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PH.EFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

' Lt:I Nº 6.445, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2.013 
Regulamenta o uso. parcelamento do solo e a 
construção de residências dentro das Zonas de 
Indústria, Comércio e Serviços. 

• 
O PREFEITO MUNIC!.PAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 

_sabcr que a Câmara Municipal. aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° as ZICS 1.2 o parcelamento do solo para fins rcsidcnciais deverá prevcr uma faixa de 150 metros de largura 
confrontando com a rodovia. 

Parágrafo único. Essa faixa de 150 metros será para uso exclusivo de indústria. comércio. serviços e institucional. 

Art. 2° ' 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

t\rt . 3° 

Art. -1° 

Art. 5° 

§ 1º 

i as ZICS 4,5.6. 7.8.9. 1O, 12, 13. 14, 15, 16, 18.19.20.2 1.22.23 o parcelamento do solo para fins residenciais 
deverá reservar uma parecia mínima de 15% da área p;:ra fins de instalação de indústria. comércio. serviços e 
institucional. 

Quando o parcelamento for de interesse social fica dispensada a área definida para tais fins. 

O parcelamento de so lo para fins residenciais deverá obedecer todas as normas propnas de tai s 
empreendimentos. Inclusive com a previsão de destinação de área institucional. área verde e sistema de lazer. 

A árca destinada à indústria. comércio e serviços definida no captut desse artigo deverá obrigatoriamente ser 
loca!izáda. cTfl uma faixa margcando a rodovia. com largura de no mínimo 100 mctros. Na impossibilidade 'de 
tal localização. outras áreas poder~o ser destinadas dentro do loteamento com a finalidade de atingir a 
exigência de. no mlnimo. 15 % de área para indústria. comércio e scrviços. 

Dentro da área dos distritos industriais ·1. 2 e 3 é proibido a construção de residl!ncias, exceto nos casos 
previstos nas leis csp<!cíficas que regulamentam os ?istritos industriais. 

Os cocficientcs urbanísticos, restrições e demais caractcrlsticas dos loteamentos residenciais a que se referem os 
artigos 1° e 2° serão definidos no momento da emissão de diretriz,cs por parte do GAE. 

Nas ZICS 24.26. parte. da 17 e parte da 25 fica permitido a construção de residências na modalidade Ecovila. 
conforme definição constante do artigo 6° desta lei, mesmo que estejam inserid_?s nas J\PJ\S. 

'ão se aplicam as disposições deste a'iigo às áreas definidas como ãreas de mananciais pelo Plano Diretor 
Participativo. 

1 - A !'arte da ZIC 17 a que se refere esse artigo, com a seguinte descriçilo: 
Inicia-se 110 ponto PX I, de coordenada X=69 l.659.7555 e v~~53 l.600. 7219: dai segue até o ponto dc 
coordenada geográfica X=693.41 l.8984 e Y=532.747,3624: dai dctlctc à esquerda e segue até o ponto de 
Coordenada Geográfica X=693.354. l 893 e Y=533 . l 70.9609: daí deíletc à direita e scguc até o ponto de 
Coordenada Geográfica X=694.009.6 l 73 e Y=533. l 77.9390; daí dcílcte à esquerda e segue até o ponto de 
Coordenada Geográfica X=694.562,0773 e Y=533.573 ,9680: daí deflete à direita e segue até o ponto de 
Coordenada Gcogr::\lica X=694.634,2674 e Y=533.527,2420; daí dctlete à esquerda e .segue até o ponto de 
Coordcnada Geográfica X=695.896,863 I e Y=534.39 l .0645; daí deflete à esquerda e segue até o ponto de 
Coordenada Geográfica X=695.924.3545 e Y=534.73 I. 1419: dai detlete à direita e segue até o ponto de 
Coordenada Geográfica X=696.077,93 l 4 e Y,;535.102.9867: na linha paralela da faixa de domínio. na 
distância de 500.00 m do alinhamento da faixa de domínio do DER -.SP 300 - Rodovia Marechal Rondon. daí 
ddlctc à esquerda e segue por este alinhamento até encontrar o p'onto de Coordenada Geográfica 
X=694.797.7935 e Y=536.525.6335: daí dcíletc à esquerda e segue até encontrar o ponto de Coordenada 
Geográfica 'X=-694.58?.24 l 9 e Y=536.499,3 I 02: daí dcílete à esquerda e segue até encontrar o ponto de 
Coordenada Geográfica X=694 .447,2222 e Y=536.337,0003: dai deflete à esquerda e segue até encontrar o 
ponto de Coordenada Geográfica X=694.272.6874 e Y=535.923.0684: daí dcílete à d.ireita e segue até 
encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=693.583.205 I e Y=536.254.8285; na margem direita do 
Córrego da .Água Parada. daí deflete à direita e segue acompanhando a margem direita deste córrego até 
encontrar o ponto dc Coordenada Geográfica X=694.257,3290 e Y=537.204.9412: distante 500.00 metros. 
perpendicularmente à faixa de domínio do DER da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon. daí deflete à esquerda 
e segue até o acesso à Penitenciária (PI e Pll ), dai deflete à direita e segue pelo alinhamento da faixa de 
dominio do DER do acesso as penitenciárias até a faixa de domínio da SI' 300 - Rodovia Marechal Rondon. 
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§ 9º 

