
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO ' ,. 

Q r , LEI Nº 6.065, DE 28 DE ABRIL DE 2:011 
Define o perímetro urbano do Município de 
Bauru. 

,_ 
P. 7.892/09 ap. 48.383/10 

. 
O PREFEITO MUNIC'rPAL DE BAURU, nos termos 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: 

Ah.!º 

" l 

' 
·Fica definido o perímetro urbano do Município de Bauru, dividido em 10 (dez) áreas a seguir 
descritas: 1 • 

PERÍMETRO DA ÁREA 1 (PAI): 
"Inicia-se no ponto definido como PO 1, no alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 300 -
Rodovia' Marechal Rondon, sentido São Paulo - Mato Grosso do Sul, no trevo de acesso ao 
Complexo Penitenciário Pl e P2, por onde segue; sentido Bauru .. pelo alinhamento da faixa d.e 
domínio da Rodovia [\1arechal Rondon - SP 300 até o trevo da SP 321 - Rodovia Cesário José de 
Castilho, sentido Iacanga, daí deflete à esquerda e segue acompanhando o alinhamento desta faixa 
de domínio (~P 321) até encontrar o limite de município entre Bauru e Arealva (Coordenada 
Geográfica X=702.673,4884; Y=544.03 l ,4 l 53), daí deflete à esquerda e segue· acompanhando o 
limite de municípios entre Bauru e Arealva até o ponto de Coordenada Geográfica 
X=698.881,l 193; Y=549.477,3019, daí deflete à esquerda e segue por u~a distância de 1.175,56 
m até o ponto de Coordenada Geográfica X=698.400,0934; Y~550.550,03 l 8; daí deflete à 
esquerda e s,egue por uma distância de 1.360, 14 m até encontrar o ponto de Coordenada 
Geográfica X=697.165,8047; Y=549.978,6211; daí deflete à esquerda e segue por uma distância 
de 2.057,02 m até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=698.142,7899; 
Y=548.'168,4277, daí deflete à direita e segue por uma·distância de 1.005,21 m até encontrar o 
ponto de Coordenada Geográfica X=697.524,4744; Y= 547.37S,8813, daí deflete à esquerda e 
segue até o ponto de Coordenada Geográfica X=698.187,0083; Y=546.976,2342; daí segue até o 
ponto de Coordenada Geográfica X=700.452,6636; Y=545.859,7201; daí deflete à direit~ e segue 
por uma distância de 2:644,25 m até encontrar o ponto de Coordenada ·Geográfica 
X=701.7'80,7608; Y=543.524,6172, no alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Cezário José 
de Castilho, SP · 321; daí deflet~ à direita e segue paralelamente ao alinhamento da faixa de_ 
domínio, por uma distânc;ia de 500,00 m, sentido Iacanga - Bauru, até encontrar o loteamento 
Novâ Bauru, daí deflete à direita e segue contornando este loteamento até encontrar o' loteamento 
Parque Residencial Pousada da Esperança, 'daí deflete à direita e segue .contornando' este 
loteamento até encontrar a Q1:1adra 3558 do Setor 4, daí. segue pylo aJinhainento desta quadra até 
encontrar o ponto distante, perpendicularmente 500,00 m da SP 300 - Rodovia Marec~al Rondon 
(Çoordenada Geógráfica X=696.744,4165; Y=535.949,6227), daí deflete à direita e segue 
paralelamente ao alinhamento da faixa não edificante até encontrar a perpendicular ao ponto PO 1 
(início)', (Coordenada Geográfica X7692.692,6235; Y=539.524,6142), daí deflete·à esquerda e 
s~gue até encontrar o ponto PO!, inicial desta descrição". 

