo desta rua até encontrar o eixo da Rua 

Irmã Aniinda, da! deflete ã direi ta e ssgue pelo eixo 3té enOOD 

trar a rodovia Marechal Roadon (SP.-300) • da! defleta à direita e 

segue por essa rodovia atê encxmtrar o prolongamento do eixo da 

Rua Poncia.'lo Ferrlira de Menezes, da! deflete ã direi ta e seque P!. 

lo seu eixo até encontrar o eixo da Rua Antonio Garcia. da{ defle

te ã esquerda e s~gue por este ei:i:o até enoontrar o ponto inicial. 

ZS - JLJ. SAMBUr-Ã E JARDIM NictIA 

ro"I'EIRO: 

O per!?!letro tem in!cio no c_ruza."llento do eixo da Rua XXIV (Vila A"! 

açao B) com a Rodovia SP .-225 (Ipauçu - JaÚ), daÍ segue contornan

do o trevo de entro!lcamento de sr>.-225 co:ia SP.-30C e eegus aarge~~ 

do a rodovia SP.-300 (Mal. Rondon) atá o trevo de entroncamento da 

SP.-300 com Aveni.da Ilações Unidas, dal'. deflete i di:mita conto:m~ 

do o i;revo e aequa pela Avenida Nações tlllidas até o ponto de inta~ 

.. eção da. divisas do CE.A.GBSP CD::! SORRI, da! de.fleta ã direita • 

segue pela raferlda divisa ea l.inha reta até o ponto de int:eraac 

ção daa divisas da SOP.Jt.I, CEAGRSP e José Botelho, ~ai, C!efleta i 

direita e aec;ue pelo prolongamento d.-. cU.vi.eM CEAGESP col!i José Do 

telho ati o prolongã.r.snto ã Rua lC (J. Uicéia), da! defleta i .. -

querd.a. e segue ?elo prolongamento do eixo &;;3ta at; a dinsa do J. 

lficila com Vila Aviação, Ga! G.afl.et:e à d1 rei ta até e!'.oontrar o pr2 

lonc;amimto de eixo dA Rua zx:rv (V • .Aviaçeo)B}, ca1 deflete i •8qUeE 
da e aec;ue pelo eixo desta até encontrar o ponto de parti.da. 
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o perímetro i:licia no cruzamento do eixo da avenida Bng9 Paulo de 

FrQntim COJn Ru.a l.J (P. Jara']'.iâ) • d.Ú :;agua PQlo QiXO desta ati a 

Rua 4 (?. Jaraguá), daí deflete à dixaita e segue pelo eixo desta 

até a rodovia SP .-29.( (Bauru - Mar!lia) • dai da fleta à direita • 

seg-...a par essa rodovia até o prolong~nto da Rua Cel. Alvas sea

bra, c!a! defleta à direi ta e segue pelo prolonguento até encon -

trar a Rua. IX (Parque Roosevalt), da! deflete i direita e segue -

pelo eixo desta atá a Avenida Rng9 Paulo de Frontim, daí seque ~ 

lo eixo desta até o ponto inicial. 

&I - !:!/Ai:fi'A.RTICâ 

ROTI;IRD: 

O ~~z.;atro .inicia 1&0 cruzaJllellto do eixo da Rua Gal.. Marcondes 

Salgado ccr.a a Av.;.n.ida ~ações Unidas;, dai segue por essa avenida a 

ti a ~at:;:ada de Ferro (FEPASA) , da! defleta à direi ta e segue por 

essa ferrovia até a R~~ r~n&: rrancisco Matarazzo, da! deflete i 

direita a i::sgua pelo eiXt:: Cksta .:::!:E a P.ua. Gal. :-~rco.-des Salgado, 

da! deflete Ã direita e segue pelo eixo desta até o ponto inicial. 

ZI - C/TILIBRA - ANDERSOH CLAYTON 

O per!;!8tro inicie no cruzamento do eixo l!<t Rua Gal. Harconcies Sa!_ 
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r"('!rro (!T.PhSl\), r'!a! &flete à direitn e sc;ua por essa ferrovia até 

a SP.-300 C~al. Rond.on), c!a! deflete ã direita e segue por assa ro

doVia até a Rua Gal.. Maroondes Salgado, da! ãeflete à dii:ei ta e se

çrue pelo eixo dect~ até o ponto inicial. 

z:r - DL SANBRA 

R:>TEinô: 

O pedmetro inicia no cruz~nto da til.visa da 5MIDRA com a R1la Xto

rorô, da! segue pelo eixo desta até a nua Fel. Ar.tonto PeD!J.ra41 c1al 

defleta à direita e seÇ"l!!! pelo eixo desta até a ~!visa da SAllBJIA , 
aaI CJaflete ã direita e ~er.'.ia por essa .::.!visa até a r::ue. II (J. Cen-

tri!l), dM'. ~flete ã direita~ segue pelo eixo "-esta at2 a Bstrada

Cle Ferro Soro'=?al>1ma, na! deflete ã MreJ.ta e segoo por esta ferroY!_• 

a at.i a t'IJ. visa com a S.a.N?:Rl!., ê.a! ~flete ã <!!rei ta e segue por esta 

di vi 1u1 até o non to in! ei 2".1 • 

P.OTEII'-0: 

com Rua Salvador Cacciola, aa! segr.e pelo eixe desta atá a Rua Ba -

fael Pereira Marti~s, daI deflete ã esguer~a a segue pelo eixo dea-

ta até a P.Ua. iiossa S~n~wre ti:!!: üores, da! àeflote à direi ta e &8qa9 

pelo eixo de3ta até a P.ua 13 (Pc:.r;;:ue Paulista.), da! deflete à tll.ra!_ 

ta e segue pelo eixo dasta a~ a 'Jl.v. Santa Beatriz é.a :::ilva, da! d!. 

flAte ii ilire! ta e se~ ~lo eixo ~sta atê o Ribeirão da VargeJI 

LiP.1p1!1., da{ def"le~ à esque:rd.'! e :Jegue a jus.nte ati a roeovia da a

oe~so SP.-225 (Ipau;n-Jaú) 1 da! ce~lete li di:reita e segue ~-.ado 

essa rodovia até o trevo com a rodovia SP.-225r 4d conto:Oiando .:ó 
I • _.>, ,, 

I 
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~revo ~e;uo ~c!a rccovi~ SF.-225 ~tê a Ru~ Antonio o. arazão (p~ 

que Santa ~ttzi:ih~), daí <lefl&ts i cllreita e se~ pelo eixo daa -
ta at~ a Rua Afonso Lal'eroni, dÚ daflettl à direita e ae9ue pelo

eixo desta atê a. nua Francisca Mala<;u.1A1, da.! õieflete à direi. t:a a 

segue pelo prolongamento do eixo desta até a Rua Antonio Moacheaa 

da! deflete à esquerda e se~e ~la d1.Y1.sa do Pa~ue Industrial. -

Maachester e Sanatório Aimorés até o ponto de intersecção daa d.1-

vis a-:; ~o Sanatêrio Mn:orõs, Tiburc.no da Mattos e Pmfe.itura Mmli-

cipal, àa.I daflete à direi~..a e seque pela.ài divisa da Pzefeihra

cci: 'l'ibtU"cio de Mattos até a rodovia SP.-225, dai da.flete ã dim! 

ta e ~eg-ue por essa rodovia e.tê a divU.~ do bairro ~• Tanqaria -

co:: '!i~crcio ~ia !-'.a ttoo. da! deilete à ilffglMirGa a aegue por •-• 4~ 

divisa at5 e!lcontrar o r'1!>e.irão da Varq&1o1 Limpa, dai d.ailate à .. -
qii~rc!ü e saque pela divisa ão Parque Ea.w:u e li'refütura .!iun.lcdpal 

até a Raa !-~anael Costa, daí defl..iitG ã cllrwi ta • 6Jequ& pelo ei.so -

desta até o :xmto iniciei. 
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DI[\ 

!-O't?.TR.'J: 

do Água Co~rlda, <la! ~et;Ue ::iela jusa."1~ oo cór:reqo at:é a. di.viea -

d&. fai~ da F.et~ao•fo dP. ferr:o da E'l~Pl'SA, da! deflet~ à dir.:ita e !!!, 

pw r.:ar-;na""l~O a estr"!-l~ iJe f,i,r:ro até a divisa do 1'Úcll?O Octávio ?.a 

e a Gerval. até a Rua 4 {Núcleo Octávio Rasi) , dd deflete ã direi

ta e segui'! ";)ela divif'la atâ o ponta de .intersecçio dessa divisa,da! 

de.flete à estluerda e sa«Jll& pela mesma d:Lv.isa até a ro&>Via que di 

acesso à St>.-225 (Ip•11çu-Jaú), da! deflet:e à •i:r:eita e segue ~ 

ando a rodovia até o ~onto inicial. 

L\I/B A.lIBXO NJ DIS'l'IU'l'O INDUS'l'RIAL 

BOT!URO: 

O per!met:.ro inicia no crusameato da Bstrada de Ferro d'l FBPASA coa 

o Rio Bauv:u. dal Bef!U8 a jusimte do Rio BauEU até onccntrar o pz:o

lon<Jamento da linha di vizóri.a do ~Úcl.eo Habi taciona1 Octávi.o Raai 

e a Gerva.l, ccú &.net:e à ..-..j,n1 ta e t:ei;t.--e por esse prolonqm:lmlto ~ 

te enco.-itrar a linha t'!ll i:>l'tl:radi! c:le Perrn t.FEPAS;>.), dai deflete à 

direita e segue marqeando essa ferrovia atá o ponto inicia1. 

O perb.otrc tn!cta '1.0 CT'Ul"l~nto da rodovia de a03sso ã SP.- .225 , 

coa o lliíeleo Hmbitacion~l Octmo Rui, (rua 41), dd segue pela 
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(lfViS-3. do núcleo at.ê ~~Z)')trar " ·'lStrul.."l dai ferro (FE?ASi\), dai da 

fleta i ãire1.ta ., &e'J''8 !!iar~ando esita fêrro"~ª até a ciiviaa do 

~13 ~!viga desta vila até a .roãoiria de ' ·-
- .,:1 "?S - 1 ~-fl t - di i&.- . od cesso a S.1:. • - ··- , •li\: ·~ '!'.} "'! -"l r.:t ~ G segue ma:qeanuo a r o -

"''!/O DISTRITO Dfi)!JS"tRIAL !l ---------
.Al~O~S 

O perír:ntro inioia no crtnailie!lto da :rodovia da aCGaso a SP.-225 

cotr. a linha fü! }>..!ta "l'ênsão da. C!>Pr.w (V. .Aimorés) , daí seque por -

sa linha ai:é o prolonqameAt.o d.a Av. Aimorés, dai de flete i. dixe~ ta 

e segue pe.lo prolong~nto do .qi:x:1.> desta até a rodoVia Si>.-225 (:I

pauçn-Jai) • dai daflate à d1I:eita a s4!que marqeaado esta rodovia~ 

tê o tre'TO, daí defleta ã dinüt:a em curva e ae<JU~ contozuando o 

trevo p•la ria ee acesso até o pollto U:.ici.al. 
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,., P"!n~trô t"!'IC 1,!cio no :::rt1z:..~.at'1:0 da .Uvin& ~a Prefeitura 111l

nicipal °"~ o ~o Batalha. da! se911~ por esse rio até a rodowla

nanru-l?iratininga, da! defletl!I ã direita e segue por egsa wdo -

"1!3. a.tP. 3. d!-Yi.aa rla :.irLmja Cec!lia A, é'..Ü daflot• à dire1U e 89!. 