§ 10 

§ 11 

daí deflete àdireita e segue pelo alinhamento da faixa de domínio até encontrar a faixa de domínio da SP 294 -
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Syntido l3aur~1-Mar!lia. ·daí deflete à direita e segue pelo 
alinhamento desta fa ixa de' domínio até encontrar o ponto PX2 de coordenada geográfica X=69 I. 772.6628 e 
Y= 531 .186.5438: daí deflete àd ireita e segue até o ponto PX 1 início desta descrição; 

II - /\parte da ZlC 25 a que se refere este artigo. com a seguinte descrição : 
Inicia-se no· ponto definido como 'PZ25, de Coordenada Geográfica X=699. 714.0757 e Y=536.220.3826; no 
alinhamento da faixa de domlnio do DER da SP 225 - Rodovia Cezário José de Castilho. sentido lacanga

.13auru. daí segue por este a linhamento até o ponto PX 1 com Coordenada Geográfica X=700.627. 7878 e 
Y=538.3 I 0,6179: daí deflete à esquerda e segue até o ponto PX2 com Coordenada Geográfica X= 
700. 165,3802 e Y= 538.484 .9800; daí deflete à CSCJ,Uerda e segue distante perpendicularmente 500 metros, da 
faixa de domínio do DER da SP 225 - Rodovia Cczário José de Casti lho, sentido lacanga-13auru até o ponto 
PX3 çom Coordenada Geográfica X= 699.265.8704 e Y= 536.453.52 1 O; daí deflete à esquerda e segue até 
encontrar o ponto PZ25 início desta descrição. 

/ . . , 
Entende-se por ccovila os parcelamentos de solo com fins residenciais aprovados e executados com conceitos 
de sustentabi lidade. de forma a minimizar, reduzir e compensar impactos negativos, coletiva ou 
individualmente para cada un idade, e obrigatoriamente prever: 

/\área mínima de lotes para empreendimentos de interesse social será de 140 m>. com taxa de ocupação de 0?6, 
coeficiente de aproveitamento 1.0 e permeabilidade mínima no lote O.J. 

Em qualquer empreendimento residencial que não seja caracterizado como de interesse social. a área mínima de 
parcelamento será de l'.000 m2, com taxa de ocupação de 0.5: coeficiente de aproveitamento de l ,O e 
permeabilidade mínima de 0.4. 

Nas ecovilas é vedada a construçã~ de empreendimentos multi familiares e de parcelamentos de solo na 
modalidade condomínio . 

/\ faixa de 150 metros margcando a rodovia deverá ser de uso exclusivo de indústria comércio e serviço. 

os empreendimentos considerados ecovilas, o responsável deverá prever e apresentar, quando da entrada de 
pedido de parcelamento de solo junto à Prefeitura Municipal de Bauru. o plano de Destinação de Resíduos da 
Construção Civil. que deverá contemplar a reciclagem de todo resíduo da cons!rução civil gerado durante a 
urbanização do empreendimento. 

Nos empreendimentos cons iderados ecovilas, o responsável deverá prever e apn::sentar, quando da entrada de 
pedido de parcelamento de solo junto à Prefeitura Municipal de Bauru. projeto para o aproveitamento de água 
de chuva para reuso. de forma individual ou coletiva. 

/\ água pluvial remanescente deverá ser tratada e encaminhada de forma a não causar assoreamento ou a 
contaminação dos corpos d'agua à jusante do empreendimento. 

os empreendi.mentos considerados ecovilas. o responsável deverá prever e aprese11tar, quando da entrada de 
. pedido de parcelamento de so lo j unto à Prefeitura Munic ipal de Bauru. projeto para que todas as unidades 
residenciai s possuiun aquecimento solar para água utilizada em banheiros de forma a reduzir o consumo de / 
energia elétrica. 

Os empreendimentos considerados ecovilas deverão prever área destinada a ecoponto. onde serão recolhidos 
rcsidttOS diversos. gerados pelos futuros habitantes da ecovila. 0 ecoponto não poderá estar localizado dentro 
da área institucional. 

Os empreendimentos considerados ecovilas deverão prever área destinada a barracão de triagem de recicláveis. 
O barracão de triagem não poderá estar localizado dentro da área institucional. 

Os empreendimentos con~iderados ecovilas deverão prever área destinada a hona comunitária, não podendo 
estar denu·o de área verde ou institucional. 
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Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

' Art. 10 

Os empreendimentos considerados ecovilas deverão prever e realizar tratamento dos esgotos domésticos 
quando o corpo receptor possuir capacidade de diluição; cm demais situações, ser bombeado para outra estação 
existente. nas formas das diretrizes emitidas pelo DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru. 