PERÍMETRO DA ÁREA,2 (P A2):, 
"Inicia-se no ponto definido como P02, na confluência do alinhamento da faixa de domínio do 
DER da SP 225 ,, Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Jaú-Bauru e alinhamento 
da faixa de domínio da Rodovia Marechal ,Rondon, - SP 300, no trevo, sentido capital-interior, daí 
segue acompanhando o alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 225 até encontrar o trevo 
do acesso SPA 225 - Horácio Pyles, daí deflete à esquerdà e segµe pelo alinhamento da faixa de 
domínio deste acesso até a Rotatória da Avenida Rodrigues, Alves; daí contorna esta rotatória e 
segue pelo outro alinhamento da faixa de domínio do DER da SPA 225 até o trevo' com esta 
rodovia, daí defl.ete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio do DER - SP 22S-·até 

·o limite de município entre Bauru e Pede.rneiras; daí deflete à esquerda e segue_ acompanhando a 
' 
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divisa do limite de. município até o ponto de Coorde~ada Geográfica X=707.767,6204; 
Y=53 l.897-;1495; daí deflete à esquerda e segue por uma distância de 558,39 m até o ponto de 
Coordenada Geográfica X=70?:29 l,0935; Y=53 l.606,0846, daí deflete à direita e segue no 
alinhamento do loteámento São Judas, contorn~ndo este foteamento até encontrar o alinhamento do 
loteamento Di~trito Industria]. II, daí deflete à direita e segue pelo alinhamenfo do Distrito 
Industrial II e Conjunto Habitacional Engº. Octávio Rasi, pela faixa de domínio da ferrovia até 
encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=705.l 10,1465; Y=532.488,4060, na Quadra 1236 
do Setor 3, gleba anexa a Fazenda Vargem LÍinpa; daí deflete à direita, rumo NO, até o ponto de 
Coordenada Geográfica X=704.689, 1875; Y=532.893,4205, no Rio ~auru; daí deflete à esquerda 
e segue acompanhando o · Rio Bauru até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica 
X=704.069,7634; Y=532.590,2934; daí defl~te à direita, rumo NO, até o ponto de Coorqenada 
Geográfica X=703.6l2,1990; Y=533.528,2610, loca1izado na faixa não edificante da linh<,l de 
tran;missão de energia elétrica da CPFL; daí deflete à esquerda, rumo NO, até o ponto de 
Coordenada Geográfica X=703.484,9294; Y=533.677,9899; daí deflete à esquerda e segue até 
encontrar a Rua Emílio Ruiz Marti,ns, no alinha111,ento do vértice da Quadra 3022 do Setor 04 
(Coordenada Geográfica X=703.335,3722; Y=533.729,7338); daí cleflete à direita e segue 
acompanhando ·o alinhamento desta rua pel~ loteamento Parque Giansante, Isaura Pi.ta Garms 
(Bauru 1) até encontrar uma estrada rural que segue o alinhamei:ito do loteamento Isaura· Pita 
Gafllls; segue por est~ estrada até encontrar outra estrada rural (Coordenada Geográfica 
X=702.315,3440; Y=535.496,9379), daí deflete à esquerda e segue por esta estrada até 
encontrar o afluente do Córrego Vargem Limpa (Coordenada Geográfica X= 701.665,1063; 
Y=535 .284,2602); daí deflete à direita e segue por este afluente até a confluência com outro 
afluente do Córrego, Vargem Limpq; daí deflete à esquerda e segue acompanhando este afluente até 
encontrar o vértice da Quadra 1493 do Setor 04 (Coordenada Geográfica X=700.148,2160; 
Y=535.451,1810); daí deflete à esquerda e segue acompanhando o alinhamento das Quadras 1596 
e 1691 do Setor 04, no Reloteamento Quinta da Bela Olinda até o ponto de Coordenada 
Geográfica X=699:989,7644; Y=532.422,9471, daí deflete à direita rumo NE e segue paralela ao 
alinhamento da faixa de domínio· do DER dà. SP 32 L - Rodovia Cesário Jos~ de Castilho, sentido 
Bauru-Ibitinga, a uma distância de 500,00 m, perpendicularmente à faixa de domínio destl\ 
rodovia, até encontrar novamente o limite~de município entre Bauru e Pederneiras; daí deflete à 
esquerda e segue acompanhando este alinhamento até encontrar o alinhamento da faixa de domínio! 
da SP 321 - Rodovia Cesário José de Castilho; daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento· 

' desta faixa de domínio até encontrar o alinhamento da faixa de domínio da SP 300 ·- Roclovia 
Marechal Rondon, daí deflete à esquerda e- segue pelo alinhai:nento da faixa de domínio desta 
rodovia até encontrar o alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 225 - Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros até o ponto P02, inicial desta descrição". 

