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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 12.842,  DE 13 DE AGOSTO DE 2.015 

P. 50.038/14  Altera dispositivos do Decreto Municipal nº 12.643, de 

25 de novembro de 2.014. 

 

 

 

  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  Os arts. 5º e 7º do Decreto Municipal nº 12.643, de 25 de novembro de 2.014, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 5º  (...) 

 

 (...) 

 

XXXVIII -  Não é permitido trazer bancos, mesas e cadeiras para piqueniques e outras 

atividades, no Jardim Botânico. Excepcionalmente pode-se fazer uso de 

cadeiras ou bancos, quando se tratar de pessoas portadoras de necessidades 

especiais ou quando da realização pelo Jardim Botânico, de eventos ao ar livre, 

onde o público possa pernanecer sentado.”(NR) 

 

“Art. 7º (...) 

 

 (...) 

 

 III -  (...) 

 

a) Só será permitido o agendamento de 01 (um) ensaio fotográfico ou filmagem, por 

fotógrafo/outros, por período; 

 

b) O agendamento de ensaio fotográfico só será considerado marcado, depois de 

confirmado pela Administração do Jardim Botânico, por e-mail ou telefone; 

 

c) De segunda a sexta-feira, os agendamentos solicitados para o período da tarde, 

podem ser enviados até as 11 horas da manhã do mesmo dia e os agendamentos para 

o período da manhã podem ser feitos até as 16h30min do dia anterior, excluindo a 

segunda-feira de manhã; 

 

d) Para sábado, domingo e segunda-feira de manhã, os agendamentos devem ser feitos 

até às 16h30min da sexta-feira; 

 

e) Para os feriados e pontos facultativos, os agendamentos devem ser feitos até as 

16h30min do dia útil anterior ao feriado ou ponto facultativo; 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 13 de agosto de 2.015. 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

LÁZARA MARIA GOMES GAZETTA 

SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE 

 

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

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 


