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P. 41.886/11 

PREFEITURA Ml'.JNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO, 

LEI Nº 6.147, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2.011 
Dispõe sobre incentivos à )Tioradia na Zona 
Central.do Município de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL 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: 

Art. lº 

Art. 2º 

Art. ~º 

Art. 4º 

Art. 5° 

Fica declarada como Zona cte Revitalização a Região Central da cillade assim definida no Plano Dire_tor. 

Para o parcelamento de solo em glebas existentes na Zona.Central, oriundas de "vazio urbano", mantido o 
coeficiente de ocupação estabelecido no Plano Diretor, são estabelecidos os seguintes parâmetros urbanísticos 
para as áreas de destinação pública: 

a) Mínimo de 10% para áreas verdes e/ou permeáveis ou sistema de.lazer; 
b) Mínimo de 10% para sistema vitrio oficial e particular, exceto se a área já for, totai ou parcialmente, 

lindeira ao sistema público de arruamento existente, quandq então deverá ser aplicado o critério do 
projeto aprovado pelo GAE; 

c) Mínimo de 3m2 de quota de terreno por habitação, reservada para implantação de equipamentos 
institucionais; 

d) Mínimo de 2m2 de quota de terreno por habitação, para .eqúipamentos comunitáriçis tais como: salão 
social, salão de jogos, saunas e outros, a critério do 'projeto; 

e) Mínimo de 4m2 por habitação para áreas destinadas ao comÚçio e serviços vicinais e de bairro. 

Os adquiren.tes dos imóveis edificados. sob o enquadramento desta Lei, farão jus, nos 5 (cinco) prifueiros anos 
após o pabite-se, a um abatimento de 50% do valor lançado a título de IPTU. 
~ 

Para empreendimentos que não sejam implantados em gÍebas oriunçlas de "vàzio urbano" na Zona Central, 
poderão ser estabelecidos parâmetros urbanísticos diferenciados pelo GAE, de~de que autorizados em Lei 
pela Câmara Municipal. • 

Fica revogado o inciso IV do Artigo 59 da Lei nº 5.63 J, de 22 de agosto de 2.008. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 17 de novembro de 2.011. 

r 
I 

Projeto de inici'ativa do 
PODER EX:ECÚTIVO 

Registrada no Departamento de Cociunicação e Documentação ~a.Prefeitura, na mesma data. 

. . . • . . I . 

' ~"'"\'V)-~$~~ 
GI()vtARA MEIRE DE SOUSA A10UJ0 V_ -

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMONIOAÇAO E-DO~UMENTAÇAO 

1 