/ , 

PERÍMETRO DA ÁREA 3 (PA3): 
f "Inicia-se no , ponto definido como P03, na. confluência. do Ribeirão do Campo Novo (IBGE), 

limite de município 1entre Bauru e Agudos e a faixa de domínio do DER, da SP 300 - Rodovia 
Marechal Rondon, sentido capital interior, daí segue por esta faixa de domínio até o trevo da SP 
225 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Jaú; daí deflete à direita e segue pela 
faixa de domínio do DER desta Ródovia até o limite do município entre Bauru e Pederneiras; deste 
ponto deflete à direita e segue por uma distância de' 500,00 m perpendicularmente à faixa de 
domínio do DER, daí deflete à direita, acompanhando paralelamente a faixa de domínio (DER) da 
Rodovia até encontrar. a divisa do Parque Santa Terezi.nha e Parque Industrial Manchester; daí 
deflete à esquerda, acompanhando o limite do loteamento Parque Industrial Manchester, por onde 
segue até encontrar o limite do Parque Ecológico, daí segue contornando o limite do .Parque 
Ecológico e a .área da Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) até encontrar o 
limite do Jardim Alto Bauru; daí deflete à esquerda e segue até encontrar o limite do loteamento 
Parque Santa Rita, contornando- o até encontrar o lii:nite do loteamento Chácaras Terra Branca, 

\ 
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daí segue -acompanhando o limit~. deste até encontrar novamente, o Parque Santa Rita: e, em 
seguida, o Jardim Alto Bauru, seguindo o a)inharrtento çlestes loteamentos; daí segue em linha reta 
pelo alinhamento de suasº quadras até encontrar o limi.te do loteamento J&rdim Marabá, onde 
deflete à esquerda e depois à direita, até encontrar o limite do loteamento Residencial Village ~ 

Campo Novo, defletindo à esquerda e depois à direita, seguindo o limite desse loteamento 
até encontrar a Chácara 8, da Gleba C, do loteamento Chácaras Bauruenses;·daí deflete à esquerda 
seguindo o limite desta chácara até encontrar o Córrego .'das Mangueiras; daí segue pela margem 
direita deste córrego até encontrar o loteamento Chácaras Bauruenses II; daí segue acompanhando 
o alinhamento da Quadra 3678 do Set9r.3, até encontrar o Ribeirão do Campo Novo, limite de 

' município entre Bauru e Agudos; daí deflete' à d,ireita e segue acompanhando o alinhamento deste 
ribeirão até encontrar, ·!\O alinhamento da faixá de· domínio do DER, da SP 300 - Rodovia 
Mar_echal Rondon, até o ponto P03, inicial desta descrição". 