Trata;T-.tSn'f:o {DAL':), da{ ~flet:~ à 1.iroita e aequ<: r>Ol'." •"lSita. dJ.Tiea-

atô l'I W."oJtra~a ~i'! Ac'futc!'a, dn! c~~fl~t-<i i !!irei tn e '!e9•1e por .... 

o ::;ier!r:ietro i:iicta no '!r"Ll'!:S.~'.!nt.n de P..iha!r:i:> da ca:.t>O "'ºvo c:aa a 

d.ivi::-'l d ... ~ C'lâca.ras !3aunansos, dat aog~ por esta d1Visa atá o 

?rnlonqar.x1nt.Q da divisa dé Dol!ric Silva o ~rdal!za Meira llclll-

te, dai d~fl~te ã direita a ~eT~~ _??la ~!viaa ~e ZR:-~ ati azo-

doVia s.~. -300 (.tlare<::h al. Roil-!o:iJ , ·!a! ~flat.e ã direi ta e ••9111t -
::tar'!Oanéo 0ssa ro-1ovia at:é o 'Ribeirão ~o Car-.po l':ovo, da! àflate 

à étr~1t;\ " segoo ~lo Ri~iri'.:·~' c1t.ó o pnnto 1.'licial. 

~OTU~~ 

·) .o-~r!t""!lt:~ Í!!idn ~o ".:rt!:i~--:-.~nto õo ::<iblli:-io do C-lli)O !>?ovo coa a 

Rodovia SV .-3~0 (l!areclull :.:ccndoo), d.d ••9ll9 ~ a Jlol!lo"l'la 

ati a d1 Yiaa 4a <bicaras Ba~• ll, ela! dmtlet:a i 41-1 ta • 
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segu..~ ~r esta til visa até a Fodovt a 3"? .-300 ('1a-"""P.chal Rc:idon) ,dai 

deflete ã direJ.ta e se~ue mar?ean<}:) esta rodov1.a a 'E~t.raea n9 1 , 

dai deflete à direi t-3. e si;HlTi.~ pelo ei~o C8stR .:it-5 a diVis3. dos lo 

tes 14 e 15. (Châcar.:tr:J B-:turuensec;), da! d<?flete ã t'?S";U~rê'~ e se<J'GB 

. 
qu~~d~ e :1eç·1:~ ?~lc Mf0rt~" crir~<70 ~ ~~u ~fl"U.~;:ta at~ a d1"'1sa-

longa'l!ento desta divtsa até ~ncontrar o !J0!1.to ~!? !nt~rso~ão do 

:ruz.3.IiJCn.to das divisas ~ V111'1ge, ..,."u.l~ e~ Ol1'7eira 'f7iena ~ ChâcA 

ra'3 Baur~!ls~s, daí d.e!le!::J i a~:-ruar~a e saÇ'llt'.? divisando "lillaqa-

flAt .,. ~-4 .f t' ..,. ,..~,.._~...., __ , - e a 't..4.-r.!...- _... _ ._..._~·~ _ .. _ ..... o do 

.Jardim Marabâ, 1aÍ ~-;fl~t'3 à direi ta e 5CÇ1~ ~1~ di vis!l de Olâc~ 

ra~ 3aoruen~es até o l\ib~i rão li.~ ~!!!!:~ 'l'.f..,vo, d~I ~~!let".? ã dimi-

Raeanto Marieel, dai deflete ã dimi -ta e segue ,or est3 divisa a

té a Estrada n9 S (Chiearas Bauruenses) , da! deflete ã esq•rda e 

seque pelo eixo desta a~ a Es~rada n9 1 (Ch5.car~9 B~ur'.lanaes), -

mente a divisa da aiãe"'lra3 B<'urue:tse:is II, daí deflete ã direita e 

-a 
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SET&R URBANO 

or. N. 
0 
--····-----·--- ZB - ZONA ESPECI>J. 

ZE - 1 TERMINAL .RODOVIÃRIO 

ROTEIRO 

o perímetro i:Uci a no cruzamento do ei.xo da Rua Inconfidência com Rua 
BIM•• Carvalho de Aqui.ar. sequi.ndo pelo eixo desta até a Avenida Bações
Ullida•, defletindo i esquerda seguindo por essa Avenida até a Rua Flore~ 

ta, defletindo ã direita sequindo pelo eixo desta até a Rua Piqueira de 

Kello, defletindo à direita seguindo pelo eixo desta atê a Al.Dama. da 

Jloite, defletindo à ••querda seguindo pelo eixo desta até a Alameda das 

Al••and.as, defletindo ã direita seguindo pelo prolonqaaento do eJ..xo de.! 
ta at:i a Rua Timbiras. defletindo ã direita seguindo pelo eixo desta atá 

o prolonqamento do eixo da Rua Betino Borqo, defletindo i esquerda se 
gutndo pelo eixo desta até a Rua Inconfidência, defletindo à dire.ita se 

guindo pelo eixo desta até o ponto inicial. 

ZE - 2 vr.t'ÕRIA R2GIA 

RO'l'BIRO 

O perfmetro inJ.cia no cruzamento do tixo da Rua Albino Tâmbara coa Rua 

Henrique Savi, da! segue pelo eixo desta até a Rua S1.lvio March.ion.1, ela! 
deflete i esquerda e segue Pelo eixo desta até a Rua Manoel Pereira Ro 

la, da! deflete ã direita e seque pelo eixo desta até a Rua Irmã Arminda, 

d.a! deflete ã direita e segue pelo eixo desta até a Rua Raposo Tavares , 
da.! deflete ã direita e segue pelo eixo desta até a Rua Joaquim da Silva 

Kart.hha, da{ deflete à esquerda e seque pelo eixo desta até a Rua 
Antonio dos Reis, daí deflete a direita e segue pelo eixo desta até a 

Rua capitão Gomes Daurte, da! deflete à esquerda e segue pelo eixo desta 
até a Rua Xinqu. da! deflete à diseita e segue pelo ei:z:o desta até a Rua 

Antonio Garcia, da! deflete â esquerda e a99ue em linha reta até a Rua 

Edaundo Antunes, da! deflete à esquerda e segue pelo eixo desta até a 

Rua Albino Tâmbara, da! deflete à direita e segue pelo eixo desta até o 
ponto inicial. 
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BOTEIBO 

O per!metro inicia no cruzamento dos aiJWa das Ruas José Mnifãc1o colll Co 

ronel llves Seabra, da! segue pelo eixo desta. até a divisa do Jardi.m ~ 

ral, da! deflete à direita e segue por esta divi.sa atá a Rua 1 (Jardim ~ 

ral), da! deflete à esquerda e segue pelo eixo desta até encontrar nova 
.mente. • divisa do Jardim Coral, da! defleta à esquerda e Se<JUe por esta 

cllvisa até a Rua Cal. A1vas Seabra, da{ deflete à direita e segue pelo 

eixo desta até encontrar a divisa da Zona ZR4-B, da! deflete ã direita e 
aeqne por esta di.visa até o ponto de intersecção das divisas de Jorge Jo 

8é !leto com llflrãclito Motta, da! deflete ã direita, e segue pelo prolon9~ 

manto do eixo da Rua 17 do Jardim Marilia, até a diviu. de Heráclito Motàa 

• Jard.i.JB Martlla, da! deflete à esquerda e seque pela di.viaa desta até o 
ponto de intersecção das d.lvisas do Jardim Marilla, Heráclito Moth e V.1 

la Garcia, da1 defl.ate à d.l:re:Ua e seque divisando Vila ~eia e Herácli

to Mott:a até o ponto de intersecção desta cllviaa, da! deflete i esquerda-

• segue pelo prolongamento âa divisa de Iracema Aparecida e Vi.la Garcia -.. - ' ate 1111 ponto de 1nteraecçao no cruzamento das divisas de Iraceaa Apareci-

da, Jardim Estrela d'Alva e Vila Garcia, da.! deflete i direita e seque ~ 
lo prolonqaaento da divisa d!! Irace!!!a Aparecida com Jardi.• Maria célia 

até o ponto de intersecção no cruzamento das divisas de Paulino Rapb.ael , 

Iracema Aparecida e Jardim Maria célia, da.! deflete ã esquerda e seque ~ 

la divisa de Paulino Raphael com Jardim Maria Célia até encontrar o prolo~ 

gamento da di vi3a de Pauli o Rllpbael e Jardim Nossa ~nhora de Lourdes 

dat deflete 1 direit:a e aeque por este.prolongamento até a Rua rv (Jardim 

Nossa Senhora de Lourdes), da! deflete ã esquerda e segue pelo eixo desta 

ati a Rua José Bonifácio, da! deflete ã direita e segue pelo eixo diaata -

até o ponto inicial. 

~4A - HORTO FLORESTAL 

ROTEIRO 

O pedlt'etro inicia no cruzanento do prolonqa:.nto da Avenida Alaa!.Já coa a 

divisa do Horto, d~ aeque por esaa divisa até encontrar os trilhos da FE 

~ASA, da! de•lete a direita e seque margeando a ferrovia até encontEar o 

córn<Jo d• Ã911& Comprida, daÍ deflete à direita e segue por essa córrego

ã 110ntante até encontrar o ponto de intersecção daa divisas de Francisco

C.Ban.i•ri coa o Horto, dal de~let. i direita • aequa pela divia& do Horto 
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ZE/4B - PARQUE ECOLÕGICO 

O perímetro in.id.s no cruzamento das di. visas do Campus da Bundação Edu~ 

cional de Bauru e Prefeitura Munici.pal com a Rodovia SP-225 (Ipauçu-Jau) 

e aeque :marqeando esta Rodovia em linha reta 1.550 iaetros, daí deflete à 
direita DWll in.qulo de 909 e seque em linha reta 1.300 cetros, da! def1e

te à direita num inqulo de 909 e segue em linha reta até encontrar a ãi 

risa coa o Campus da Fundação Educacional de 13auru, da! deflete à direi 

ta e M9lM! por eata divisa até o ponto inicial. 

, 
; 
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Of. N.0 _____________ _ ZR - ZONA RESIDENCI>.L 

1 EXP. ZR4-A RECANTO s.lo JOst 

.ROTEIRO 

O per!metro inicia no cruzamento da Via de Acesso B da Chácara são João 

ooa a divisa da QuJ.nta da Bela Olinda, da! segue por esta divisa até a 

lbaa )leme Saleme, da! deflete à ãireita e segue pelo e.ixo desta atê a d!, 
visa da Quinta d:& Be1a Olinda com Recanto São José, da{ deflete à dire.i 

ta e segue por eata. divisa até o córrego da Vargem. Li.mpa, daí seque P!!. 

la d.ivisa do .Recanto são José com José Azevedo e Outros atê a divisa do 

Jlwúcípio de Bauru coa Pederneiras, daí deflete à direita e segue por -

eata divisa até o prolongamento da Chácara são João, da!,deflete à di 

rei.ta • seque por esta até o ponto inicial. 

