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REGULAMENTAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS 

ATIVIDADES NA ZONA RURAL COMO 

ESTRATÉGIA DE FOMENTO AO 

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

SUSTENTÁVEL. 



  

GRUPO DE TRABALHO 

REGULAMENTAÇÃO DE USOS E OCUPAÇÃO DO SOLO EM 
ZONA RURAL 

 

 Através do Decreto Municipal nº 13.508/17 fica constituído o Grupo de Trabalho do 
Poder Executivo para formulação dos conteúdos, promoção dos estudos e debates 
mediante audiências públicas com a finalidade de disciplinar o licenciamento das 
atividades na zona rural do Município de Bauru, com a seguinte composição:  

 

 I - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SAGRA:  

 Adriana dos Santos Queiroz, 

 João Carlos Benício,  

 Otaviano Alves Pereira;  

 

 II - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN:  

 Franciluz Mariano da Malta, 

 Luciana Gabriel Ferreira,  

 Sanae Kubo;  

 

 III - Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA:  

 Marcela Mattos de Almeida Bessa;  

 

 IV - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos - SNJ:  

 Marina Lopes Miranda;  

 

 V - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda - 
SEDECON:  

 Rafael Nunes Rosalin.  

 



Por que determinadas atividades tipicamente urbanas estão 
migrando para zona rural? 

 

 Ausência de regulamentação 

 

 Não obrigatoriedade de abertura inscrição municipal 

 

 Ausência de responsabilidade e obrigatoriedade de aplicação 
de normas técnicas (bombeiro, ruído, poluição, segurança, 
pronto atendimento médico)  

 

 Falta de fiscalização e controle de qualidade 

 

 Não incidência de tributos – Impostos, taxas... 

 

 Não obrigatoriedade de aprovação de plantas e demais 
documentos técnicos. 

 

 



  

Questões a serem enfrentadas: 
 

1. Ausência de previsão legal para emissão de alvará de funcionamento de 
atividades tipicamente urbanas em áreas rurais; 

 

2. Existência de atividades em zona rural com características diferentes das 
atividade agropecuária exercida na propriedade; 

 

3. Aumento de pedidos de autorização de atividades, tipicamente urbanas 
em zona rural; 

 

4. Necessidade de estabelecer uma norma legal para cobrança de impostos 
dessas iniciativas; 

 

5. Necessidade de compatibilizar com os procedimentos e normas da 
Prefeitura com a de outros órgãos estaduais, CETESB, IBAMA, DAEE. 

 

6. Ausência de procedimentos específicos para solicitações de atividades 
urbanas em zona rural; 

 

7. Ausência de um código de posturas para fiscalização dessas atividades 
em zona rural; 

 



  

Questões a serem enfrentadas: 
 

8. Necessidade de definir prazos e metodologia para as diversas atividades 
já existentes em zona rural para se adequarem à norma regulamentadora 
a ser definida (regularização); 

 

9. Verificar junto a Secretaria de Municipal de Finanças quanto a abertura de 
inscrição municipal para evento único; 

 

10. Estabelecer regras claras e condições mínimas para a permissão da 
atividade a ser exercida; 

 

11. Definir quais atividades são compatíveis com as atividades rurais; 

 

12. Definir os parâmetros para as atividades não compatíveis; 

 

13. Definir os parâmetros mínimos para as possibilidades, tais como 
condições de acesso, grau de incomodo, impacto na geração de resíduos 
(lixo) e sua destinação, necessidades de projetos complementares para 
saneamento quanto a drenagem, captação de água e esgotamento 
sanitário; 

 

14. Outras questões pertinentes. 

 



 

Legislação Vigente 
 

Federal: 

 Constituição Federal / 88 

 Lei 4504/64 – Estatuto da Terra 

 Lei 5868/72 – Sistema Nacional de Cadastro Rural 

 Lei 9985/00 - SNUC 

 Lei 13465/2017 – Regularização Fundiária 

 Decreto Lei 57/66 – ITR 

 Decreto 62504/68 – Regulamenta o Estatuto da Terra 

 Instrução Normativa do INCRA 17-B/80 

 Instrução Normativa do INCRA 77/13 

 Código Florestal Lei 12651/12 

 

 



 

Legislação Vigente 
 

Estadual: 

 Lei  6171/88 - Conservação do Solo, atualizada pela Lei 

8431/93; 

 Lei 10773/01–  Declara Área de Proteção Ambiental a 

Bacia Hidrográfica do Rio Batalha, unidade de 

conservação de manejo sustentável, com o objetivo de 

proteger, recuperar e conservar a qualidade ambiental de 

vida da população local e também objetivando a proteção 

dos ecossistemas; 