,, 

PERÍMETRO DA ÁREA 4 (PA4): 
"Inicia-se no ponto definido como P04, na confluência do Córrego Capim Fino (IBGE), limite de 
município entre Bauru e Agudos e a faixa de domínio do DER, da SP 300 - Rodovia Marechal 
Rondon, sentido intei:iqr-capital, e segue por e~ta faixa \lté o trevo da SP 22? - Rodovia Engº J~ão 
Baptista Cabral Rennó (Bauru-Ipauçu), daí deflete à esquerda e segue pelà faixa de domínio desta 
Rodovia até encontrar a Rua lbrahiaj Salim Haddad, lindeira ao loteamento Lago Sul, onde deflete 
à esquerda e segue por esta rua até encontrar uma estrada rural; daí deflete à esquerda e segue 
acompanhando esta estrada até encontrhr o limite de município entre Bauru e Agudos; daí segue 
por seu alinhamento até encontrar a faixa de domíhio da ferrovia, daí deflete à esquerda, 
acompa,nhando a faixa não edificante da ferrovia até o ponto distante 500,00 metros, perpendicular 
à faixa de domínio do DER, da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó; daí deflete 'à direita e 
segue paralela a esta faixa de domínio, sentido NE, até o ponto de Coordenada Geográfica 
X=699.570,7060; Y=523.372,1836, daí deflete à direita, rumo SE, seguindo em curva pela divisa 
da Chácara Recanto do Sossego 'e antiga Fazenda Boa Sorte, até o ponto de Coordenada 
Geográfica X=699.688,4627; Y=523.046, 7651; daí deflete à esquerda, rumo NE, e segue paralela 
à Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó -. SP 225, por 1.637,80 metros; daí deflete à esquerda 
e segue perpendicularmente, por 181,95 metros até outro ponto distante,' perpendicularmente, 
500,00 metros da faixa de domínio do DER da Rodovia Engº ÍOão Baptista ·Cabral Rennó - SP 
225; daí deflete à direita e segue paralela a mesma faixa de domínio por 898,97 metros; daí deflete 
à esquerda e segue pelo alinhamento da Estrada Municipal sem denominação - BRU 024 até 
encontrar o alinhamento da Quadra 0940 do Setor 02; daí segue ror este alinhamento até 
interceptar o rumo. do alinhamento do outro vértice da quadra; daí deflete à direií:a seguindo o 
alinhamento das quadras até o ponto distante perpend,icularmente, 500,00 metros da faixa de 
domínio do DER - SP 300 ~ Rodovia Marechal Rondon; daí deflete à direita, rumo SE, e segue 
paralela ao alinhamento dessa faixa de domínio até encontrar o Córrego Capim F)no (IBGE); daí 
deflete à esquerda, seguindo pelo córrego até a faixa de domínio. da SP 300 - Rodovia Marechal 
Rondon, sentido interior-capital até encontrar o ponto P04, inicial desta descrição". 

f PERÍMETRO DA ÁREA 5 (P AS): . 
".Inicia-se no ponto definido como P05, no alinhamento da faixa de domínio da SP 225 - RodÓvia 
Engº João Baptista Cabral Rennó, sentido Bauru-IpauÇu, no lado oposto ao loteamento Lago Sul, 
seguindo o alinhamento da Rua lbrahim Salim Haddad, lindeira ao. loteamenfo Lago Sul • 

, r 
• 

\ 

(Coordenada Geográfica X=698.027,8733; Y=522.830,?053), daí segue pelo alinhamento da faixa 
de domínio desta rodovia, sentido Jaú, até o trevo da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon; daí 
deflete à esquerda, rumo NO, e se~ue pelo alinhamento da fai~a de ~omínio desta rodovia até o 
trevo da SP 294 - Rodovia Comándante João Ribeiro de Barros, sentido Marília; daí deflete à 
esquerda, rumo SO, e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rqdovia até encontrar ó , 
trevo do acesso à Rodõvia SP 294; daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de 
domínio do DER - acesso SPA 294 até encontrar a rotatória da Avenida Elias Miguel Maluf, daí 
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contorna a rotatória e segue até encontrar o alirihamento da faixa de domínio do DER - acesso 
SPA 294, segue por este alinh,amento até encontrar novamente o trevo da SP 1.294 - Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros, dai deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de 
domínio do DER desta rodovia até o limite do Município de Bauru com Piratiniriga, no 

· alinhamento do Rio Batalha; daí deflete à esquerda e segue 'acompanhando o rio por 500,00 
metros, perpendicularmente à faixa de domíniq da rodovia; daí deflete à esquerda, acompanhando 
paralelamente o limite dessa faixa até encontrar o loteamento Leão Xlll; daí deflete à direita e 
segue contornando consecutivamente os limites dos loteamentos Leão XIII, Parque Santa Cândida, 
Vila Industrial, Parque Real, novamente Vila Industrial e Chácaras Cornélia, até o limite deste com 
o Condomínio Bosque da Saúde (Co_ordenada Geográfica X=693.954,4233; Y=528.592,3866), 

. onde deflete à direita e segue até enco.ntrar o ponto de Coordenada Geográfica X=693.952,9172; 
Y=528.5 l 7,3298, daí deflete à esquerda e segue até encontrar o vértice noroeste da Quadra 3054 
do Setor 5, no loteamento Parque Viadufo, daí deflete à, direita e segue contorpando a quadra até 
encontrar o Conqomínio Residencial Parque das Andorinhas, onde deflete à di.reita e segue 
contornando consécutivamente·os limites do Condomínio Residencial Parque das Andoriphas, do 
Condomínio Residencial Parque dos Sabiás, loteamento Jardim Vitória até encontrar o ponto de 

1 . 