ROTEIRO 

Z BXP. - ZR4-B ANEXO A CHÃCARAS TERRA BRANCA 

E VARGEM LIMPA 

O perímetro inicia-se no cruzamento das d.ivisas do Parque Santa Rita e 

Chicaraa Terra Branca, da! segue pela d.ivisa do Parque Santa Rita até

o ponto de intersecção dessa divisa, da! deflete ã esquerda e seque 

.ainda pe1a mesma divi.sa até o Campus da F-ndação Educacional de Bauru,. 

da! defiete i direita e aegue divisando o Campus da FEB atê a divisa -

da G1aba da Prefe-tura Municipal de Bauru, dal segue divisando a Pr!. 

feitura Municipal. atê o ponto de intersecção das divisas da Prefeitura 

Municipal. e Sanatório de Aimorés, da! de~lete ã direita e seque a divi 

aa do Sanatório Aimorés até o afluente do CÕrreqo do A1exandre, da! de 

flete i direita e seque pelo afluente e posteriormente pelo cõrreqo do 

Alexandre até o prolongamento da divisa da Chácaras Terra Branca, da! 

daflete à direita e seçue pela divisa até o ponto inicial. 
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aoTEIRO 

O perímetro teT!l início no cruzamento do Rio Bauru com a c!ivisa do futuro 

Núcleo Habitacional da COHAB, da! dellete por ess~ dlvisa ~lê encontrar

p Paoque Giant1ante, daí segue pelo prolongamento da divi.Ba do Parque até 

encontrar a Gleba de Raimundo dos bantes e/ou, da! deflete à direita -

ângulo reto até a linha divisória dos Munic!pios de Bauru e Pedernei.raa, 

dai deflete à direita e segue por ~ssa linha até o ponto de 1.nteraecção 

COlll a divisa da Z EXP. DI/A, daí deflete a direita e segue por divisa 

at:é o lU.o Bauru, da! seque pelo Rio Bauru à montante até o ponto ini.ci.al. 

SETOR EXPANSÃO 

Z EXP. DI/A - ANEXA 1ID NOCLEO OCTÃVXO RASI 

ROTEIRO 

O per!metro tem ini.cio no cruzamento da estrada de ferro da (FEPASA) c:oa 

o prolongamento da divisa do Núcleo habitacional (Octávio Rasi) com a G8!'. 
vai, da! Se<JUe por esta d1.visa até encontrar o rio Bauru, daí deflete i 
d.irei.ta e seque paralela.mente aos trilhos da Fepasa até a 1inha divis! 

ria doa •anic!pioa de Bauru e Pederneiras, dai seque por esta divisa atê 

encaDtrar oa trilho• da Fepasa, dai deflete à di.reJ.ta e segue .ma.rqeando

eata Ferrovia até encontrar a divisa dos Jardim são Judas Tadeu, daí ~ 
flete i direita e seque diYisando o J .são Judas Tadeu, até encontrar no 

vamente oa trilhos da Fepasa, da! deflete à dieeita e seque mar9eando •!. 
ta Ferrovia até o ponto inicial. 

Z BXP. DI/B - ANEXA AO DISTRITO INDUS'rRIAL D 

O per1-tro inJ.cia-se no cruzamento da Rodovia SP-225 (Ipauçà-Jau) coa o 

prol~uiento da Avenida AJ.moréa, da! seque pelo eixo deste prolongamen

to atá a U.nha d.e alta tenaio da CPFL, da! deflete i direiU e segue por 
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est.a-llnJiã atà o prolonqaeento -ia divis"1 d.a Vil3. lt!!!:.orés com J .são Judas, 

da! defleta ã esquerda e segue por esta divisa até encontrar a divisa do 

J .são Judas, da.1 deflete a direita e segue por esta di.visa até encontrar

oe trilhos da Fepaaa dai deflete à direita e seque marqeando esta Ferrovia 
até a cU visa com o município de Bauru com Pederneiras, da! d!!flete à di 

.reita e ~egue por esta divisa até a Rodovia SP-225 da! deflete i dirsita

e SefJ~o divioan~o esta rc~ovia at~ o ponto inici~l. 

f 

! 
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S~"'TOR EXPANS~O 
Of. N.() ZIU - ZONÃ DE INT"i!RI!SSE URBANO 

ZIU-.A - Jmrro A orJISA COM o ~tUCtPIO D!'.! 

PIUTININGA 

O ~r~~.:o inici.a no cruzamento da Ilodovi.a 9auru-Pitatininga con o Rio 

natal;ia. ~ ~c;:Jl:.e por cata Rio ntô encontrar a Rodovia SP-294 (Bac.ru -

Mar!U.a). C:Jl.Í eefletc à êireita e so~uo por esta Rodovia atf ~ ãi~sa -

do Purque Val de Pal.Ims, da! deflet.o à direi.ta e segue ã.iviBando o Pllr 

.que s~ta cinê.ié.a, dai deflete à direita a segue por e.eta divis~ e.tê a 

Vi1a D~tra. daí,seçue pela divisa da Vila Dutra co~ Dor.lingos Paiolcço -

até ~ A~. d.as Ban.deiras 1 daÍ deflete u direi ta• o seque pela divisa do 

P~qua P.cel com Doming"os Paioloc::o até a Rua XVII (Parue Real), da.t de 

flete à esquerda e segue pelo eixo desta até a divisa do Parque Real , 
daI deflete à esquerda e segue pàr esta dJ.vJ.sa ati a Av.das Bandeiras , 

da! deflete ã direita e seque pelo eixo desta até a divisa da Chácara -

Cornélia, dai defAete à cllraita e seque por esta divisa até um ponto de 

intersecção desta divisa. da! deflete i esquerda e se911e pela mes;:;:a d.1 

visa até o prolongamento lla Estrada Vic.inal. II (Chácaras Cozw~lia). dat 

deflete ã direita e segue pelo prolongamento da divisa do Parque Viadu

to coM Sylas Ferraz até o prolongamento da llua B e:nardino de Campos, 

da! deflete à esquerda e seque p~la divisa de sucessores de José fulni~ 

ri atê o ponto da intersecção da.à divisas do Jardim Vitória co~ José ~ 

nieri, da! deflete i direita s segue pela divisa do ~ardi~ Vi~Õria atê 

a Rua III (J.Vitória). da! deflete à esquerda e seque pelo eixo desta -

atê a Rua X (J.Vitõria), da{ defleta à direi.ta e segue pelo prolongame.!! 

to co eixo d~sta até a divi~~ do Jardim Vitória, daí deflete à esquerda 

e segue por esta divisa atê a Rua Tamandari. daí defleta à àireita e 

segue pel~ prolon~a.mento do eixo desta até o prolon9aiilento da Rua José 

Bueno de CAmargo Sobrinho, daI deflete ã esquerda e se9ue pelo prolong~ 

mento do E.ixc desta até a Av. Castelo Branco. da.! deflete à direita e 

segue pelo eixo deata até o ponto iniciai. 
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f NOTAS 

i 

1 
f 
j 

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a) as linhas de iluminação e ventilação mínima, referem-se à re 

lação entre a área da abertura iluminante e a área do piso; 

bl todas as dimensões são expressas em metros; 

c) todas as áreas sao expressas em metros quadrados. 

II - ITENS 

04 - area útil de 6,00 m2, desde que um pelo menos tenha 

m2. 

a, cro 

05 -
. . :.•:_~ 

permitida pavimentação de tijolos com revestimento de 

gamassa de cimento e areia. 

06 - permitida iluminação zenital, pavimentação de tijolos 

revestimento de argamassa de cimento e areia e proibida 

comunicação diretõ.mente com a cozinha. 

07 - permitida iluminação zenital. 

ar 

com 

a 

1 
~-;~-:~_-,··_--~ -·-·-·----~- --------··---.. _-__ .-.. __ -_-___ -__ -. _-_. -_ -_ ---.-.... -. ---- -~J 
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e: 
) 

NOTAS 

I - CONSIDERAÇÃO GERAIS 

Observar-se-ão as disposições constahtes na NOTA I à Tabela I. 

II - ITENS 

01 permitida iluminação e ventilação zenital. 

04 quando se tratar de sala dormitório com área mínima igual 

a 16,00 m2. 

05 - quando se tratar de três dormitórios ou mais, um deles de 

verá ter 10,00 m2, os demais 8,00 m2, menos um que poderá 

ter 6,00 m2. 

06 - edifícios 

horizon 

,;J 

permitida iluminação e ventilação zenital. Nos 

serão permitida$ chaminés de ventilação e dutos 

tais. 

deve.rã ser passagem obrigatória entre a cozinha e 

1 
demais 1 ·! 

compartirr.s!ltos. 

----··-·----·---····---- - ··--- .J. ·:l ;---------, 

-~----... -..., _ __........_~.,,.,, ..... 



08 - permitida iluminação e ventilação zenital. 

- nos edifícios serão permitidas chaminés de ventilação e du 

tos horizontais. 

09 - permitida iluminação e ventilação zenital. 

7 não poderá comunicar-se diretamente com a cozinha e sala -

de refe~ções. 

- nos edifícios serao permitidos chaminés de ventilação e du 

tos horizontais. 

10 - permitida iluminação e ventilação zenital. 

- permitida iluminação artificial. 

11 - poderá ser computada como área de ventilação a área da PºE 

ta, tipo veneziana ou similar. 

13 permitida iluminação e ventilação zenital. 

15 - permitida iluminação e ventilação zenital. 

permitida iluminação artificial. 

17 - permitida iluminação e venti~ação zenital. 

nos edifícios, são toleradas chaminés de ventilação e du 

tos horizontais. 

quando a área for maior ou igual a 2,00 m2 e menor ou 

igual a 6,00 m2, será permitida a iluminação artificial e 

ventilação permanente. 

- caso a área seja maior que 6,00 m2, deverá atender as 

mas de iluminação e ventilação aplicáveis a dormitórios 

(item 04). 

nor ,_ 

19 permitida iluminação artificial e ventilação permanente. 

deverá ser de material incombustível ou tratada para tal. 

20 permitida iluminação e ventilação zenital. 
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RE':;.UISITOS 

NOTAS 

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 'f3 

Observar-se-ão as disposições constantes na NOTA I à Tabela I. 

II - ITENS 

01 - a área mínima deverá ser.aumentada de 30% por elevador ex 

cedente, quando houver mais de um. 

01 - permitida ventilação por meio de chaminé de ventilação e 

dutos horizontais. 

deverá haver ligação entre o "hall" dos elevadores e a cai 

xa das escadas através de porta corta fogo (Quadro n9 4}. 

permitida ventilação pela caixa da escada nas -edificações 

com até 3 pavimentos. 

03 - consideram-se corredores principais os que dão acesso às 

diversas unidades dos edifícios de habitação coletiva. 

quando a área for superior a 10 m2, deverão ser ventilados 

na relação de 1/24 da área do piso. 

quando o compartimento for superior a 10 m, deverá ser 

alargado 0,10 m por 5 m, ou fração . ...... 
quando não houver ligação direta com o exterior,será tol~ 

rada ventilação por meio de chaminés de ti.ragelil ô'u pela 

caixa da escada, sendo que esta última só será 

nas edificações com até 3 pavimentos. 

permitida 

05 no caso de uso de rampas, deverão ser obedecidas declivid~ 

- *de inferior a 12% 

"------... ~-·--.,_..__,_..._ __ ~-------------------- ; J 
,. t. _j 



as rampas coD declividade superior a 6%, serao revestidas 

com material não escorregadio. 