 Lei - Estação Ecológica Sebastião Aleixo da Silva; 

 Lei 13550/09 – Dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Cerrado no Estado; 

 SMA 64 – Dispõe sobre o detalhamento das fisionomias da 

Vegetação de Cerrado e de seus estágios de regeneração; 

 

 

 

Fonte: fflorestal.sp.gov.br/files/2012/01/EEBauru/completa.pdf 



 

Legislação Vigente 
 

Municipal: 

 Lei 5631/08 – Plano Diretor Participativo de Bauru 

 Lei 2339/82 – Parcelamento, Uso e Ocupação do - - Solo 

(Urbano) 

 Lei 4704/01, 4605/00 e 4296/98 – Regulamenta as APAs 

Municipais 

 Lei 4362/99 – Código Ambiental 

 Lei 6656/15 – Atividades na Zona Rural 

 Lei 6065/11 – Novo Perímetro urbano do Município 

 Lei  6191/12 – Define o Perímetro das ZICS 

 Portaria SEMMA 10/2014 – Plano de Manejo e  

Zoneamento Ambiental da APA Água Parada 

 

 

 

 



Em 16 de fevereiro de 2015 foi sancionada a lei municipal nº 6.656 que 
disciplina a instalação de atividades na Zona Rural do Município de Bauru. 

 

Quanto a esta lei temos: 

o Ausência de audiência pública (participação popular); 

 

o Incompatibilidade com o Plano Diretor Participativo de Bauru e Plano de 
Manejo do Água Parada; 

 

o Não especifica os usos permitidos em zona rural; 

 

o Não contempla requisitos e impactos decorrentes da instalação de 
determinados usos; 

 

o Não tem regras claras para os usos, tanto compatíveis com a zona rural 
quanto os não compatíveis; 

 

o Há a necessidade da regulamentação devido a demanda por estabelecer 
quais as atividades permitidas na zona rural cuja legislação vigente no 
Município é omissa.  

 

 



 

 Contexto Rural: 
 

 PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE BAURU - PDP LEI 5631/08: 

DOS PRINCÍPIOS  

Art. 3º - A política urbana e rural do Município atenderá os seguintes 

objetivos e princípios:  

II - gestão democrática por meio da participação da população, associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade, conselhos municipais, 

entre eles o Conselho do Município, nas decisões de interesse público, 

desde a formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano e rural;  

Art.256 - Fica assegurada a participação da população em todas as 

fases do processo de gestão democrática da Política de 

Desenvolvimento urbano e rural. 

 MAPA SETORES DE PLANEJAMENTO DO PLANO DIRETOR 
PARTICIPATIVO DE BAURU - PDP LEI 5631/08 

 

 



 

Contexto Rural: 
 

 MAPA  DO MUNICÍPIO X MAPA  DA AREAS DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL  

 

 URBANO X RURAL 

 

 PERÍMETRO DO MUNICÍPIO = 675,20 KM²  

 

 PERÍMETRO URBANO ANTES DA LEI 6065/11 ERA DE 
134,27 KM²,  OU SEJA = 19,89% DA ÁREA TOTAL DO 
MUNICÍPIO 

 

 PERÍMETRO ATUAL – LEI 6065/11 = 164,979 KM² = 
24,43% DO TOTAL DO MUNICÍPIO. 

 

 

 ZONA RURAL DE ACORDO COM A LEI 6065/11 = 
510,221 KM² = 75,57% DO TOTAL DO MUNICÍPIO. 

 

 



 

 Contexto Rural: 
 

 PLANO DE MANEJO DO ÁGUA PARADA 

ESTABELECIDO E REGULAMENTADO PELA PORTARIA 

SEMMA 010/2014: 

“Fica estabelecido e regulamentado o Plano de manejo e o 

Zoneamento da "Área de Proteção Ambiental Municipal Água 

Parada", a unidade de conservação, área de proteção 

ambiental municipal, criada a partir da Lei 4.126 de 12 de 

setembro de 1996, definida no Art. 19, parágrafo único, inciso 

III, conforme Anexo 1, que instituiu o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado de Bauru e mantida pela LEI 5631, 

DE 22 DE AGOSTO DE 2008 que institui o Plano Diretor 

Participativo do Município de Bauru, designada também pela 

sigla APA e envolvendo, ainda, toda a Bacia Hidrográfica do 

Córrego da Água Parada, dentro do território do município de 

Bauru. “ 

 

http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist
_diariooficial/2014/02/do_20140222_235
9.pdf 













APA ÁGUA PARADA:  

Conforme os Setores de Planejamento Rural do PDP de Bauru: 