Coordenada Geográfica X=694.836,1694; Y=5Q6.974,1092, daí deflete ·à direita~ segue por uma 
distância de 450,40' m até encontrar o ponto de Coo~denada Geográfica X=694.658,803 l; 
Y=526.540,7607, daí deflete à esquerda e segue até encontrar o ponto de Coordenada 

· Geográfica X=694.8 l 9,5757; Y=526.470,9492, daí deflete à esquerda e segue até encontrar o 
ponto de Coordenada Geográfica X=694.855,5430; Y=523.653,720~, daí deflete à direita e segue 
no alinhamento ,das quadras do Jardim Vitória até encontrar o loteamento Jardim Ouro Verde, daí 
segue contornando con:;;ecutivamente, o loteamento Jardim Ouro Verde, Condomínio Residencial 
Monte Verde, loteamento Residencial Parque Granja Cecília, até encontrar a Quadra 987 do Setor 
-5, onde deflete à direita contornando a mesma até encontrar o loteamento Jardim Shangri-1( d.aí 
deflete à direita e segue pelo limite do-lotean:iento até a Coordenada Geográfica X=696.710,6502; 
Y=525.905,7565, lindeir<:t à Rua Rinaldo Franco de Camargo, altura da Quadra 1087 do Setor 5; 
daí deflete à direita e segue contornando o limite da Chácar~ Santo Antônio até encontrar ·o limite 
do Condomínio Residencial Jardins do Sul (Coordenada Geográfica X=696.964,5524; 
Y=526.097,2926),'daí deflete à direita e segue o limite do condomíaio até o ponto de Coordenada 

1 

Geográfica X=697.504,9927; Y=526.325,4287, daí deflete à direita, rumo SE, por uma distância 
de 911,90 m <,lté encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=698.261,5063; Y=525.816,2715; 
daí deflete à direita, rumo SO, por uma distância de 141, 15 IJ1 até o po.nto de Coordenada 
Geográfica X=698.237,1318; Y=525.677,2464; daí deflete à direita, rumo SO, até o ponto de 
Coordenada Geográfica X=697.890,1933; Y=525.170,7704, sendo que este alinhamento segue·o 
mesr.;o da Quadra 0370 do Setor 02, du Jardim Imperial; daí deflete à esquerda, rumo SO; por uma 
distância de 172,46 m afé encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=697.844,0371;" 
Y=525.004,6080; ·daí deflete à esquerda, rumo SO, até o ponto. de Coo-!denada Geográfica 
X=697.811,7277; Y=524.488,4279; daí deflete à direita, rumo SO, até .o poi:ito de Coordenada 

~ Geográfica X=697.715,5690; Y=524.295,3412; daí segue em curva, pela divisa das propried~des 
até encontrar o vértice da Quadra 3066 do Setor 02, do loteamento Chácaras Cardoso; daí segue 
contornando este loteamento até encontrar o ponto de Coordenada"Geográfica 'x=697.959,2320; ' 

.
' Y=523.424,7871, na Quadra 3067 do Setor 02; daí deflete à direita e segue por uma distância de 
t 598,53,. m até encontrar ·o ponto P05 de Coordenada Geográfica X=698.027,8733; 

Y=522.830,2053, no alinhamento da faixa de domínio da SP 225 - Rodovia Engº João Baptist~ 
Cabral Rennó, inici~I desta descrição". 

t 
PERÍMETRO DA ÁREA 6 (P A6): 
"Inicia-se no> ponto definido como P06, na confluência do Rio Batalha, com o alinh~mento da faixa 
de domínio do DER da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Bauru
Marília, (limite dos Municípios de Bauru e Piratininga);'daf segue por este alinhamento, sentido 
Bauru, até o trevo desta r'odovia com a SP 300 - Rodovia Marechal Rondon; daí deflete à esquerda 
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e segue pelo alinhamento da faixa de domínio do DER desta rodovia até o -trevo de acesso às 
Penitenciárias Pl e P2, Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana - BRU 004; daí deflete à 
esquerda, seguindo rumo SO, até o ponto distante 500,00 metros perpendicular ao alinhamento da 
faixa de domínio do DER da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon, daí segue paralelo ao 
alinhamento dessa faixa até encontrar a propriedade da CTEEP, antigar CESP (Coordenada 
Geográfica X=696.077,9314; Y=535. l 02,9867); daí deflete à direita, rumo SO; por uma distância 
de 402,31,m até encontrar o ponto de Coordenàda Geográfica Xor695.924,3545; Y=534.73l,1419; 
daí deflete à esquerda, rumo SO, por uma distância de 341, 19 m (Coordenada Geográfica 
X=695.896,863 l; Y=534.391,0645), até encontrar o ponto distante, perpendicularmente 500,00 m 
do alinhamento da