06 - tolerada iluminação e ventilação zenital. 

07 de uso exclusivo do pessoal em serviço. 

08 - obrigatório nas eàif icações com área total de construção -

superior a 750,00 m2, para uso do pessoal em serviço. 

09 - nas edificações residencias multifamiliares, com área su

perior a 750 m2 serao previstas áreas de recreação infantil 

as quais deverão: 

a) estar separadas da circulação ou estacionamento de veí 

culos e de instalações de coleta ou depósito de lixo. 

b) conter equipamentos para recreação de crianças. 

e) ser dotados, se estiverem em piso acima do solo, de fe 

cho de altura mínima de 1,80 m. 

quando situados em espaço interno deverão possuir abertu -

ras diretas para o exterior. 

10 - nas edificações residenciais multifamiliares com área supe 

rior a 750 m2, serão obrigatórios compartimentos de uso co 

muro destinados a reuniões, festas, brinquedos ou outras 

atividades. 

11 - poderão ser feitas maiores exigências quanto ao número de 

vagas por unidade dependendo da zona em que se situa a edi 

ficação e de que trata a Lei n9 2339, de 15 de fevereiro -

de 1982. 

- poderá ser computada como área de ventilação a porta de en 

trada e saída de veículos, desde que do tipo veneziana ou 

similar, para garantir a ventilação permanente. 
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I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Observar-se-ão as disposições constantes na NOTA I à Tabela I. 

II - ITENS 

05 permitida iluminação e ventilação zenital. 

não poderá comunicar-se diretamente com a cozinha. 

07 - permitida ventilação por meio de chaminés de tiragem e du 

tos horizonta±s. 

deverá haver ligação entre o "hall" de elevadores e a cai 

xa das escadas, observadas as condições de segurança para 

instalações de combate a incêndios. 

permitida ventilação pela caixa das escadas, nas edifica 

ções com até 3 pavimentos. 

08 - quando a área for maior ou igual a 10,00 m2, deverá ser 

ventilada na relação de 1/24 da área do piso. 

quarido o comprimento for maior que 10,00 m, deverá ser 

acrescida de O, 10 m ein sua largura. a cada 5, 00 m de compr~ 

menta ou fração. 

quando não houver ligação direta com o e..,'{terior sera perm!_ 

l 
_/ 

l =~d:av::~~~:~ã:e:~~ ::~
0

e::ac~~:~:! :: :::~g::r:~t~=~a ::~ 1 
edificações com até 3 pavimentos. 

----··-.. >A•- 0 -· •• ··~--~~··-~--·-··--·-------------"") 
---·-·--------------------



11 

; 1 ,, 4 __ ::;-
~ _ .... rr,.J..nct.._. ao artificial. 

- deverá ser àe material incombustível ou tratado para tal. 

- deverão prever vagas para estacionamento dentro do lote na 

porção constante do quadro 21 anexo a Lei n9 2339, de 15 de 

vereiro de 1982. 

pr2_ 

f e 
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0 ! ; r:iRCULO Á<'EA >LiJr.,.'iNAÇÂOVENTILAÇkl PE S>iilEITO ·PfiOFlJNOtl" •REVE5rM!.5?REVE5í1Pf.= 

j • iNSCRlffi MÍNiMA MÍNIMA i MlN'MA MÍNiMO 1 MAXIMA : FM<EOES PISOS . 

~~- 1 ~~~~~~-ou-· _E-__ i _ 3.oo 1 10.00 1/s Ll/16_~_:_~~-f 3• P.~L---->---•MPE __ RM __ · .... 

02 1 SOBRELOJA ·; 150 1 1/8 1 11_1.:__l_:_-~-~ 3 •P~---=---+--1_w_PE_"_™_·--f 
03 !~A To;--T~;;-r_~·5 1110 : 2.50 \ hP.o. 1

1 

- _ ___,. __ _ 

04 ~SALÃO 
1
, 3.00 2000 , 1/8 1 /16 i 3.00 1 3x P.O. : ~~tE::~ 11/PERM. 

~ 1/10 400 
1 

1 

~~;-:oE:f'ô"füo--cu--.,.. 
4000 

~·-· 

I; OFICINA '3.00 IAPERM. 

t------;i,...'· c··~ESPENSA ou 
06 · 11 COPA 

--r----r 
2.00 ' 4.00 i l/B ·1/i6 2.50 3&PO. 

i lll'PERM. 

_j!?i WJ~' .-------------------~·" -- -~ .. -----+------+---__,__ __________ -+-----+----
07 •: SANITt.RiO- USO i.00 1.50 1/8 

1

1 1/16 2.W 3xP.D. : 1;"~, t.P'l~Om. IMPERM . 
.. __ ..Jr E_M_Pf<E~AD()S . _:;.__ ____ _J__ ________ _,_____--+----+-- ,. _ --------t 

os '.i~~~1:G~g;~so ;
1 

2.00 ! 4.00 1/8 i V16 [ 2.50 i 3x~~~~~;ÓM IMPEP.M. 

.. '• 

PARTES COMUNS 
_..,, __ -

~ ii ' 1 1 1' 1 ! 1' 

09 ~ POR~ARl~----L~-~--s_.oo __ --+-· __ -_ _, __ - 1 300 ___ \,__4_x_P_o. __ _.l ___ -_ __,l_1M_PER_.M_.,. 

10 HALL PAVIMENTO !! 2 00 1 4.00 l - ! l/~-i-- 2. 30 1 3x P.O. - 1 IMPERM. 

11 
1 CORREDOR t------..1'----1----t- --+-----+-----+----

PRINCIPAL l 1.50 1 - li - 1 1/20 1 2.30 ! - - 1 tMPERM. 

... 
--~ESCADA 1· 1.50 : - . - r i ~~IVRE: - j iMi:e:RM. 1 tMPERM.' 

ATE 1.5Qm : 
--+------1 

1
1.50 !,, - li - 1 - i 200 i - ij °iM~ERM. ! IMPERM. 13 

14 

15 

RAMPA 
. 1 1 l\l.T. LIVRE ! ATE l 50m 1 

~ 4 00 : - : - 1 1/20 1 4.00 1 - i - 1 IM!'ERM. GALERIAS 

SANITÂRõO-uso ~ j \. j 1 \ IMPERM. i 
1 ATE 1.50..,, 1 

lM?ERM. PESSOAL EN SERVIÇO ! 1.00 i 1.50 1/8 1 1/16 j , 2.30 

o---lG-.......--V-E_S_TI_A_R_IO·uso 11 j l/S 1 

?ESSOAL EM SEl!\llGO [! •. 2.00 j 4.00 f 1/16 j 2.50 3 X P.Q : IMff.RM. J 

i ATÉ l.50m: 

DEPÓSITO ~ [l.50 1 4.00 : 1/8 
1 

1/16 l 2.50 17 

i 1/20 1 2.20 i i 2500 ESTACIONAMENTO ~ 18 

3llP.O. j IM~ERM. t 

'ATE1.50m i 

1 - ! 
IMl'ERM. 

IMPERM 

N~ 

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Observar-se-ão as disposições constantes na NOTAI à Tabela I • . -
II - ITENS 

02 - área máxima permitida para sobreloja menor ou igual a 50% 

da área da loja. 

09 - a área mínima será aumentada de 30% por elevador excedente, 

quando houver mais de um. 

10 - será permitida ventilação por meio de cha~inés de tiragem 

ou dutos hor~zontais. 

deverá haver ligação entre "hall" de elevador e a caixa de 

escada, conforme Quadro n9 4, anexo. 

11 - a abertura de ventilação deverá se situar no máximo a cada 
-~. ·-r, 



- quando não houver acertura direta para o exterior, será permit~ 

da ventilação por meio de chaminés de tiragem ou de dutos hori

zontais. 

12 - permitida iluminação artificial e ventilação permanente. 

- deverá ser ae material incombustível ou tratado para tal. 

13 - no caso de emprego de rampas, deverá ser obedecida declividade 

de 12%. 

-.\ - as rampas com declividade superior a 6% serao revestidos com ma 

terial não escorregadio. 

14 - a profundidade máxima da galeria nao ultrapassará a 10/vezes a 

sua largura. 

18 - número de vagas para estacionamento de acordo com o Quadro 21 -

anexo à Lei 2339, de 15 ãe fevereiro de 1982. 
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I - CONSIDERAÇOES GERAI.S 

Observar-se-ão as disposições constantes na NOTA I à Tabela I. 

II - ITENS 

01 - será tolerado pê-direito mínimo de 3,00 m nos locais de 

trabalho em pavimento superior ou onàe não haja fonte àe 

calor desde que atendidas as condições da natureza do tra 

balho. 

i. 

i 
' ""--··~-.. ····-,·-- .. .._/ 
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1 ' 1 
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, 
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1
1· VA <o 

1

1j '. ' ,, .... ,~, ' 0 ,~ 
1

1 VASO 1 1, 
POR PAVIMENTO , °'' ., LAVATÓRIO 

1 

SANITM•C i :.;i<;TÓklO 1 BEB.C~~U?J 1 ~•-•vn<v 
1 

SA!<fTÍk'O 1 "'ICTÓRIC 

1 
Chll\/E\l<O 

. 1 1 i 1 1 i 1 

~TE~~~;;,-- ,_: .. -t-: +-~+-~--L~ ~-1 .. ;-~-;- J 
-C€;~-~-:~~-----·---- --6-1-~ ;i-,-l. ; . -~ 1 2 J~-
DE~~~;;;~,~---- ___ e ____ l ____ ~----1-· ;~-r-5 ---;--+-3j-~----;--
~--------------~ -- --- ·-··· .. - 1 - -1- ---1 --- - -

:~:º:·.~~:- ~-::~r~: _- _': ... r: -"~:=1~--: t--~~r :·-. 
1/200 rn2 l l/200m2 i/300m2 !1/3C:•Orr2 1/500 m2 I i/5COm2 l 1/600m2 j l/600m2 

/JC,IMA OE 3.00J m2 ou 1 ou ou 1· ,;u j ou ou j cu 1 C'J 

FRA.ÇÀO j FRAÇÃO FPtÇÁO i FRAÇt.O 

1 

FRAÇÁO 1 FRAÇÃO l FRAÇÃO 1 fRAÇÁO 

Deverão ser previstas nos 

portes e educação física, 

de alunos na proporção de 

.,,_ . ·1 
'"" locais destinados à prática d~ es 

instalações de chuveiros para uso 

1 unidade para cada 120 m2. 

,. .. 

.... 

.__ _____ _ . _.,.. ___ ....... ~-· .. -~~----· .... --~~~-·----------------_, ·J·' 
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~ @ 
(ENDEREÇO COMPLETO DA DellAI -··-· LOCALIZAÇÃO ÁREAS m2 . 