 

o Artº 139 – PDP = SPR–D – Bacia do Água Parada de Cima e 
Córrego Barra Grande;  

o Artº 140 – PDP = SPR–E – Bacia do Água Parada de Baixo;  

o Artº 141 – PDP = SPR–F – Bacia do alto Ribeirão Água Parada;  

o Artº 142 – PDP = SPR–G – Bacia do médio Ribeirão Água 
Parada: Córrego Pau d’Alho e Córrego São Bento;  

o Artº 143 – PDP = SPR–H – Bacia do médio Ribeirão Água 
Parada: Córrego Rio Verde e Córrego da Figueira;  

o Artº 144 – PDP = SPR–I – Bacia do baixo Ribeirão Água Parada: 
Córrego Boa Vista.  

 



 

Legislação Vigente 
 

Para promoção do desenvolvimento rural: 
 Lei Municipal  4864/2002: cria o Serviço de Inspeção Municipal de Bauru - 

SIMB  

 Lei Municipal 6390/2013: Semana Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional (16 de outubro Dia Mundial da Alimentação); 

 Lei Municipal 6339/2013: cria o Programa Municipal de Desenvolvimento 

da Cadeia produtiva da Aquicultura Familiar; 

 Lei Municipal 6592/2014: institui a Política Municipal da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais; 

 Lei Municipal 6639/2015: cria o Programa Municipal de Agroindústrias 

Familiares de Bauru; 

 Lei Municipal 6638/2015: cria o Programa Municipal de Agricultura de 

Interesse Social; 

 Lei Municipal 6767/2016: cria o Programa Municipal de Agricultura Urbana; 

 Lei municipal 6757/15 cria o Sistema Municipal de Preservação das 

Nascentes e Mananciais e cria o fundo para pagamento por serviços 

ambientais PSA – PROGRAMA CONSERVADOR DAS ÁGUAS na Bacia do 

Rio Batalha; 

 

 



 

Legislação Vigente 
 

Para promoção do desenvolvimento rural: 

 Lei Federal 11.947/2009: Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE); 

 Lei Federal 12.512/2011:  Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA); 

 Decreto Federal 7794/2012: Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica 

 CÓDIGO FLORESTAL 

 

 



 

Quais as consequências (reclamações) da falta de 
regulamentação ou da permissão de atividades 
tipicamente urbanas em áreas rurais? 
 

 Falta de responsabilidades  civil, criminal , tributária e 
previdenciária (Poder Público, Particular) 

 Transporte público precário 

 Precariedade de Coleta de lixo e tratamento de Resíduos 

 Acessos precários – Estradas municipais 

 Prejuízo Ambiental – geração de ruído, resíduos, 
poluição... 

 Arrecadação em desconformidade 

 Descaracterização da zona rural 

 Desequilíbrio da atividade agropecuária (diminuição na 
produção de alimentos x excessivo uso da água etc) 

 Falta de gestão/ausência do poder público 

 Desenvolvimento desordenado 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto Rural - ESTRADAS 
 

 Aproximadamente 500 km de Estradas Rurais 

 150 km mapeadas no Plano Diretor 

 350 km são servidões que estão sendo mapeadas 

 Aprox. 1200 famílias vivem em áreas rurais (inclui 

assentados) 

 80% delas são utilizadas para transporte de alunos 

do ensino fundamental e médio. 

 Responsabilidade formal = SAGRA 

 Executam intervenções = SEAR, OBRAS e SAGRA 
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Produções/Explorações Agropecuárias no 

município  

 
 Agricultura  

 Legumes, verduras, tubérculos, café, cana de açúcar, milho, 

mandioca, soja e outros. 

 

 Pecuária 

 Bovinocultura (corte e leite), suinocultura, ovinocultura, 

equinocultura, pastagens, apicultura, piscicultura, ; 

 

 Silvicultura  

 Eucalipto, Heveicultura (Seringueiras) 

 

 Fruticultura  

 Laranja, abacaxi, melancia, abacate (avocado) 
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PROTEÇÃO X PROMOÇÃO 
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FINALIDADE S: 
 

 DESENVOLVIMENTO PLANEJADO DE 
FORMA SUSTENTÁVEL 

 CONTROLE / FISCALIZAÇÃO 

 PODE DESDE QUE... 

 ASSEGURAR OS LIMITES 

 EVITAR O NÃO PELO NÃO 

 PROMOVER A INCLUSÃO 

 

 DETERMINAR AS ATIVIDADES URBANAS 
COMPATÍVEIS NA ZONA RURAL 

 REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÕES 
EXISTENTES PROMOVENDO A SUA 
ADEQUAÇÃO 

 REGRAS DEFINIDAS PARA OS NOVAS 
SITUAÇÕES 



 

Legislação Vigente, ou, as bases que 
“PROMOVEM” o desenvolvimento rural. 
 