Ós empreendimentos deverão apresentar projeto e realizar a recomposição e restauração das Áreas de 
Preservação Pcnnancntes existentes na ãrea fisica do empreendimento, até a entrega da~ obras de infraestrutura 
pela Prefeitura Municipal de Bauru. 

Nas ccovilas. deverá ser utilizada iluminação pública usando tecnologia de alta eficiência energética. 

Nas ccovilas, os projetos de arborização urbana· deverão prever sua execução com espécies nativas di1 bacia 
hidrográfica na qual se encontra. O plantio das árvores deverá estar concluído quando da entrega das obras de 
infraestrutura à Prefeitura Municipal de Oaurn. 

Nas ccovilas. deverão utilizar, sempre que possível. materiais alternativos e ecológicos durante a execução dos 
projetos e obras tanto residenciais como institucionais. 

Toda madeira util izada nas ccovilas deve ser proveniente de reflorestamcntos certificados. 

Nas ecovilas. as edificações deverão ter incentivada a menor impermeabilização do solo possível. 

Nas ccovilas não poderá haver dispensa de área institucional, mesmo que o empreendimento seja de interesse 
social. 

Nas ecovilas. na área institucional, a loteadora trabalhará juntamente com a Prefeitura Municipal de Bauru. 
para viabilizar os equipamentos dentro do limite dos programas habitacionais. ' 

l\s ecovi las deverão reservar prioritariamente como áreas verdes. as áreas destinadas pelos Planos de Manejo 
ou pelo Conselho Gestor. visando a formação de corredores ecológicos entre fragmentos florestais existentes e 
deverão ser entregues ao poder público devidamente reflorcstadas. 

· No remanescente das Z!Cs 17 e 25. só poderá ser feito parcelamento de solo para fins industriais, comerciais c 
de serviço. 

Todas as exigências deste artigo deverão estar cumpridas quando do recebimento das obras de infraestrutura 
pela Prefeitura Municipal de Bauru ~ 

I~ vedada a aprovação de condomínios residenciais dentro das Ecovilas. 

Todas as características da ccovila deverão ser registradas no Cartório de Registro, quando do Registro do 
Loteamento. 

Nos loteamentos industriais, de comércio e serviços aprovados dentro das ZIÇs o ta~anho minimo do lote 
deverá ser de l .OOOm2

• Coeficientes de /\provcitamento máximo é 3.0 e a Taxa de Ocupação máxima é 0.8. 

O conceito de Ecovila não se aplica à~ áreas dentro da APA municipal do Rio 13atalha. 

N;L~ án.:as integrantes das Áreas de Proteção /\mbiental definida como Áreas de Martanciais pelo Plano Diretor 
Participativo não s~rão permitidas o parcelamento do solo. exceto para fins de regu larização. · 

Nos casos de sobreposição de ZICS cm APAs. a aprovação de loteamentos industriais será deferida desde que 
atenda ao disposto no Plano Diretor Participativo. Lei de Parcelamento de Solo e deverá atender ainda as 
seguintes diretrizes básicas: ~ 

1 - Aproveitamento de água, de chuva para reuso. de fonna individual ou coletiva. devendo a água pluvial 
remanescente ser tratada e encaminhada de forma a não causar assoreamento ou a contamÍnação dos 
corpos d' agua à jusante do empreendimento; 

1 • 

3 



.. 

\ 

r 

' . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU~ 
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Rc.f. Proj . de Lei nº 6.445/ 13 

Art. l 1 

Art. 12 

An. 13 

li - Tratamento dos esgotos domésticos quando o corpo receptor possuir capacidade de di luição. ou em 
caso contrário. ser bombeado para outra estação existente. nas formas das diretrizes emitidas pelo DAE 
- Departamentp de Água e Esgoto de Bauru: 

IJI - Arborização urbana com espécies nativas da bacia hidrográfica: 

JV·- As edificações deverão ter incentivada a menor impermeabi lização do solo possível: 

V - Deverão utilizar, sempre que pôssível, materiais alternativos e ecológicos durante .ª execução dos 
projetos e obras: 

. Vf - Nos empreendimentos. devérá ser utilizada iluminação públíca usando tecnologia de alta eficiência 
energética. 

A instalação de empresas dentro das ZICs deve atender as mesmas regras de uso e ocupação de solo que_rcgem 
os Distritos Industriais de Bauru. ·independente de haver sobreposição com APAs. Todas as empresas 
instaladas. deverão apresentar a comprovação de licença ambiental expedida pela CETESB. 

/\.Prefeitura Municipa'I de Bauru poderá regulamentar a presente lei. quando necessário. 

Essa lei entra em vigor na data da sua publicaç~o. 

Aauru, 29-de novembro de 2.013. 

,. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

, ~-rn.L~ 
ANDR.ÚA MARIA LIBER.ATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE,COMUNICAÇÀO E DOCUMENTAÇÃO 