TERRENO 

EXISTENTE 

À CONSTRUIR TÉRREO -
A CONSTRUIR-PAV. SU'ERKlR ( 5) 
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Í3 ::zf RECUOS l zu~\~fEAMENTO DE B1í1,.URU f""""'] 

ESC~r~ORIO_TEC_NICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 1· 1 
Adm~11stracao Osvaldo Sbeqhen _ 
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L • RECUO LATERAL 
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- ZOf~EAMENTO DE BAURU 
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[ VIAS DE CIRCULAÇAO -] 
ESCRITORIO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU (°";º l 
Admrnistração Osvaldo Sbeghen 

VIAS DE CIRCULF.<;f~ VIA EXPRESSA VIA ARTBRIAL VIA "IA VIA VIA PARA 

CARACTERÍSTICAS • 19 CATEGORI~20 CATEGORIA<9 CATEGORIA I'º CATEGORIA PRINCIPAL SECUNDÁRIA 
CIRCULAÇÃO 

LOCAL DE PEDESTRES 

LA~GURA M1NI~. 1 (a) 1 ·(a) 1 36 rn 30 rn 20 m 12 m 9 m 8 m (faixa do dorninio) 

FAIXA CARROÇÁVEL 

1 

(a) 1 27 m 1 21 rn 1 14 m 1 8 m 1 6 m M1NIMA 1 
(a) 1 -

(a) 1 3, 5 rn 1 1 1 2 m 1 1,5 m PASSEIO LATERAL Ml- (a) :3, 5 m 3 m -Nil'.10 DE C/ LADO 

CANTEIRO CENTRAL 

MÍNIMO ~(a) (a) 2 rn 2 m - - - -
DECLIVIDADE MÁXIMA 6% 6% 8% 8% 10 % 10% 10% 15% ou es-

cadaria 

DECLIVIDADE M!NI111A O, 5% 0,5% 0,5% 1), 5% 0~5% 0,5% 0,5% 0,5% 

(a) Projeto específico para cada caso. 

Os raios mínimos para concordância dos alinhamentos que se referem à cruzamentos de vias perpendiculares 

entre si deverá ser de 9, 00 m. Nos casos de cruzamentos não perpendiculares poderão ser admitidos outros 

raios a critério do órgão competerrte da Prefeitura ~unicipal. 
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VIAS DE CIRCULAÇÃO PARA NUCLEOS 
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL 

VIAS DE CIRCULAGÃO 

·~ CARACTERÍSTICAS .. VIA PRINCIPAL VIA SECUNDJ~RIA. 

LARGURA MlNIMA 16 rn 12 rn 

FAIXA CARROÇÀVEL MlNIMi~ 11 m 8 rn 
! -

PASSEIO LATERAL MlNI~O 
DE CADA LADO 2, 5 rn 2 rn 

DECLIVIDADE MÁXIMO 10% 10% 

DECLIVIDADE MlNIMA i 0,5% 0,5% 
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ZONEAMENTO DE BAURU (º";"º) ESCRITORIO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Administracão Osvaldo Sbeghen .. 

''IA P / CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES 
VIA LOCAL Permite acesso ao~Nao ~errnltÊ acesse 

lotes os o es 

9 m 6 m 3 m 

6 m - -

1, 5 rn - -
10% 10% 15% ou escadaria 

0,5% 0,5% 0,5% 

O raio de concordância mínimo para cruzamentos perpendiculares é 6,00 rn. 
.· 

Nos casos de cruzamentos não perpendiculares poderão ser admitidos outros raios a critério do órgão 

competente da Prefeitura Municipal. 
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CARACTERISTICAS DE LOTEAMENTOS E J ZONEAMENTO DE BAURU('"""'º] 
HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL ESCRllORIO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 4 

Administração Osvaldo Sbeghen 

CATEGORIA DE USOS CARACTERÍSTICAS DE OIMENSION~.MENTO, RECUOS E APROVEITAMENTO DOS LOTES 

PERMITIDOS TESTADA ÂREA RECUO/FRENTE RECUO LATERAL RECUO DE FUNDO T.O. C.A. 

Rl 10 200 3 ou 5 * 1,5 (cada lado) - Q,§ * 
R2.0l - R2.02 10 200 3 ou 5 * 

1,5 de cada la- 3m 0,75 1,5 do das divisas 

R2 .03 20 400 5 m 3,00 das divisaE 
laterais 5m 0,50 2,5 

Cl - Sl - El 5 125 5 m - 5m 0,50 1 

C2 - S2 - E2 10 400 5 m 3, 00 (cada lado) Sm 0,50 2 

E3 - E4 Estudo de cada caso pelo Escritório Técnico 

Il O alvará serâ concedido para funcionamento na ~rópria residência 

* 3,00 m em relação às vias de pedestres. 

5,00 m em relação às vias de circulação de veículos. 
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~ PARQUE CARACTERISTICAS GERAIS ZONEAMENTO DE BAURU [QUADRO] 
RESIDENCIAL DE uso E OCUA"l"'ÃQ ESC~l1:"0RIO_TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 5 

1-'ft.f• Adm,,mstraçao Osvaldo Sbeghen --~ 
1' li 
J: 

1
; LOTES !: RECUOS PREDIAIS MIN. ,JNDICE URBANISTICC 

TOLERAoos-·--] OBS ;ÃREA-MlNtMA-TEsTADÃ.MIN.ÃuNHt.Mooo olv1sA5 '. FUNDOS !: T.om•. i CAmox. 
i• m2 1 m ! LATERAIS i 11 ! J 

======-,.-- ·1 i 1 . .: l 
il :, 700 ! 20 ,[ 5 i 2, 5 1 5 p -· 

l (1) :1 - 1 - i! - 1 - li - ~ 1 1 

------...,...-----.,.!! ;! 701) 20 '1 5 i 2 ~ 5 . 3' 5 i . : 
----+---------+- 1! 1 1 1 1 

1 11 li . ----+-- ------- -t---ir 
:! 1, 

-------+-- 1 ii -t- 1 i 
' 1 1 11 ______________ j . .;,_ ___ __, ____ _,,_ ___ _,_ ___ ...._ ___ .,._.._ 

1 :1 '\ 1 
,, ___ i ---+-------11-------+------,-.-----tt-----

l-------------t-- T 11 1 
1 

1-------------~~-~--l-~==~-=~~====---=-- ~~-==---_-- --t--=·---~ ~ ----'---------+-----

, ____ _ 

OBS: 

/ ;: 1 :1 

-----------L_ . -~-- --~-~=--~~~~-~ ~-- -------- ------ ~ -J_ _~-~----~ _:~--~- --+ ..... ,1-___ -'·------------;,----

1 
1 !I 

( 1) O alvará somente será concedido para funcionamento na própria residência. 
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~ ESTRITA/ CARACTERiSTICAS GEHAl~i ZQ;~EAPJwEf':jrrO DE BAUl1U GJ 
RESIDENCIAL DE uso E OCUPA'"'ÃQ ESC~ll."ORIO_TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -

\.VH' Admrnstraçao Osvaldo Sbeghen 

CONDIÇÕES DOS USOS ii , i' LOTES 1
: RECUOS PREDIAIS MIN. INDICE URBANISTICC 

~--------------~-------- ----------, OBS "---.-- -.---------- - -- ------------- ------- -- ---------~-------~----
PERMITIDOS 1 PERMISSIVEIS TOLERADOS :! AREA MINIMA TESTADA MIN. ALINHAMENTO DIVISAS FUNDOS ' T.O ; e A m2 m LATERAIS - · · max 1 - .max 

~L- ~---- 300 i 10 4 - - i: 2/3 l,o 

~- R2.03 _________ ,_____ --------~(7el_1:_l1_ ___ ~Q_() ___ i ___ 2~--L-~----i-- 3 3 
1
: 1/2 1

1
, 2,5,~ 

1 i' ,, 1 11 ' 

R3. O 1 -- ( 2) :: - i - ii - ! - - li - -
f---------------~-------- ---,;-------Jt- ---1(--- . ~ 

Cl. 01 - Sl lf ( 8) ii 300 1 10 ;I 4 , - - j 2/3 : 2/3 
1--------------------------------------------'--;'--' -------+---------t 1 _______ __.., ___________ _ 

E 1 :; ( 3) : - , - - - - 1

1 

- -_______________ ___, _________ ----- -,.-- ----------------4------------:;___-~-~· : -----+---- 1 

C2 .02 Ü5e7):; 300 10 1: 4 - - 3/4 1 
--------~-- i! 1 i: 1 

------------------ ------- --------:-· ----r------ ,: 
1-----------'-------------------------,,------!-1_____ 

11 

1 .1 i' ! 

------ -------~---- -------- ----------------- -- ----------~--~---- - ---- - -------------- ___ _J_ ~-------·-----t----~--------------~-----l 
-----~----- ---------- - ---------- - ------- ------------ --------- - --- - ------ ------- ---L·---------- ---------4--------------- -------------1 

;I 11 l 
l ----·----- ~-·------ --- --·-~·------- --·-~ -------- -----·-· - ________ .:___. __ _ 

i 
-· ------- ---------------- ---~---- -------- ----------------- ----~ -- -----.--- - --...- - -------- ·-- _ J __ -·-------------------- ---·--------------------t------ ----

' 1 1 

085: (2) Deve obedecer a legislação específica quanto as cari"lcterísticas de ocupação da área. 

(3) Terá sua implantação adequada a critério do Escritório Técnico, submetida a deliberação da C.M.Z. 

( 7) Poderá haver necessidade de área para estacionamento de veículos e/ou pátio :!_)ara carga e descarga, confor
me quadro 21. 

(8) Permitido como uso misto desde que a edificação tOt:éll tenha T.O. ( 2/3 e C.A. < 1,0. 

( 11) Deve dis'por de área para play ground de 4 r:i2 ~or uní.daõ.e 11abi tacional, com mínimo de 30 m2. ~; 

(15) Somente supermercados e estabelecimentos congeneres. (._r~· · 
m;;:r;r~-- "--;, .. 
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2J~3 ]~~~~~~-l[CAR~~~s·~1~ê~~;I~ /JJ'::!E!~fJ~EfJl"O IJ:E BAURU]( Q~AORO] 
ESCRITORIOTECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 7 
Administracão Osvaldo Sbeghen 

CO:\'DIÇÕES DOS USOS 
------------i OBS 

LOTES RECU05 _ _i='~EDIAIS MIN. -INDICE UR,BANISTI~ 
PERMITIDOS TOLERADOS ARE-A~~NlMA 'i"Esr~A MIN.-ALJNHAMENTO ~À~~:is FUNDOS T.O. max. C.Amox. 
·---

FRl . _______________ L_ 250 10 3 - - 3/4 1,0 1 

----~2. 01_~----- R2 . 0 ~--------------· , ··---- _ . _________ j __ (i_!__;_; _1~0-0, 5 
1 

5 - - ' 3 / 4 1, 0 

r 
R2.03 i : (7e12)!: 500 ! 20 ii 5 3 3 i 1/2 3,0 

-- --------·- -· ---- - ------t------·-------·-----------;------------~-------1í-----r- . :: ! 

l _____________________ _j_. __ __!33~---- J __ C_?l _ _l__3_~0_µ0 :1 5 -=-___ 3 __ _j___Y2 i 1,0 

f ' R3. O 1 •' ( 2) - 1 - ii - - - :! ------------------------ -------· -- ------------------ --------------··- -· - --··------- -----+------+------ ------ -1 

Cl - Sl (9) 250 10 3 - - i 2/3 2/3 
.. ----------·- -------------------------·------.,,.---

C2.0l S2.0l __ j__ 
--------- 10 :: 3 - - i 3/4 3/4 (9) 250 

10 li 

--~-------- f 
1 C2. 02 1,0 ! ( 7) 

•I ( 3) 
---S2.02 250 l,~ -------------------- - -· 

El 
--·- ----·--- ~---- +------------------+--- ---4 

!l - - - .í: 
- -- -- ______ __J ______ _ Il (1) 

11 

i 
- ' -

•i 

1 - =~~~~====:; 
OBS: (1) O alvará será concedido para funcionamento na próor:La residência. 