FEDERAL 
 

 PNATER – Programa Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural 

 PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar 

 PNCF – Programa Nacional de Crédito Fundiário 

 Lei Federal 11.947/2009: Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE); 

 Lei Federal 12.512/2011:  Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA); 

 Decreto Federal 7794/2012: Política Nacional de Agroecologia 

e Produção Orgânica 

 outras 

 
 

 



 

Legislação Vigente, ou, as bases que “PROMOVEM” 

o desenvolvimento rural. 

 

ESTADUAL 
 

 

 FEAP – Fundo de Expansão do Agro Negócio 

Paulista 

 PPAIS – Programa Paulista de Agricultura de 

Interesse Social 

 PROTRATOR 

 Programa de MICROBACIAS 

 INTEGRA São Paulo 

 outras 
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Legislação Vigente, ou, as bases que “PROMOVEM” 
o desenvolvimento rural. 

MUNICIPAL 
 

 Lei 4864/2002: cria o Serviço de Inspeção Municipal de Bauru - SIMB  

 Lei 6390/2013: Semana Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional SAN 

(16 de outubro Dia Mundial da Alimentação); 

 Lei 6339/2013: cria o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia 

produtiva da Aquicultura Familiar; 

 Lei 6592/2014: institui a Política Municipal da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais; 

 Lei  6639/2015: cria o Programa Municipal de Agroindústrias Familiares de 

Bauru; 

 Lei  6638/2015: cria o Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social 

PMAIS; 

 Lei 6757/2015: cria o Sistema Municipal de Preservação das Nascentes e 

Mananciais e cria o fundo para pagamento por serviços ambientais PSA – 

PROGRAMA CONSERVADOR DAS ÁGUAS na Bacia do Rio Batalha; 

 Lei  6767/2016: cria o Programa Municipal de Agricultura Urbana; 
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Diagnóstico Preliminar: 
 

 Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – Fiscais – CNAE 

(IBGE) 

 

É a classificação oficial adotada pela 

administração pública na identificação 

da atividade econômica em cadastros 

e registros de pessoas jurídicas. 



CNAE 

 É o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade 
econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos 
da Administração Tributária do país. 

 

 Trata-se de um detalhamento da CNAE – Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas, aplicada a todos os agentes econômicos que estão engajados 
na produção de bens e serviços, podendo compreender estabelecimentos de 
empresas privadas ou públicas, estabelecimentos agrícolas, organismos 
públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e agentes 
autônomos(pessoa física) . 

 

 A CNAE resulta de um trabalho conjunto das três esferas de governo, 
elaborada sob a coordenação da Secretaria da Receita Federal e orientação 
técnica do IBGE, com representantes da União, dos Estados e dos 
Municípios, na Subcomissão Técnica da CNAE, que atua em caráter 
permanente no âmbito da Comissão Nacional de Classificação - CONCLA. 

 

 A tabela de códigos e denominações da CNAE foi oficializada mediante 
publicação no DOU - Resoluções IBGE/CONCLA nº 01 de 04 de setembro de 
2006 e nº 02, de 15 de dezembro de 2006. 

 



 

Diagnóstico Preliminar: 
 CNAE - Seções: 

 













LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ÁGUA 

PARADA 

 

 Amostragem da diversidade de 

empreendimentos identificados: 



 

Diagnóstico Preliminar: 
 

 LEVANTAMENTO DE DAD0S: EMPREENDIMENTOS 

E ATIVIDADES  EXISTENTES NO ÁGUA PARADA 

 



 

Exemplos de impactos existentes 

pela falta de controle e 

fiscalização na Zona Rural: 

Disposição de Resíduos 

BARRA GRANDE PATRIMONIO DO RIO VERDE 



 

Outras situações na zona rural: 

  a existência de “parcelamentos” 

irregulares, chácaras de recreio (uso 

urbano), “clubes”(com características 

de parcelamento), entre outros; 

 

 “Parcelamentos” em plena fase de 

implantação fora dos padrões do 

INCRA, por todo o município e 

municípios limítrofes (abaixo do 

módulo do INCRA =´mínimo de 

20.000,00 m²); 

 



 

Quais as consequências da 

permissão de atividade tipicamente 

urbanas na zona rural? 
 

 Falta Transporte público 

 Falta de Coleta e tratamento de Resíduos 

 Acessos precários - Estradas municipais 

 Estradas Estaduais (Lei seca) 

 Ambiental – geração de ruído, poluição... 