0

faixa de domínio do DER da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de 
Barros; daí deflete à direita, rumo SO e segue paralelo ao alinhamento desta faixa de domínio por 
uma distãncia 'ele 1.529,82 µl até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=694.634,2674; 
Y=533.527,2420; daí deflete à direita, rumo NO, por uma distância de 85,99 .m até encontrar o 
ponto· de Coordenada· Geográfica X=694.562,0773; Y=533.573,9680;.daí deflete à esquerda; rumo 
SO, por uma distância de 679,74 m até encontrar o ponto de ·Coordenada Geográfica 
X=694.009,6 l 73; Y=533. l 77,93QO; daí deflete à direita, por uma distância de 655,47 m, rurrÍo SO, 
até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=693.354,1893; Y=533.170,9609; daí deflete à 
esquerda, rumo SE, por uma distânsia de 427,51 · m até en.contrar o ponto disteynte 
perpendicularmente, 500,00 m do alinhamento da faixa de domínio do DER da SP ;294 - Rodovia 
Comandante João Ribeiro de Barros (Coordenada Geográfica X=693.4 l l ,8984; Y=532.-(.4 7,3624 ); 
daí deflete à direita e segue paralel!l ao alinhamento dessa faixa de domínio até encontrar o Rio 
Batalha,'onde deflete à esquerda·e segue por este até a confluência deste com a faixa de domínio 
do DER, no ponto P06, inicial desta descrição". 

PERÍMETRO J;>A ÁREA 7 (PA7)-Águas Virtuosas: 
"Inicia-se no ponto definido como P07, na confluência do loteamento Águas Virtuosas e o Rio 
Batalha (Coordenada Geográfica X=695.630,5300; Y=52l.1112,1900) e segue rumo NE até 
encontrar o vértice da Quadra 3111 do Setor 05, por onde segue contornando ·até encontrar ·o 
vértice da Quadra 311 O do Setor 05, daí deflete à direita e segue consecutivamente pelo 
alirihamento das Quadras 311 O, 3103, 3, l 02, 3095 do Setor 05, daí segue por este alinhamento até 
encoptrar a Quadra 3093 do Setor. 05, daí defl.ete· à direita e segue consecutivamente pelo 
alinhamento da Quadra 3093 e 3094 do Setor 05, até o vértice desta, onde deflete à esquerda e · 
segue pelo alinhamento destas quadras até encontrar a Quadra 3086; daí deflete à direita e segue 
contornando esta quadra até encontrar o vértice da Quadra 3085, Bºr onde segue consecutivamente 
pelo alinhamento das Quadras 3085, 3078, 3077, por onde segue co11tornando esta quadra até 
encontrar o vértice da Quadra 3080 e 3081 do Setor·05 até encontrar a rua no alinhamento da 
Quadra 3083; <;!aí segue pelo alinhamento desta rua até encontrar a .rua que pa~sa entre as Quadras 
3090 e 3.098; daí deflete à esquerda e segue consecütivamente pelo alinhamento dcts Quadras 3098, 
3099, 3106, 3107, 3114 e 3115 até o seu vértice, por onde segue pelo mesmo alinhamento até 
encontrar o Rio Batalha, daí deflete à esquerda e segue o alinhamento do rio até encontrar Q ponto 
P07, inicial desta descriçã9". 