(2) Deve obedecer a legislação específica quanto as características de ocunação aa área. 

(3) Terá sua imolantação adequada a critério do Escritó:::io Técnico, submetida a deliberação da C.M.Z. 

( 6) Refere -se a exigência mínima por unidade habi ta.cional. 

(7) Poderá haver necessidade de área para estacionamen·co de veículos e/ou pátio oara carga e descarga.-quaàro 2 

(9) Permitido como uso misto desde que a edificação tot.a.l tenha T.O. ( 3/4 e C.A. < 1,0. ,/-'···· ..,., 
/.· 

(12) Deve dispor de área para play ground de 2m2 por unidade habitacional com um mínimo de 15 m2. i 
~J,.--.-.... ·,--,,..··-~~.....,.,.-~~._. .. _ ,,, ... "'"* '"'·-" -"'"'"'' ... 4F ~.-. .. ---,~-·-.·--· 

J 1 

------·-~ . - 1 
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~, 1~REFERENct1.\1.. icAR1;.ciuusT1cAs GrnA1s] ZOí!EArm.::rffo DE BAURU [ º"'"º] 
RESIDENCIAL l DE uso E OCUPACÃO ESC~11."0KIO_TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 8 ......__ ____ __, ~· _________ y_,____ AdmPrnstraçao Osvaldo Sbeghen 

CONDIÇÕES DOS USOS 
--------.-----·---

LOTES RECUOS PREDIAIS MIN. INDICE URBANISTI 

PERMITIDOS PERMISSIVEIS TOLERAOOS- ---- -- ~ OBS ;AREA:~NIMA TESTA~AMIN.-ALWHAMENrO. -~Á~~:is FUNDOS T.O. mox. C.A.max. 

É
_Rl-_ ----u-----------~.----------------- ________ -·· " ___ (5) _ _, ... ~_0 _ _L __ ~Q __ ,_Q__o\l_} _ _;__ - - 3/4. 1, 5 

1 1 ,' 1 1, 1 

:~:~~ - R2.02 ___ , --------------------;·;~:;-;-, -~~~t-+a- :: : ' ~ -
3 

;! ~;; \5 
'------- 1 t---- ----- -- t------ ---------r----------- --+i·-- -- ---+-·- -------':------i-----
i R2.04 ' :! (7): 250 1 10 ri 3 ! - 3 ,, 1/2 1,0 t- - ---------------i- -----------·---· --·r- - -~---- -------·---1---· --------t -it-----~---

! ~" '" •! ( 2) - - ;I - - - :! - -

R3.02 
-------- - --.fj- --,--- --"'j-- ----~. ------~------r----.---

--------:~~0-)--7 -·-;;·~--·-5---- :: o ou 3 

(7)1--250 10 --r-Cl - C2.0l - Sl- S2' 
--------- --------- --------·--- 3/4 l~ 

C2.02 

1 ~: 
OBS: (1) 

(? 1 -J 

( 3) 

( 4) 
(5) 
(6) 
( 7) 

3/4 1,5 
-·----<r-

S3.02 250 1/2 1/2 ( 7) 

( 3) 

__ l? _____ J 5 --- --J ______ ... -- -----
il 

E2 ---- ------------~---------- - ------ -- ---~--
(1) - -

-1 - .... . -·----··-··---- --- __ _.-"- -- - -~--- -

I2 (4) 250 1() 5 1/2 

O alvará ser:3. concedido para funcionamento na prÓ?ria residência. . 
Deve obedece:::- a legislação específica quanto as características de ocupação da área. 
Terá sua implantação adequada a critério à.o Escritório Técnico, submetida a deliberação da C.M.Z. 
Dev~rá ser submetida a análise por parte da Comi~ são /vl.unicinal de Zoneamento. 
Sera permitido desdobro de acordo com a legislaça:> especifi-ca. 
Referem-se as exigências mínimas por unidade habitacional. 

1/2 

Poderá haver necessidade de área para estacioname::ito de veículos e/ou oátio para carc:ra e descarga, confor
me quadro 21. 

(10) Permitido como uso misto desde que a edificação t::ital tenha T.O. ~ 3/4 e C.A . .( 1,5-
(12) Deve dispor de área para play ground de 2m2 por u.:üdade habitacional, com mínimo de 15 m2. 

~)1 
_,L;~! e. ;/ '·-
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L:--- ··- ... ---- ---~----·- ----------- ------- --- . 
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• ·~· 1 JlTHOde BArRf_gl DE uso E OCUPAÇAO 

,--.., . ) 
·------·-------------

-.é/ 1 r. nr-.·. t".' I' t~~ E''"'~.;. •'T·'10··.' D"Y r. n/J,' u ~~'lu .li \ ' ' . i<'~ '\ ' " . ·. .,, '-J' i'.1 ~. .i i- 1:1" ~' _ • ., • \ 
€::4 ·~';.;; '-...,i.,._. w.~ ri ii ...... ~ -. • '"(.-. 
ESCRITORIO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Adrninistracão Osvaldo Sbeghen 

L-._ 

-Ç 

<.._""::-\ 

[º";j 
[- ~E~MITIDOS.. ..• COfJ:~~;~:ISusos LOTES RECUOS PREDIAIS MIN. INDICE URB.ANISTI 

0:3S 
ÁREA MÍNIMA TESTADA MIN. ALINHAMENTO DIVISAS 

m2 m LATERAIS TOLERADOS ' _ _i_ FUNDOS T.O.max. 1 C.A.mox. 

2 /1 Pl : i 250 , li) .1) ou 3 , _ 2/3 
----~--------:i-------~---

- ~ 7 e 14~- ."_!)_() -· 1 

2 'l 5 3 

--- ------------~------

3 2 /3 3,0 
--

R2 .03 

Cl - C2 - Sl - S2 (7e10J:1 125 5 .!o ou 3· 
. ,1 ' 

3/4 1,0 
-----+---------- ----------ri--- --~--

S 3. 0 l - S3.03 : (7) i 250 10 -
rr-------t--··--------i----------+--

1,0 1,0 ________ . _________ C3 

El E2 

Il 

~- -r--
\ _ 

L_ 

E
., 
.) 

S3. 02 
-~--

I2 

-- ---~---~ 

1 

---------i 

1 ( 7) :, 250 ! 10 
-- -- ---- ----------_.+.- --------!!----------' -----

3 2/3 2/3 ______,,_ 5 

---------~--( 3) 1 

(1) 

--------- --~ 1 º------ \ _ -? _ --------=- -----·----.__,,:!_l_:/_2 _ _,__11-TI ( 4) :i 250 
4 

' !i 
-------<+----- -----

il 

-- ~--- - - 'I -------·--- ---·-- -- -- i• ·---- .. ,_,,_ -- ·-~- : ---·- ----- 1 ---="j' 
.. " -: - . ------~ 

OBS: ( 1) o alvará será concedido oara funcionamento na própria residência. 

(3) Terá sua implantação adequada a critério da Escritório Técnico, submetida a deliberação da C.M.Z. 

(4) Deverá ser submetido a análise especlfica por parte da Comissão Municipal de Zoneamento 

(71 Poclerá haver necessidade de área para estacionamento de veículos e/ou pátio para carga e descarga, confor
me quadro 21. 

(10) Perr.iitido como uso misto desde que a edificaç:io total tenha T.O.~ 3/4 e C.A. ( 1,5. 
'<., 

(14) Poderá ,ter uso misto se os dois primeiros pav.Lmentos se destinarem a comércio e/ou serviço vicinc;i-1. 

... 

j 
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@TI!Fíl:Eoor.IHNJ\1\~-· l~CARticTB~1sT1cAs GEi~A ~-s zra; H::t\iVl Errro DE OAURU ( º"'°"º J 
TE/ corvi1ERC. 0 c uso E ocupJ1rÃo Esc~11:·0R1o_TEcN1co DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 10 
'---------- lí:. •y Adrrn111stra ao Osvaldo Sbeghen 

INDICE URBANISTICC l CO:\JDIÇÔES DOS USOS , LOTES RECUOS PREDIAIS MIN. 

PERMITIDOS - - -- --~ PERMISSIVEIS·-------,-- ---TOLERA~S----- - OBS · ÂREA M
2
ÍNIMA TESTADA MIN. AuNo'-iAMENTO ~~~~~-S -~~NDOS T.O.max. C.A.max. 

1 

, m m. 1 

Rl (.LO) j ___ 25_Q___j __ l_Q :O ou 3: - - 'i 3/4 1,5 
,, 

7el4)': 250 ~o 
·---- -----------

( 7) .: 12 5 1 5 
-r-· 

' 5 - 3 ,, 

--------+-- 1 

!1 - - -
2/3 4 

3/4 4 
------t 

R2. O 3 ---- - ---- -------r-------~----

Cl - C2 - Sl - S2 
----+-------1----------------~--- ------- ---

( 7) 'I 250 10 - - - 3/4 1 1,5 1 C3.0l - C3.02 

El E2 h'., 
~.,, 

S3.0l - S3.03 
---+ ---

--- ---- ,,.......-------------- .... --~-

( 7) • 250 10 
---- - ---- - - -- --------. ----

( 3) - -
- - ------------

- - -
1--~~-- ------- ---- -- ---- -- ---------·--i------·-····-·-------- ---,1-)- ~---- - - - - -

1
-------.. ·------· 

1 ' 

1 I' 1 

i-- .--,----+---~-------r---- : 

3/4 4 

- ------
- -

1 ,. :1 1' i1 f---·--------···----- ----~--- ---.. -------·-- -----·--·-·~ ' li --r· ---- .. ------------~- ----

~--~---- --~ - ---- .......... ·-·. -· 1 .... -- " - - - - - - -- ~:-~----· 
OBS: (1) O alvará será concedido para funcionamento na prÓr:?ia residência. 

(3) Terá sua implantação adequada a critério do Escritório Técnico, submetida a deliberação da C.M.Z. 

(7) Poderá haver necessidade de área para estacionamento de veículos e/ou pátio para carga e descar0a, confor
me cucclro 21 

(10) Permitido como uso misto desde que a edificação total tenha T.O. ~ 3/4 e C.A. ~ 1,5. 

(14) Poderá ter uso misto se os dois primeiros pavimentos se destinarem a comércio e/ou servigo ví)icinal. __ , 
, ,. 

. 
' 

i 
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[zcc] ESSENCIAL/ 
COMERCIAL 

CARACTERISTICAS GERAI~ ZONEAMENTO DE BAURU ( OUAORO] 
DE uso E OCUPArÃQ ESC~1i:-oR10_TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 1.1 

~ Adm1111straçao Osvaldo Sbeghen 

CONDIÇÕES DOS USOS 
~------ -- ~----~----

1i LOTES i\ RECUOS PREDIAIS MIN. :INDICE URBANIST 
___________ J OBS J..__T - -- 1- - ·- ·- - ___ :._ __ . ____ --~------ ---------~-- -------1 ~----

PERMITIDOS PERMISSIVEIS TOLERADOS ii 'ARE~~INIMA TESTA~ MIN. ALINHAMOOOi ~À~~R~S ' FUNDOS "CO.mair.. : C.A.mair.. 