 Desequilíbrio da atividade agropecuária (diminuição na 

produção de alimentos, água, ...) 

 

 

 

 



 

Resultados dos Estudos GT: 

 
 Ampla compreensão do Grupo de Estudo das 

peculiaridades/complexidades da autorização para o 

funcionamento de determinadas atividades urbanas na 

Zona Rural (Legislações incompletas, sobreposição de 

legislações, regulamentação das APAS pelos Planos de 

Manejo, regulamentação do parcelamento e Uso e 

ocupação do solo em áreas rurais e ZICS sobreposta em 

zona rural, Ausência de um código de posturas/obras). 

 

 

 

 

 

 



  

Resultados dos Estudos GT: 
 

 

 Elaboração de proposta de nova lei contemplando o licenciamento de 
atividades em zona rural com regras claras, pré-requisitos e mitigação dos 
impactos após ampla participação popular com audiências públicas de 
acordo com o Estatuto da cidade; 

 

 Elaboração de proposta de fluxograma para procedimentos envolvendo emissão de 
certidão de uso do solo e alvará de funcionamento para atividades urbanas em 
zona rural; 

 

 Análise e apontamento no CNAE do conjunto de atividades de caráter 
eminentemente agropecuárias, suas subatividades e outras para caracterizá-
las em regulamento e definir as exigências para sua viabilização; 

 

 Permitir atividades compatíveis (afins) com as atividades já praticadas na 
propriedade rural; 

 

 Regulamentação por decreto com prazos de validade para o licenciamento; 

 

 Verificação de que é compatível utilizar o Sistema Integrado de Licenciamento 
– SIL em propriedades rurais, com o número do INCRA da propriedade, para 
solicitação de viabilidade, abertura de inscrição estadual, CNPJ e 
licenciamento (autorização e alvará da Prefeitura). 

 



 

Resultados dos Estudos GT: 
 

 Classificação e Regulamentação da Estradas Municipais de acordo 
com o PDP 

 

 Continuidade na formalização da Base Cartográfica do município 
(retificações de áreas rurais = INCRA – identificação das 
propriedades rurais) 

 

 

 Definição das atividades licenciáveis em zona rural 

 

 Definição de Licenciamento – Certidão de Uso e Ocupação do Solo 
Rural + Alvará de Funcionamento. 

 

 Código de posturas para fiscalização das ATIVIDADES 

 

 PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE 
INCLUSÃO DA ZONA RURAL PARA A APROVAÇÃO DE PROJETOS 
DE CONSTRUÇÃO (JÁ CONTEMPLADO NO PROJETO DE LEI 
ATRAVÉS DE PROCESSO PARTICIPATIVO) 



 

Resultados  (possíveis) estratégicos 
 

 Fomento a atividade agrosilvopastoril no Município 

 

 Fortalecimento das Atividades Agroindustriais 

 

 Incremento ao Turismo Rural 

 

 Uso de Estradas Rurais Regulamentadas 

 

 “Custo das Irregularidades” mensurado 

 

 Transporte Público, Coleta de Resíduos, 
Acessibilidade,  Estradas Municipais Planejadas e 
Impactos Ambientais previamente mensurados 
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Ações estratégicas: 
 
 MENSURAR O “CUSTO DAS IRREGULARIDADES” 

 

 MENSURAR AS AÇÕES PARA A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS EXISTENTES 
(LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, MINIFÚNCIOS, CHÁCARAS DE RECREIO, TEMPLOS 
RELIGIOSOS, CLUBES E OUTROS 

 

 PREVINIR E PLANEJAR OS IMPACTOS QUANTO A INFRAESTRUTURA EXISTENTE,  
TRANSPORTE PÚBLICO, COLETA DE RESÍDUOS, ACESSOS – ESTRADAS MUNICIPAIS 

 

 DEFINIR AS ATIVIDADES PERMITIDAS EM ZONA RURAL COMPATIBILIZADO COM O PDP E 
PLANOS DE MANEJO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

 DEFINIR AS ATIVIDADES DE ACORDO COM O CNAE (CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADES) 
E COMPATÍVEL COM A ATIVIDADE JÁ EXERCIDA NA PROPRIEDADE RURAL 

 

 DEFINIR PARAMETROS PARA PERMIÇÃO DE ATIVIDADE URBANA EM ZONA RURAL 
DESDE QUE HAJA CONDIÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS 

 

 ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE MANEJO DAS APAs DO CAMPO NOVO E BATALHA E 
PROMOVER A REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DO ÁGUA PARADA 

 

 PREVISÃO NA LEI DE SOLICITAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA DE ACORDO 
COM A ATIVIDADE A SER EXERCIDA  

 

 CRIAÇÃO DE UM GRUPO DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTOS EM ZONA RURAL PARA 
ANÁLISE ESPECÍFICA DAS SOLICITAÇÕES E AGILIDADE NOS PROCEDIMENTOS E 
SOLICITAÇÕES. 

