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PREFEITURA MUNICIP 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEl Nº 5766. DE 30 DE JULHO DE 2009 
Regulamenta os artigos 81 a 85 da Lei nº 
5631, de 22 de agosto de 2008 - Plano 
Diretor Participativo do Município de 
Bauru, dispõe? sobre as Zonas Especiais de 
Interesse Social - ZEIS e estabelece 
normas para a implantação de 
Empreendimentos Habitacionais de 
Interesse Social - EHlS. 

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

Art.lº -

Art.2°-

Parágrafo único: . 

Art.3° -
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As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS compõem-se de áreas onde há 
interesse público em promover a regulari:zação urbanística e fundiária de 
assentamentos habi~cionais jâ consolidados, ocupados por população de baixa 
renda, bem como de áreas livres que possibilitem o desenvolvimento de 
programas habitacionais de interesse social, permitida a aplicação de parâmetros 
especiais de parcelam~nto, uso e ocupação do solo. 

As áreas definidas como ZEIS classificam-se em: 
1 

I - Z~IS - 1 : áréas de propriedade particular ocupadas por população de 

II -

.baixa renda, ; abrangendo favelas, onde existe interesse público na 
· ~prOctução e nà manutenção de habitações de interesse social, incluindo 

equipamentos ·sociais e de geraçã0;.éie renda; 
~ , .. 

ZEIS - 2: glebas ou lotes subutifüados, adequado~ a urbanização, onde 
existe interesse público em promover a produção e a manutenção de 
habitações de interesse social, incluindo equipamentos sociais e de 
geração de renda; 

Ill - ZEIS - 3: glebas ou terrenos públicos ocupados por favelas, áreas verdes 
ou institucionais, onde existe interesse público em promover a 
recuperação urbanística, a regularização fundiária. a produção e a 
manutenção de. habitações de interesse social, incluindo equipamentos 
públicos, comércio e serviço local, inclusive mini-distritos, sendo que 
neste caso, as mesmas deverão ser desafetadas e compensadas com 
outras ãreas. 

A'.iémrctas áreas já elencadas no Plano Diretor Participativo, ficam definid~ como 
Z~IS ··:- 2 os lotes focalizados no Parque. Santa Cândi~. destinados ao 

· reassentamento. da favela do Parque Real. .. ,. 
·t· ;. 

Outras ~ ~od~rão ser destinadas às ZEIS, por ttl municipal, desde que ouvido 
o Conselho Municipal delHabitação e atendidos os~~intes requisitos: ~ ' 
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Art. 4° -
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ser passível de urbarfü.ação de acordo com o estudo de viabilidade 
técnica, observados os padrões mínimos de salubridade, segurança e 
saneamento ambiental;. . . . 

J J - nas áreas oc~padas: 

a) ter uso predominantemente residencial; 

b) apre_sentar tipologia habitacional predominantemente de baixa 
renda; 

e) apre~entar precariedade ou ausência de serviços de infra
estrutura básica; 

d) apresentar rencl~ familiar média igual ou inferior a 3 (três) 
salários mínimos; 

III - nas áreas não· ocupadas: : 
• 1 ' 

a) prefetência de utilização de glebas não edificadas, não utilizadas 
ou subutilizadas; 

b) prefeiência de utilii.ação de glebas apropriadas ao parcelamento 
. do solo para fins urbanos; 

' . 
1 

c) terrenos ou glebas objeto do direito de preempção; 

d) glebas'. ou lotes destinados à implantação de habitação de 
.interesse social ·em programas promovidos com recursos 
federai~, estaduais e municipais. 

Não poderão ser implantadas ZEIS: 

1- sob viadutos ou pontes, faixas de servidão de linhas de transmissão de 
energia elétrica de alta tens?<> ou nas faixas non aedijicandi e de domínio 
de vias públicas; 

Il - sobre oleodutos, gasodutos;'.eletrodutos, troncos de água, esgoto, terrenos 
de'absorção de ~guas pluviais. e alimentação do lençol freático; 

Ili - em áreas próx~as· de erosões que apresentem alto risco à segurança de 
seus oêupantes, •salvo aquelas objeto de intervenção que assegure a 
Contenção das encostas, atestando a viabilidade da urbanização; 

l 

IV- em áre~ não antropizadas e ambientalmente frágeis; 

V-
• 1 

em Areas de Pres~ação Permanente - APP; 

VI- onde as condições tisicas e ambientais não aconselham a edificação; ~ 

1 
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Art. 5° -

e· 

Parágrafo único: 

Art. 6° -

·1. 
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,. 
VII - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde 

pública, seth prévia adoção das medidas de saneamento ambiental; . 
1 

Vlll - onde os assentamentos ocasionem transtornos à rede de infra-estrutura 
.implantada :Ou projetada; 

. ' ! 
IX - destinadas à realização de obras ou a implantação de planos urbanísticos 

de interesse'. coletivo, nela se incluindo as áreas institucionais e aquelas 
destinadas àS praças e vias públicas. 