- 51 
-r 
$2.01 
1 
! 

1 - ii 
1 

1 

11 

-
11 

'I t 
11 

t 

-
~ 

1 -
5 - 1 

C2 Cl 

- 53.01- 53.o~ 1-(.7) -2~~-T--;.~ -r - t - 1 -
,- ------- --r 
1 'I I• 1 'I 1 j_____ 1' ,1 1 1, 

!1 

11 1, 

1 ! ' : 'i \ 
1-----------~- r- ------ ~--+-- . , i 1 

______________ _, l ~------·!' I! 
1 ~-----

:. :, l i 11 

--------;-----··t ~ - -----·----------------------- -----~------------- -+-------------- ----- --~--------~-----~---~1~-----1 ______ ' ----+ 
1 1 .: '1 " 

>---- ------- ___ , - ----- ---- --- ·- t---- - - ---- ,. ----4------------1--------+---------- ~ 
1 11 j ' -. 'I 1 

li 11 1! 
j , -· - --- ---- --- ~----- --, - -- -·-----------r-----
' ,1 1, 

1 ---f:-~------+·---
~ 

'------=~~----~-J-____ ~ ------- -- ' ------+ ---·--r--

1 : 1 

OBS: ( 7) Poderá haver necessidade de área para estacionamento de veículos e/ou pátio para carga e descarga, confor-: 
me quadro 21. 

(13) Admitidos na zona apenas se estiverem localizados à partir do 39 pavimento; os dois primeiros op;ri9atoria
mente deverão ser destinados a atividades de comércio e/ou serviço. 
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~-, 

L , 
f· 
' 

t 
f 
\ ., 
l 

' 
t 
r 

r· 
f 
' 

..... 

. ''"''~,'"'-~ ... ".'; · 1· 

'' . 
•• ~ º"' '~- .. -..,. - ' ·.-.; .' ,,,---r;-~ ---- . ....,....,.7".,....,-. - ----;··-·~ ....-;-.· ·;·7~ -;- .. ·- ···-
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7·1,~"'\ 11' «-:..~ 
1.'{,.,.~l 

,.- .... 
! ) r1 

r~~;:z~oc;;~~~·.~Af\ilCARACTEHiSTICAS GE~J.!,15) zcr,!El\MENTO DE BAURU ll E1v11 StHv1co: DE uc;o E ocuR'~.ÇAo Esc~11:0R10_TEcN1co DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
,__,, "-' 1"' ~ Adrnrrnstra ao Osvaldo Sbeghen 

~ 

f:!
~ 

R 
~ r CONDIÇÕES DOS USOS ;, , LOTES RECUOS PREDIAIS MIN. 

- Pffil\11Tloos - . u~ PER"11SS1VE1s--i------ToLE~AOOS J OBS : AREA ~1NIMA' TEsr~~ MIN. -Al.JNHAMENTO 

-- -------'-

INDICE URB.ANISTi 

DIVISAS FUNDOS LATERAIS i T.0.moll. C,A.max. 

i, 2/3 1,5 
-------+-----------------<+ ·--

1 2/3 
1 - 4/3 

(5) 250 10 3 Rl t-- ---- -- - - ----- -
(6) I! 125 5 5 R2.01 R2 .02 

: : R2 • O 4 ( 7 ) 2 5 O 1 O !i 5 1/2 1,0 
1-- -----------------~---------------·-·------,,_ -------- +---

: (2) - - 1! R3 

Cl 
----------+--

C2 ------- "-

----~- t---- -+------- - - ----:--- ~----- ---, ------+- 1 

12 5 ' 5 ;1 - - - :i 2 / 3 1 , 5 Sl 

S2 

Il 
-1 -- " - ·-----+---- ----- ---·--it ---------~ - -- ------------1 -------~---

250 10 ' - - - i 3/4 1,5 
~ -7-

C3 - C4.02 . -------- ------ ------------"-·--
( ?_) ___ __, 2 5 () 1 o .l. 5 - - :: 3 / 4 1, o 

S3.02 S4.0l 

C4.0l 

84.02 

El 

I2 ! 

E2 E3 

(7) í 
-----:!- .. - ----

( 7) 

7 e 3) 

( 3) 

( 7) 

3/4 1,0 
------;,----------

250 10 t 5 
- --t--------+------

- - i1 1,0 ' 1,0 ------------+----------+--· - ------
250 1 10 1i 

-~-- ---

··~ 

' - - ~ - -.f-·-~-

i. 3/4 1,0 
-- - --- ---------- ' --r 

10 250 5 

OBS: (2) Deve obedecer a legislação específica quanto as características de ocupação da área. 

(3) Terá sua implantação adequada a critério do Escritório Técnicor suhl!'Atirla a c:lcd.iberaçiio da C.!-1.Z. 

(5) Será permitido o desdobro de acordo com a legislação esnecífica. 

(6) Referem-se às exigências mínimas por unidade habitacional. 

(7) Poderá haver necessidade de área para estac:..onamento de veículos e/ou nátio para carga e descarga, confor
me quadro 21. 

ff'"X 
' 

'''·11' 
I 
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~ 

'--D 

@]iFREoo1\~~NAN- cruiAcTER1sT1cAs GEF{A~s z(:,~:·j[t\rJH:~\JTO cé BAURU 
ITE/INDUST DE USO E OCUPArÃQ Esc~1i:-oR1o_TEcN1co oA PREFEITURA MuN1c1PAL oE BAuRu 
l__ ------·~ ~ Adm1rnstraçao Osvaldo Sbeghen 

{ º13'º l 
[- PERM1T10os . --~ coN;;~~::,:,i'.5()S -- TOLE~s i oss '. ''EA ;:}~'~:'~'""; "'" = ~:;;~~sM~:'°º' IN~~:.u-;N:~~ 
1 ----- --~-·-- ----~l 
~ R2.0l 

(5) 2 /3 __ -~!..~--250 10 3 

~----------- ---- --- --~- ------ ----
R2.02 (6) 125 : 

------ -- - < 1t __ T ___ 250 l lo 5 
5 5 2/3 4/3 

C3 

f,-' S3.02 

I2 

OBS: 

t 

* 

(2) 

( 3) 

(4) 

(5) 

(6) 

( 7) 

C4.02 

S4.0l 

R3 

i R2 .04 
+ -
1 

Cl 

-~----+-- -~---~---

' (2) 
Sl ---Il--,-----·-:-12-s 5 

-- _.:; ___ _ 
(7) 250 

----·----- ..,..----- ------- - . .,.... __ - __ __.:_ ---·-- -- --------

( 7) 250 
---------------------·- --- -------- --~---- -~-

• El E2 E3 ( 3) -- --1-
( 7) 250 10 ' 5 

·-··------- --

(4) ' 13 

-:r -

. ·- -------------.---.+---------

Deve obedecer a legislação específica quanto às características de ocunac:::ão Cl.a área. 

1/2 1,0 

2/3 1,5 

3/4 1,0 

3/4 ' 1,0 
-----~------·----

_____ L,__ 
1 

3/4 1,0 

- -----i -·-----~ 

----~---------- + - -

- ------ .;;_ ------------

Terá sua implantação adequada a critério do Escritório Técnico, submetida a deliberação da C.M.Z. 

Deverá ser submetido a análise específica por parte da Comissão Municipal de Zoneamento. 

Será permitido o desdobro de acordo com legislação esnecífica. 

Referem-se às exigências mínimas por unidade habitacional. 

Poderá haver necessidade de área de estacionamento de veículos e/ou pátio para carga e 
quadro 21. 

desc..LAarga~-~~nforme 
1) .. ·· 

i/.· .-,~· 
7;·, ... ,--·J. 
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@D DlSTRilO 
INDUSTRIAL 

CARt\CTEFt~STICAS GEf~A~ISl'T_r1. __ ~;;.~r:11r,,rJr:~" 1T0 [J-1~ º'M P'"-U ~ e._,,-. .. ~ .. .__,, '"'~"' 1 U-a J ·.-.. DJ"'t,.~11 \.. 
DE uco E OCUR~l'ÃO ESC~11:0R10_TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

.J l'-{y. Ai:Jnw-ustraçao Osvaldo Sbeghen 
[ º14"º] 

11'-<DICE URR~NISTJr CONDIÇÕES DOS USOS . LOTES RECUOS PREDl.ô.IS MIN. 
-·--· - ··---------·--- ---------·-··--- --- - _:_ OBS ", - , - -- -- - --· 

P"'RMITIDOS PERMISSIVEIS TOLERADOS Af~EA MINIMA TESTADA MIN.Al.JNHAMENTO DIVISAS FUNDOS 
~ ' m2 m LATERAIS . T.O.max. C.A.max. 

~ 

( 16) •• 
--·-·--1j--

I2 •: 2000 . 40 6 3 3 ' 3/4 l. 
---· ! . 5 o oº--- ---·--s;;-·-·--r--·-10----- -5 5T 2. /3 1 

·t.---------~;: ----- -1_ ' 
, ______ _ 
i; 

-----------+ ~ 
~ 

I4 (3) . - ---1 _-:_ ___ -r 

------·------ -- ---- ----------- ----+--- --------
1 

----+----------·--· -------- -----------·------- --------· ------·- J _________ _ -- -~ ----- -- i 4 

---- - ~-------· 

: 
--<1- ------·-

- -- ,_ ----- ---

·' 
- - r-~----. 

'· 
I• -----------+------------· --- ----·--jt-------.---- -

" 
OBS: 

(3) Terá sua implantação adequada a critério da Escritório Técnico. submetida a deliberação da C.M.Z. 

(16) DGsde que faça parte integrante da indústria-

_{j[_""v·· . 

.... -. 
. 

' 

!''Í")>'·, - I '; • 
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[ZE1] ZONA ESPECIAL DO 

TERMINAL RODOVIÁRIO 
CARACTERISTICAS GERA~S ZONEAMENTO DE BAURU ['"'"º] 

DE Uso E OCUOl\rÃo ESC~11:0R10_TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 15 
rHVH Adm"11straçao Osvaldo Sbeghen 

i CAmox. 

:---
,___hQ 
1 2/3 

1 3/4 
1 

1 
r 
i 
1 

1 

CONDIÇÕES DOS USOS l\ 1: LOTES -~ RECUos PREDIAIS MÚ.J;- FINDICE URB.ANISTICC 
·---- ·---·-··---------------------~-----------------------!: OBS ,_ --- • ------- -- --------- ----- -----

PERMITIDOS _!.:!;MISSIVEIS ! TOLERADOS ~ r!AREA ~~NIMA , TESTA~ MIN. At.JNHAMOOO ~li~R~S FUNDOS 

Rl il 250 10 ': 3 - -
1---___._ n_l___ 1 1 (Eiel8)'.l 250 1 10 1: 5 i - ! -

f - i c2.01 - c2.02 Üze1?~º . io I! s · - - _, 
11 1: 1 :, 1 

1; ~ il i 
r------ - , if------r------·- ~-----+-- -
' i . /i 11 11 1 
1 --+------------ ----·------t- ~ 1 .· ' 

----------1----------- ~---~ 1 4 ___ ___,_ ______ __,, 
! :1 11 i! 