 



 

P. 14.027/15 

PROJETO DE LEI 
  

Estabelece normas para o uso e ocupação do solo na zona rural do Município de 
Bauru. 

.  

O Prefeito Municipal de Bauru, nos termos do artº 51 da Lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga 
a seguinte lei: 

  

Artº 1º Esta lei dispõe sobre a regulamentação das zonas de uso estabelecidas 
pelo Plano Diretor Participativo de Bauru - PDP e disciplina a instalação das 
atividades na zona rural, tendo em vista os seguintes objetivos: 

  

I. Fomento da atividade agrosilvopastoril no Município; 

II. Fortalecimento das Atividades Agroindustriais; 

III. Incremento ao Turismo Rural; 

IV. Prevenir e planejar os impactos quanto a infraestrutura existente, 
transporte público, coleta de resíduos acessos – estradas municipais; 

V. Definir as atividades permitidas na zona rural compatibilizado com o Plano 
Diretor Participativo e com o Plano de Manejo das Áreas de Proteção 
Ambiental; 

VI. Definir as atividades de acordo com o CNAE - CÓDIGO NACIONAL DE 
ATIVIDADES; 

VII. DEFINIR PARAMETROS PARA PERMISSÃO DE ATIVIDADE URBANA EM 
ZONA RURAL DESDE QUE HAJA CONDIÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS 
IMPACTOS. 
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Artº 2º Ficam definidos nesta lei os Setores de Planejamento 
Rural – SPR, de acordo com o estabelecido no PDP vigente: 

  

I. SPR–A – Bacia do Córrego Campo–Novo; 

II. SPR–B – Bacia do médio Rio Batalha; 

III. SPR–C – Bacia do baixo Rio Batalha; 

IV. SPR–D – Bacia do Água Parada de Cima e Córrego 
Barra Grande; 

V. SPR–E – Bacia do Água Parada de Baixo; 

VI. SPR–F – Bacia do alto Ribeirão Água Parada; 

VII. SPR–G – Bacia do médio Ribeirão Água Parada: 
Córrego Pau d’Alho e Córrego 

VIII. São Bento; 

IX. SPR–H – Bacia do médio Ribeirão Água Parada: 
Córrego Rio Verde e Córrego da Figueira; 

X. SPR–I – Bacia do baixo Ribeirão Água Parada: Córrego 
Boa Vista. 

  

Parágrafo único – as atividades deverão ser compatíveis 
com as diretrizes estabelecidas para cada Setor de 
Planejamento Rural no PDP vigente. 

 

 



 

Artº 3º As Atividades a serem desenvolvidas na zona rural deverão estar classificadas 
no CNAE - CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADES e somente serão permitidas desde que 
compatíveis com os Planos de Manejo Vigentes. PROPOSTA CADEM = EM SITUAÇÕES 
JÁ PRÉ EXISTENTES 

SEJAM AVALIADAS PELO GAER. 

Artº 4º As atividades consideradas como tipicamente rurais não necessitarão 
obrigatoriamente de solicitação de viabilidade, licenciamento e/ou aprovação de 
plantas, considerando como atividades rurais: 

  

I. A exploração das atividades agrícolas, pecuárias, a extração e a exploração 
vegetal e animal, a exploração da apicultura, avicultura, suinocultura, 
sericicultura, piscicultura e outras de pequenos animais; ALTERAR PARA = A 
exploração de atividades agrosilvopastoril. PROPOSTA CMDRS 

 

II. A transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alteradas a 
composição e as características do produto in natura, realizada pelo próprio 
agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados 
nas atividades rurais, utilizando-se exclusivamente matéria prima produzida na 
área explorada; 

 

III. O cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo 
ou industrialização. 

 

Parágrafo único: a condição de produtor rural deverá ser comprovada  apresentando o 
DCAA (Declaração de Conformidade de Atividade Agrosilvopastoril) e/ou manifestação 
formal do CMDRS de Bauru. PROPOSTA CMDRS 
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Artº 5º As demais atividades que não se enquadrarem no artº 4º deverão 
solicitar a viabilidade, certidão de uso do solo, licenciamento, diretriz, pré-
aprovação e aprovação junto à Prefeitura Municipal de Bauru. 