Cada ZEIS deverá 1 ter projetq de urbanização próprfo, elaborado de fonna 
participativa, aprovádo pelo Conselho Municipal de Habitação e mediante 
decreto d? Poder Ex~cutivo, podendo: -

I - indicar parâmetros urbanísticos específicos diversos dos definidos na lei 
de uso e ochpação do ·solo, desde que consideradas as condições de 
adensamento e infra-estrutura existentes; 

li - promover a .desafetação de áreas públicas para implementação das 
· intervenções,; bem como, constituir afetações em novas áreas para 

integração ao domínio público; 

. . 
III- a~terar o traçádo viário ou projeto originário de parcelamento do solo 

eventualmen~. aprovado. : · 
' ; 

-Os parâmetros específicos de usó e ocupação do solo referem-se às dimensões 
das viâs públicas, às porcentagens das áreas públicas e à dimensão mínima dos 
lotes. · 

Nos planos de urbanit.ação, observadas as situações já consolidadas onde não 
haja prejuízo às questõés ambientais, de circulação e de salubridade: 

. I-

II-

III-

IV__:: 

serão admitidos1lotes mínimos de 100 m2 (cem metros quadrados); 
' 

à dimensão máXima dos lotes será de até 250 m2 (duzentos e cinqüenta 
metros quadrados);· 

o sistema viãrio;compreenderã as ruas, com largura mínima de 7 m (sete 
metros) e as passagens de pedestres, com largura mínima de 4 m (quatro 
metros), que passarão ao domínio público; 

1 

deverão ser assegurados, na medida do possível, espaços destinados ao 
sistema de Jazei, na porcentagem de 5% (cinco por cento) da área da 
gleba e à área in~titucional, na porcentagem de 5% (cinco por cento) da. 
área da gleba, eni novos empreendimentos; 

V - os melhoramentos mínimos a serem implantados são: rede de 
abastecimento de·água, rede de coleta de esgoto, rede de energia elétrica n_ ( 
e iluminação púb~ica. ~ , 
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§ lº -

§ 2º-

§_3º -

§ 4º -

§ 5º -

Art. 7° -

Parágrafo único: 

Art. 8° -
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No caso de edificações verticais a área do lote poderá ser superior à estabelecida 
na alínea II. 

Todos os lotes deverão ter acesso por via pública ou passagem de pedestre, sendo 
admitido lote de fundo com corredor de acesso e com largura mínima de 1,50m 
(um metro e cinqüenta centímetros). 

Os demais requisitos de uso e ocupação do solo, como taxa de ocupação, 
coeficiente de aproyeitamento, recuos e usos permitidos serão definidos no 
·projeto de urbaniu~ão. 

Todos os lotes deverão ser ocupados na proporção mínima de 80% (oitenta por 
cento) com habitação de interesse social, podendo os 20% (vinte por cento) 
restantes· ser ocupados com outros usos ou outros tipos de habitação, atendida a 
legislação municipal. 

Os lotes e unidades hàbitacionais aprovados conforme os projetos de urbanização 
das ZEIS não poderão ser remembrados, salvo para empreendimentos 
habitacionais de Interesse social. . 
Nas áreas incluídas ~m ZEIS e/ou nos Programas Habitacionais de Interesse 
Social, as edificações poderão apresentar parâmetros diferenciados dos dispostos 
nas normas de edificações desde que apresentem estabilidade estrutural, 
condições de salubridade e ausência de qualquer tipo de risco que possa 
comprometer a edificação. 

Os parâmetros diferen'ciados referem-se à área mínima dos cômodos, abertura 
para iluminação/ventilação e espessura das paredes internas e externas. 

No caso de reguiarização, se a edificação não apresentar as características 
apontadas no artigo 7º, fJ possuidor poderá optar pelas seguintes medidas: 

' 
1 - fazer reforro~ que impliquem na habitabilidade, atestada por 

profissional responsável; 

Il - edificar nova residência, cujo projeto deverá ter acompanhamento de um 
profissional responsável. 