----~ ------r ---.11------+------------;,!
1
1----'------'------lt 

1 ' l ,/ ' 
1-------------------r-----·----------·----·-·----t---------- -- =--~: ~ -----~--~----~-------------- -~ --

'I ,, 

Cl Sl 

1: 

1: ' -- -- .--- --- ------T- 1 

li j_ --------------r---, 
--1:-

-1----

-- ·--··~-- ------ -- ;i-- --------~---------i----- ---i -- --

--------!. 
11 

l! 1 ii 

OBS· -
- (17) Somente em lotes com frente para a Av. Naçoes Unidas. 

(18) Excluindo lanchonetes, bares e restaurantes. 

(8) Permitido uso misto desde que a T.O. <: 2/3 e C.Jl .• -' 1,0. 
----_a .-'·· 

' ' 

7 f' 

---~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-.,....~~~~~~---

~~:.:..:.:.:..:: ...... ·-·-(":-:-e· 

r 1 
: 1 
;:··: 

t· 

Í• j 
<_ 
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[ z E2} PARQUE DAS NAÇÕES 
CARACTERISTICAS GERA~S ZONEAMENTO DE BAURU [ º"'º'º] 

DE uso E OCUPf'l'ÃQ' ESC~J"~'ORIO_TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 16 
~ Adm!rustracao Osvaldo Sbeghen 

CONDIÇÕES DOS USOS 
·~---------li OBS 

l LOTES_ __ _ 1t RECUOS PREDIAIS MIN. i\INDICE URB.ANISTICC 
~--

PERMITIDOS PERMISSIVEIS 1 

1 
TOLERADOS 'iAREA MINIMA TESTADA MIN. Al..JNHAMENTO' DIVTISRASIS : FUNDOS 1

1
i 1:0. mox. i C.A.mCIX. 

m2 1 m , i LA E A i · 

, ______ --------i------- _ _j_ 1 250 i ].O [i 5 i 1 5 1 - i 1/2 3/4 
1 ' 11 1 11 

1 

.• • 1 R2.03 • : 500 20 : 5 1 2,5 3,5 l/J 1 

Rl 

---- n -------- ---
Cl - C2 i[ (191 125 5 11 5 1 .,_ - li w1 

83 .03 il (20) 125 5 5 4/3 
1 

i----------~--f- ! i' 1

1 ! i 
--------·--------+-- : L \ I] 1 : 

11 ·:, 1 

085: 

il ,1 

il ,, 
1 

·1 
1 ! 1 li ,_ - - -- r----~ 1 -,--~ 1 

·- --- --- --- --- ---- --- ~ ------ - ·i r--------1'----_._-----lf-------< 
J ii :1 -------r--- --r----------t- 1---------------+--
11 ~ 1 :1 -----------t----t ---- -1------r-----r-----

-,--~- ------------ ·-----~-L--- 1 ' ' _. ________ _ 

i/ f : 

1

1 

--L !i 1 il 

---·--t----· 
1 

-- ----·-~-- 1-

(19) Serão permitidos estabelecimentos dentro dessas categorias somente se relacionados a diversões e/ou con
sumo no local. 

(20) Caso se tratar de Hotel, deverá obedecer as dimensões mínimas deterrninac'!as oara R2.03, com coeficiente 
de aproveitamento máximo de 2. .. 

-----· -···--.-- ----"'.-~-~-: ·-~---. --.--,"--~ ..-..~ -..-.. .. -----.. , --·- ,_,_..,.,...._.~_ .. 

;;, . 

·----.·----:-·--~~·-·r--•---'!'..,.....---l'\t'":---~~-r~--.~·';...-•~~ ~---.--.----~-. ~-: 

I: ! 

1 

1. . 

.. 
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[ZE3] FUTURO 

PARQUE DO CASTELO 

CARACTER~STICAS GERAIS 
DE USO E OCUPAÇÃO 

zoJJEt\r~~ Er\JTO DE BAURU ]( 0 ••
0

•
0

] 
ESCRITORIO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 17 · 
Admillistração Osvaldo Sbeghen e CONDIÇÕES DOS USOS i! ii LOTES \! RECUOS PREDIAIS MIN. INDICE URB.ANISTICC 

L PERMITIDOS --~~RMISSIVEIS TOLERADOS 1 OBS rl(REÃ:MJN'MA-rE'.ST~AMiN. ALINHAMENTO ~;.~~:is - FUNDOS J: T.Q. max. i C.A.max. 

--1 ~~11 1 li! 
1-------+--------+---+---i_ i +------1: i 1! 1 1 

1 i! 1i 1 i : 
1 .i l1 ' 1. 

~ [ +-~l-- i il !I 

+----------! : 1 11 r- : 1 

:.~~----~----~~--~---·---~--,----~~~~~=-_-__ -_::_:--~ ~-W =i-~ ; ___ J H- mm • • - - ; __ I 1 
·: i 1] '. ' 

OBS: 

" \ l ll ------f-- ___ J __ ----· : -t--
,, ,1 " 

i - -~- ---- -- -- . - - -- -----

1 1 i 

* Proibida a implantação de Plano de loteamento, aber·:.ura. de r1:J.aS e contruções em geral até a conclusão final 

do projeto de prolongamento da Av. _Nações Unidas. 

~ 

i_, 1 

~ < " .... .,. ..... '"' -~H WWW < WO-MW-

(fi:;;-
I ~(;/~:·:· .. :-.- <.~, ,.i. 

j t _H*I!' º'!*~m:w -.• . , -'"1!:t'":::---~-- -~· 

1-· 1 
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1 
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[ZE4] RESERVA FLORESTAL 
(HORTO E PARQUE 
ECOi.dGICO) 

CARACTERISTICAs GERA~.s ZONEAMENTO DE BAURU (º".'"ºJ 
DE uso E OCUPA<"'ÃQ ESC~ll_"ORIO_TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 18 

•'f""' Admr.rustraçao Osvaldo Sbeghen 

PERMITIDOS 

CONDIÇÕES DOS USOS 1 ii LOTES l: RECUOS PREDIAIS M IN. 'INDICE URBANISTICX 

---- -----~!-- PERMISSIVEIS 1 TOLERADOS ~ OBS 1ÁREA:JNIMA .TEST~MÍN.-AiJNHAMooo·-~À~~~s~~NDOS !i T.Qmax. 1 C.A.max. 

:1 * ~ li ,: 1 
.1 li 

. ··~ li 1 1 - =t,'- ~--il :1 +- i li 

l 1- - 11 -----1 -1----t---:-===+=----:-:==il=== -t-- 11 --j-r==r=1· --+1-==tl1 = -- =t==--~-t-==~. l.----~--- 1.' i i 

1 

: 

-- -----t- 1 - -- ..... -e:-_.,_ -1 ' -----"J_ __ +--1---··· • ----- 11 1i ~I - 1 

' Ir --- - 1 1 ;__ 

__ -- 'I -r-- r 1 ______ J_ -----1 _J_i --+----r--
1 ' 11 . 11 1 _____ ,,- 1 1 _ - i- ----- ·, - -------tr·---T--1 ' 11 --- :- -- - ~ - ' - 1 

~ 
1 -1 - ' ---l-
i 1 'I .1 -· '• -- ' ·-- 1 . ~ -·-- ~-- - ~--------~--- ·-- - -t 

-+--- - " ---1----- " - - ~ -~ -- --- -- - : --:-::-~~- __ ;~ - -- T -r---
OBS: 

! 
' i ------------ ---t--
1 

-------- ------

* Permitido somente edificações que se relacionem ccrm a manutenção e/ou conservação do recinto. 

ª
,.., 

- ~/.-. ;/~ /i ,,,, .. ··. · ... 
:-·• 

L j ··~'>···-·- -- - --- .. --.. ----~---·--·-·---------- ... --·· -- . . .,-p ..... - .. ~..---..~~,~---·~·--·------ .....--- ----------· ···----. - ... ~- --~ t 
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1 
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~ ZONA DE INTERESSE CARACTERISTICAS GERt~ 
URBANO 

(RIO BATALHA) DE uso E OCUPAÇÃO 
ZQj\U:J\P.J1El\JTO DE BAURU][ QUADRO] 
ESCRITORIOTECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 19 
Administração Osvaldo Sbeghen 
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OBS: * Somente loteamentos destinados a Chácara de recreio, de acordo com legislação es~ec!fica, parte integrante 

desta lei. 
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[ L ~ G R A D O U R O l T R E C H O i ~~~~O J 
Rua Alto Purús Da Av. Nuno de Assis até a Rua Francisco Al-

ves 3 m 

Rua Carlos Marques Em toda a ex tens ão 5 m 

Av. Comendador José da Silva Martha Em toda a extensão 5 m 

Av. Castelo Branco Em toda a extensão - 5 m 

Av. Duque de Caxias Em toda a extensão 3 m 

Rua Ezequiel Ramos Trecho: Rua Azarias Leite até Av. Nações U-

nidas 5 m 

Klado p~ r) 

Av. Getúlio Vargas Em toda a extensão ,3 m 

Rua Joaquim da Silva Martha ' Em toda a extensão .3 m _:_::.. 

Av. Miguel Maluf Em toda a extensaõ 5 m 

Av. Nações Unidas Em toda a extensão 3 m , 

Av. Dr. Nuno de Assis Em toda a extensão 5 rn 
--- . 

Av. Pinheiro Machado Em toda a extensão 3 rn 

Rua Wenceslau Bras Em toda a extensão a~:.-1 5 m 
",'·'·!. " 

Rodovias oficiais Em toda a extensão 
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PÁTIO INTERNO P/ 
CARGA E DESCARGA 1 --

1 TIPOS DE USO . i' ZONA 
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N? MINIMO DE VAGAS OU AREA PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 

mínimo 

-1 velórios \\todas 1 ara cada S m2 de salão ~ --- I' 
Saunas, Academi4 ' 

-1-as~ fisoterap .Jltodas 1 va a nara cada 25rn2 de ãre~a construida ( 100 % de área construida) -

--------1 !!-------------
Ag .bancária e 

congeneres l1kodas \ 1 vaga para cada 25 m2 de área construída em unidades k 200 m2 1 -:-- . __ ___._ 

Borracheiros e f. §evera ab_-r_i__g:ar_ 
-i-o-fi-ci;~- i~das · I todos os velcu

l los em reparo 
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estacionamento. deve ter 'l:1Ill mínimo de 25ril2/veículos, ~ncluíndo espaço para manobras. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

   DECRETO Nº 10541, DE 19 DE OUTUBRO  DE 2007 
P. 32603/07 Regulamenta a Lei nº 2339, de 15 de fevereiro de 1982, 

referente a potência máxima permitida para instalação 
de equipamentos. 

 
 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 
 

D E C R E T A 
 
Art.   1º   - A somatória das potências dos equipamentos instalados, exigida pela Lei nº 2339, de 15 de 

fevereiro de 1982, poderá ser superior a 10cv, desde que os níveis de ruídos, produzidos pelo 
uso dos mesmos, atenda o disposto na Lei nº 2423, de 21 de dezembro de 1982 e seu Decreto 
regulamentador. 

 
Parágrafo único - O disposto no “caput” do artigo não dá direito do proprietário exigir, junto a concessionária de 

distribuição de energia, o aumento da capacidade da rede de alimentação. 
 
Art.   2º   - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  Bauru, 19 de outubro de 2007  
 
 
 
 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
RESPONDENDO PELA SECRETÁRIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

LEANDRO DIAS JOAQUIM 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 

 
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
 
 
 
 
 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
 