  

§1º A solicitação de viabilidade tem a finalidade de dirimir dúvida quanto à 
possibilidade de instalação do empreendimento e/ou atividade pretendidos; 

  

§2º A solicitação de certidão de uso do solo tem a finalidade de atender as 
providencias exigidas pelos órgãos competentes; 

  

§3º A solicitação de licenciamento tem a finalidade de autorização do 
exercício da atividade pretendida; 

  

§4º A solicitação de diretriz tem a finalidade de obter requisitos técnicos 
para a elaboração e aprovação de projeto urbanístico e arquitetônico; 

  

§5º A solicitação de pré-aprovação e aprovação final do empreendimento 
pretendido tem a finalidade de conclusão das etapas anteriores; 

   

Artº 6º Fica criado o Grupo de Análise de Empreendimentos da Zona Rural – 
GAER, responsável pela análise de solicitação de viabilidade, licenciamento 
de atividades, expedição das diretrizes ambientais e urbanísticas, pré-
aprovação de projetos de construção e polos geradores de impactos em 
geral em zona rural. 

 

Parágrafo único – a composição, as atribuições e os procedimentos do 
GAER deverão ser regulamentados por decreto do Poder Executivo. 

  

 



 
Artº 7º O GAER deverá exigir a elaboração do Estudo do Impacto de Vizinhança – EIV, 
de acordo com a lei vigente, determinando medidas mitigadoras, compensatórias e 
preventivas para todos os impactos negativos gerados pela atividade, como condição 
para sua autorização e aprovação sem prejuízo do EIA/RIMA quando necessário por 
legislação específica. 

  

Artº 8º Para a solicitação de viabilidade das atividades na zona rural deverão ser 
apresentados no mínimo os seguintes documentos: 

  

I. Formulário específico de solicitação devidamente preenchido e assinado; 

II. Matrícula atualizada do imóvel; 

III. Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto com coordenadas 
geográficas (salvo casos em que seja permitida a apresentação de croquis 
quando comprovada a condição de baixa renda e/ou baixa escolaridade); 

IV. Cópia de documentos de qualificação do proprietário do imóvel (RG, CPF e 
endereço de correspondência); 

V. Procuração caso o solicitante não seja o proprietário do imóvel; 

  

  

Artº 9º Para a solicitação de licenciamento das atividades na zona rural deverão ser 
apresentados no mínimo os seguintes documentos: 

  

I. Formulário específico de solicitação devidamente preenchido e assinado; 

II. Matrícula atualizada do imóvel; 

III. Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto com coordenadas 
geográficas (salvo casos em que seja permitida a apresentação de croquis 
quando comprovada a condição de baixa renda e/ou baixa escolaridade); 

IV. Cópia de documentos de qualificação do proprietário do imóvel (RG, CPF e 
endereço de correspondência); 

V. Procuração caso o solicitante não seja o proprietário do imóvel; 

VI. Viabilidade de fornecimento de água e coleta ou tratamento de esgoto; 

 



 
Artº 10 Para solicitação de diretriz dos Empreendimentos na zona rural deverão ser 
apresentados no mínimo os seguintes documentos: 

  

I. Formulário específico de solicitação devidamente preenchido e assinado; 

II. Matrícula atualizada do imóvel; 

III. Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto com coordenadas 
geográficas; 

IV. Levantamento Planialtimétrico Georreferenciado, com curvas de nível no mínimo 
de 5 em 5 metros,  identificação  da vegetação existente, corpos d’água, 
identificação dos confrontantes e etc,; 

V. Inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR); 

VI. Cópia de documentos de qualificação do proprietário do imóvel (RG, CPF e 
endereço de correspondência); 

VII. Procuração caso o solicitante não seja o proprietário do imóvel; 

VIII. Viabilidade de fornecimento de água e coleta ou tratamento de esgoto; 

IX. Laudo ambiental com a tipificação da vegetação existente; 

X. Arquivo digital do levantamento Planialtimétrico Georreferenciado. 

  

Artº 11 Para solicitação de pré-aprovação dos Empreendimentos na zona rural deverão 
ser apresentados no mínimo os seguintes documentos: 

  

I. Formulário específico de solicitação devidamente preenchido e assinado; 

II. Matrícula atualizada do imóvel; 

III. Planta de localização do imóvel com pelo menos um ponto com coordenadas 
geográficas; 

IV. Levantamento Planialtimétrico Georreferenciado, com curvas de nível no mínimo 
de 5 em 5 metros,  identificação  da vegetação existente, corpos d’água, e etc, 
identificação dos confrontantes; 

V. Estudo de Impacto de Vizinhança; 

VI. Projeto urbanístico e arquitetônico; 

VII. Projeto de terraplanagem; 

VIII. Arquivos digitais de todos os projetos apresentados. 



 
Artº 12 O licenciamento da atividade não isenta o responsável pela propriedade do cumprimento das 
Leis, Decretos e Normas Federal, Estadual e Municipal referentes a:  