PERÍMETRO DA ÁREA 8 (P A8) - Aterro Sanitário: 

"Inicia-se no ponto definido como P08, de Coordenada Geográfica X=690.455,0000; 
· / Y=537.685,000, na confluência do Córrego Gabiroba e segue turno SE, por uma d~stância de 

729, 18 m até encontrar. o limite da área da Penitenciária; daí deflete à esquerda, à direita e 
novamente à esquerda, contornando a área da Penitenciária até o ponto de Coordenada Geográfica 
X=691.247,5000; Y=536.740,0000; daí deflete à esquerda e segue rumo SE até o ponto de 
Coordenada Geográfica X=691.575,0000; Y=536.352,5000; daí deflete à esquerda e segue rumo 
NE por uma distância de 1.352,48 m até encontrar o ponto de Coordeµada Geográfica 
X=692.635,0000; Y=537. l 92,5000; daí deflete à esquerda, rumo NO, por uma distância de 359,38 
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m até o ponto de Coorden~da Geográfica X=692.395,0000; Y=537.460,000q; daí segue rumo NO, 
pbr uma distância de 1.309,37 m até o ponto de Coordenada Geográfica X=69 l.500,0000; 
Y=538~425,0000, na confluência com o Córrego Gabiroba; daí deflete à esquerda é segue 
-acompanhando o córrego até o ponto P08, inicial desta descrição." 

PERÍMETRO DA ÁREA 9 (PA9) - Distrito de Tibiriçá: / 
"Inicia-se no ponto definido como P09, no encontro da Estrada Municipal BRU 007 - acesso ao 
Distrito de Tibiriçá e da Rua Joaquim Ferraz da Silveira; daí continua pelo alinhamento desta rua 
(lado direito), até encontrar a Estrada Municipal BRU O 1 O, de1:iominada Aithur Sartori; daí deflete , 
à direita e segue rumo NE até a~confluência desta estraaa com o loteamento Chácaras da Divisa de 
Tíbiriçá; daí deflete à esquerda; rumo SO até encontrar a Estrada Municipal BRU 12 - estrada de 
acesso ao Cemitério de Tibiriçá; daí deflete à esquerda e segue pelo acesso ao cemitério até 
encontrar a Rua 5 de ~ovembro; daí deflete.à dfreita e segue rumó SO até encontrar a Quadra 0001 
do ·Setor 06; daí continua pelo' alinhamento desta quadra até encontrar a faixa de domínio da 
ferrovia; daí deflete à esquerda e segue por esta faixa ·de domínio até o ponto de Coordenada 
Geográfica X= 683.761,2691; Y=539.750,5117; daí'deflete à esquerda, r~mo NO até o ponto de 
Coordenada Geográfica X= 683.747,0493; Y=539,760,9595; daí deflete à direita, ~rumo NE até 
o ponto de Coordenada Geográfica X=683.749,4495; Y='5·39.769;9604; daí deflete à ~squerda, 
rumo NO até o ponto de Coordenaêla Geográfica X= 683.725,6473; Y=539.775,5609; daí deflete à 
esquerda, ru!T)O SO até o ponto de Coordenada Geográfica X= 683.722,6470; Y=539.762,3596; 
daí deflete à direita até o ponto de Coordenada Geográfica X= 68~.684,7434;,Y=539.770,1604; 
daí deflete à direita e segue rumo NE até encontrar o ponto P09, inicia\ desta descrição". 

PERÍMETRO DA ÁREA 10 (PAlO)- Va!e do Igapó: 