Parágrafo único - As diretrizes para refonnas ou edificação da nova residência serão apontadas por 
técnicos do órgão responsável pelo programa de regularização fundiária em razão 
das característic~ locais:e do projeto de urbanização. 

Art. 9° - A iniciativa privada J>o4erá implementar programas habitacionais de interesse 
social nas ZEIS, desde que aprovados pelo Conselho Municipal de Habitação e 
de conformidade ~om o e~tabelecido nesta lei. 

Parágrafo Único - Após a aprovação pelo Conselho Municipal de Habitação e demais instâncias 
legais, o Poder Executivo delimitará a área do empreendimento, determinando o 
prazo máximo para o iníc~o e a conclusão das obras. ~ 
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Art. 10-

Art. II -

Art. 12-

Art. 13 -

§_ lº-

§ 2º-
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O Poder Executivo poderá declarar como Empreendimentos Habitacionais de 
Interesse Social ~ EÍ-IIS, ouvido·o Conselho Municipal de Habitação, aqueles que 
se enquadrarem nos programa8 habitacionais destinados à população de baixa 
renda · 

Os EHIS poderão ser implantados fora das ZEIS e obedecerão aos mesmos 
parâmetros espec_iais de parcelamento, uso, ocupação do solo e normas de 
edificação aplicados 'nestas. 

' 
1 

Fica o Poder Exe~uti~o autorii.ado a assinar convênios com entidades públicas ou 
privadas, com o objetivo de viabilii.ar Programas Habitacionais de Interesse 
Social, ouvido o Conselho Municipal de Habitação, desde que aprovados pela 
Câmara Municipal d~ Bauru. -

Após o registro do parcelamento do solo objeto da regularii.ação fundiária em 
área pública municipal e a construção das unidades habitacionais com recursos 
do Fundo Municipal de Habitação, a transferência dos imóveis aos beneficiários 
será feita por cóntrato. de conce~o de direito real de uso, na forma definida pelo 
Conselho Mun!cipal de Habitação e de acordo com o projeto de urbanização, 
devendo atender as seguintes condições: 

1- o lote de uso•residencial será destinado exclusivamente à moradia do 
titular com su~ família, com preferência de titularidade à mulher; 

1 

II- será admitido<? uso misto do lote quando destinado co111provadamente ao 
sustento da economia familiar, 

lJI - resolver-se-á de.pleno dir~ito a concessão de direito real de uso quando 
ocorrer uma daS seguintes hipóteses: 

a) 

• 
nos ~s de locação total ou parcial dos imóveis destinados ao 
uso residencial; 

r 

b) nos cas"os de locação total ou parcial ou arrendamento dos 
imóveis•destinados para fins econômicos; 

c) nos casos de desvio de finalidade; 

d) por tran~ferência a terceiros, a qualquer título, sem prévia e 
expressa'.autorização do Município. 

Os contratos de conces~o de direito real de uso de que trata esse artigo 
enquadram-se nos parâmetros exigidos pelo artigo 48 da Lei Federal nº 10257, de 
10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, tendo, pois, para todos os fins de 
direito, caráter de escritura pública e constituindo títulos de aceitação obrigatória 
nas garantias de contratos'.de financiamentos habitacionais. 

Não poderão ser benefiÇiários das unidades habitacionais construídas com 
recursos do Fundo Municipal de Habitação, proprietários, promitentes 
compradores, cessionários, promitentes cessionários, dos direitos de aquisição ou n ... f 
detentores do regular domínio de outro lote ou imóvel de uso residencial. ~ r" · 
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Art. 14 -

Art. 15 -

Art. 16 • 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTNO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Nos pedidos de trànsferência da concessão de direito real de uso, o concedente 
analisará a condição sócio-econômica da nova família beneficiada. 

Nos Programas Habitacionais de Interesse Social poderão ser utilizados, quando 
couber, o instituto tla concessão de uso especial de moradia previsto nos artigos 
101 a 108 do Planó Diretor Participativo, aplicando-se ao mesmo, os parâmetros 
especiais urbanísticos 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 30 de julho de 2009. 

R~~~TINHOMENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Registrada no Departamento.de Co da Prefeitura, na mesma data. 

OLNE1RA 
1 OD· ARTAMENTO 

DE COMUNIC4ÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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