  

I - Leis de proteção ambiental, caso esteja à propriedade situada em faixas não edificáveis junto às 
áreas de preservação permanentes (APPs), represas, lagos, lagoas, rios e córregos, áreas de 
proteção ambiental, fundos de vale, faixas de escoamento de águas pluviais, galerias, canalizações, 
faixas não edificantes que estejam em processo de desapropriação, linhas de transmissão de energia 
de alta tensão ou em áreas atingidas por melhoramentos viários previstos em lei;  

II - Legislações e Decretos sobre acessibilidade;  

III - Legislação e normas sobre segurança; 

IV – Legislação sobre vigilância sanitária; 

V – Código de Obras Municipal. 

VI – LEGISLAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO = PROPOSTA CADEM 

 

Artº 13 Os Proprietários que já exerçam atividades comprovadamente até dezembro de 2017, que não 
se enquadrem no artº 4º deverão solicitar regularização de acordo com o disposto nos artigos 9º a 11. 
PROPOSTA CADEM = DEVERÃO REGULARIZAR A SUA SITUAÇÃO JUNTO A PMB EM ATÉ 12 MESES 
APÓS A PUBLICAÇÃO DA PRESENTE LEI. 

  

Artº 14 Caso tenha sido constatado o início das atividades sem o devido licenciamento, o 
proprietário da área ou responsável pela empresa deverá ser notificado para que no prazo de 15 
(quinze) dias, contados do recebimento, apresente a solicitação de regularização.  

  

§ 1º Na Notificação deverá constar:  

I - Local, dia e hora da constatação;  

II - Descrição sumária do fato, com indicação dos dispositivos legais infringidos;  

III - Indicação do(s) nome(s) do(s) notificado(s) que poderá(ão) ser o(s) proprietário(s) e/ou 
possuidor(es), a qualquer título, número do RG, CPF ou CNPJ e/ou registro no INCRA;  

IV - Menção do fato de que, caso não regularize ou cesse a atividade no prazo legal concedido, será 
autuado e ser-lhe-á imposta a multa;  

V - Identificação do servidor que constatou a infração.  

  

§ 2º A notificação da autuação será entregue:  

I - Pessoalmente ao autuado ou quem o represente legalmente;  

II - Via correspondência registrada caso o autuado resida fora do município;  

III - Publicação no Diário Oficial do Município – DOM, somente quando resultarem em infrutíferas as 
tentativas dos itens I e II.  

 



 
Artº 15 - Findo o prazo estipulado, será lavrado auto de infração, aplicando-se multa de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), (PROPOSTA CMDRS = em ser UFESP) 

devendo ser iniciado um procedimento para interdição administrativa, bem como 

demais providências administrativas e judiciais cabíveis.  

  

§ 1º No Auto de Infração deverá constar:  

I - Local, dia e hora da constatação da permanência da irregularidade;  

II - Número de ordem da notificação expedida e não atendida;  

III - Indicação do(s) nome(s) do(s) autuado (s), que poderá(ão) ser o(s) proprietário(s) 

e/ou possuidor(es),  

 a qualquer título, número do RG, CPF ou CNPJ e/ou registro no INCRA; 

IV - O valor da multa imposta;  

V - Menção do fato de que o autuado poderá recorrer no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da data da autuação e imposição de multa;  

VI - Identificação do servidor que constatou o não atendimento à notificação expedida.  

  

§ 2º O valor do Auto de Infração – multa será reajustado anualmente pelo índice oficial 

utilizado pela Secretaria de Economia e Finanças para cálculo de atualização de Dívida 

Ativa.  EM CASO DE PREVALECER A UFESP ESSE PARAGRAFO DEVERÁ SER 

RETIRADO 

REVISÃO DA SNJ PARA PREVER CASOS DE REINCIDENCIA E RECURSOS = 

PROPOSTA CADEM 

  

 

 



 
Artº 16 Caberá ao órgão competente a vistoria, notificação e imposição das 

penalidades.  

  

Parágrafo único. A interdição administrativa, bem como qualquer outra providência 

após a autuação, deverá ser autorizada pelo órgão competente. 

 

Artº 17 O Poder Executivo regulamentará a presente lei por decreto.  

  

Artº 18 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a lei 6656/15. 

  

Bauru, 00 de dezembro de 2017. 

 

PROPOSTA CADEM = ENVIO DA PRE PROPOSTA A 

CAMARA MUNICIPAL PARA APRECIAÇÃO ANTECIPADA 
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ACESSE 