"Inicia-se no ponto definido como P 1 O, na confluência da Quadra 1170 do Setor 03 e ó lago 
(Coordenada Geográfica X=71 l.394,2804; Y=527.392,8664), c;laí segue rumo NO, pelo 
alinhamento consecutivo das Quadras 1170 e 1166 até encontrar o limite de município entre Bauru 
e Pederneiras, (Coordenâda Geográfica X=710.361,8858; Y=529.005,3893), daí deflete à esquerda 
e segue acompanhando o limite de município até encontrar o alinhamento do loteamento 
(Coordenada Qeográfica X=709. l 72,3697; Y=529. l 02,4525), daj deflete à esquerda seguindo pelo 
alinhamento do loteamento, no alinhamento da Quadra 1560 do Setor 03, d~í segue 
consecutivamente pelo alinhamento desta quadra e da Quadra 1561. do Setor 03, até o' seu vértice, 
d~í segue pelo mesmo alinhamento, rumo SO, acompa11hando o alinhameµto do loteamento até 
encontrar a Ãlameda Titi, na aitura da Quadra 1603 do Setor 03, daí deilt:te à direita, rumo SO e 
segue pelo alinhamento desta via até encontrar a Quadra 1484 do Setor 03, por onde segue até o 
seu vértice, daí 'deflete à esquerda, seguindo consecutivamente pelo alinhamento das Quadras 
1484, 1481, 1470, 1469, 1468 e 1467 seguindo até o vértice desta, d~í deflete à esquerda e segue 
com o rumo NE, pelo alinhamento desta até encontrar a Alameda do Futebol, por onde segue pélo 
limite do loteamento .até o vértice da Quadra 1485 do Setor 03, daí deflete à direita e segue pelo 
alinhamento desta quadra até seu vértice, daí deflete à direita; seguindo pelo limite do loteamento 
no alinhamento da Quadra 1172 do Setor 03 até seu vértice, daí deflete à direita, rumo SE, pelo 
limite do loteamento até enc.ontrar o vértice da Quadra 1175 do Setor 03, daí deflete à esquerdà, 
seguindo o limite do loteamento e,

1 
acompanhando a Quadra 1175 do Setor 03 ho Córrego Çampo 

Noyo. Limite do município entre Bauru e Agudos até encontrar o vérti.ce qa Quadra 11 TY do Setor 
03, daí deflete à esquerda, seguindo pelo alinhamentõ desta quadra até encontrar a Alameda das 
,Andorinhas, daí deflete à direita e segue acompanhando esta via até encontrar o vértice da Quadra 
1170 do Setor 03, daí segue por esta via, acompanhando o alinhamento da quadra até encontrar o 
seu próximo vértice, daí deflete à direita e segue contornando o alinhamento da quadra até 
encontrar o lago, daí deflete à esquerda e segue acompanhando a margem do lago até encontrar o 
ponto P 1 O, inicial desta descrição". , 
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Esta lei entra erp vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis nº 493, de 30 de abril de 
1.956; nº 721, de 15 de dezembrq de 1.958; nº 840, de 07 de outubro de 1.960; nº 1.034, de 16 de 
outubro de 1.963; nº 1.110, de 10 de novemoro de,1.964; nº 1.165, de 06 de setembro de 1.965; nº 
1.177, de 29 de outúbro de 1 ~965; nº 1.194, de 25 de novembro dê 1.965; nº 1.561, de 11 de março 
de 1.971; nº 1.785, de 19 de dezembro de 1.973; nº 1.998, de 28 de dezembro de 1.976; nº 2.006, 

\ /. 

de 06 de abril de 1.977; nº 2.118, de 11 de dezembro'de 1.978; nº 2.169, de 22 de outubro de 
1.979; nº 2.297, de ·23 de julho de 1.981; nº 2.335, de 16 de dezembro de J .981; nº 2.618, de 02 de 
dezembro de 1.985; nº 2.718, de 09 de dezembro de 1.986; nº 2.752, de 19 de maio de 1.987; nº 
2.774, de 12 de novembro de 1.987; nº 3.493, de 02 de outubro de 1.992; nºJ.877, de 10 de maio 
de 1.995; nº 4.130, de 26 de setembro de·l.996; nº 4.227, de 10 d_e julho de 1.997; nº 4.235, de ~4 
de agosto de l'.997; nº 4.270, de 22 ·de dezembro de 1 .'997; nº 4.505, de 14 de jarteiro de 2.000; nº 
4.847, de.14 de junho de 2.002; nº 5.004, de 29 de agosto de 2.003; nº 5:216, de 14 de dezembro 
de 2.004; nº 5.331, de 21 àe feyereiro de 2.006; nº 5.447, de 08 de maio de.2.007; nº 5.478~ de 21 
de setembro de 2.007; nº 4.600, dê '13 de novembro de 2.000; n.º 5.509, de 14 de dezêmbro de 
2.007; nº 5.586,'-de 03 de junho de 2.008; ~º 5.587, de 03 de junho de 2.008. 

, B,auru, 28 de april de 2.011. 
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