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DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

AUTOS DE INFRAÇÃO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL
As empresas relacionadas abaixo infringiram o disposto na Lei Federal 9605/1998, Artigo 60 - 

“Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, 
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos 

ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo 
o processo será encaminhado à Dívida Ativa.

INTERESSADO/EMPRESA PROCESSO AUTO DE 
INFRAÇÃO MULTA

DARLAM COSTA RODRIGUES 
TORRES 114771/2019 001/21 R$ 500,00

JEAN MADUREIRA ROJA RUFINO 
36044002870 21455/2016 004/21 R$ 500,00

JULIANO ROSALIN LOPES - AUTO DE INFRAÇÃO 31/20 - PROCESSO 106969/2020 
Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas e vinte minutos, no 
endereço Rua Alfredo Gonçalves D’Abril, Q. 02 em Bauru Estado de São Paulo, foi constatado que 
JULIANO ROSALIN LOPES, infringiu o disposto no Decreto Municipal 11689/2011, art. 39, § 6º, inciso 
II - “Os transportadores de resíduos da construção civil ficam obrigados a utilizar dispositivos de cobertura 
de carga em caçamba ou containers metálicos estacionárias ou outros equipamentos de coleta, durante o 
transporte dos resíduos”.
Dando cumprimento ao Decreto Municipal 11.689/2011, artigo 56 - “Considera-se infração administrativa 
toda ação ou omissão praticada a título de dolo ou culpa que viole as disposições estabelecidas neste 
Decreto conforme estabelecido no Anexo III:
XII – Realizar o transporte de resíduos da construção civil sem o obrigatório dispositivo de cobertura de 
carga, fica lavrado o presente AUTO DE INFRAÇÃO impondo-lhe a multa no valor de R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais).
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o 
processo será encaminhado à Dívida Ativa.

ADAIL MARIA DOS SANTOS JUNIOR - AUTO DE INFRAÇÃO 24/20 – PROCESSO 68898/2020
Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e vinte e oito minutos, no endereço 
Rua João dos Santos Casal, Q. 02 em Bauru Estado de São Paulo, foi constatado que ADAIL MARIA DOS 
SANTOS JUNIOR, infringiu o disposto no Decreto Municipal 11689/2011, art. 40 - “Os Transportadores 
de Resíduos da Construção Civil deverão ser conveniados para constar no cadastro específico na SEMMA, 
cabendo-lhes a atender as seguintes obrigações, sob pena de suspensão ou cassação cadastral, em caso 
de falta ou reincidência no descumprimento das obrigações do transportador, conforme aplicação das 
penalidades.
Dando cumprimento ao Decreto Municipal 11.689/2011, artigo 56 - “Considera-se infração administrativa 
toda ação ou omissão praticada a título de dolo ou culpa que viole as disposições estabelecidas neste 
Decreto conforme estabelecido no Anexo III:
VII – Exercer atividade de transportador de resíduos sem o devido convênio com a SEMMA, lavro o 
presente AUTO DE INFRAÇÃO impondo-lhe a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ADAIL MARIA DOS SANTOS JUNIOR - AUTO DE INFRAÇÃO 25/20 – PROCESSO 68898/2020
Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte às dez horas e vinte e oito minutos, no endereço 
Rua João dos Santos Casal, Q. 02 em Bauru Estado de São Paulo, foi constatado que ADAIL MARIA DOS 
SANTOS JUNIOR, infringiu o disposto no Decreto Municipal 11689/2011, art. 47 - “É terminantemente 
proibida a disposição de resíduos da construção civil em áreas não licenciadas, sendo os infratores sujeitos 
às penalidades previstas no Capítulo XV”.
Dando cumprimento ao Decreto Municipal 11.689/2011, artigo 56 - “Considera-se infração administrativa 
toda ação ou omissão praticada a título de dolo ou culpa que viole as disposições estabelecidas neste 
Decreto conforme estabelecido no Anexo III:
X – Despejar resíduos da construção civil em locais proibidos ou não licenciados, lavro o presente AUTO 
DE INFRAÇÃO impondo-lhe a multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Republicado por ter saído com incorreções 
Aprovado em reunião extraordinária do Conselho Gestor da APA Vargem Limpa – Campo Novo

PORTARIA SEMMA 124/2020
PROCESSO Nº 70.038/2015

Estabelece e regulamenta o Plano de Manejo e o Zoneamento Ambiental da Área de Proteção Ambiental 
Municipal Vargem Limpa – Campo Novo criada pelo Inciso II do Parágrafo Único, do Artigo 19 da Lei 
Municipal nº 4126 de 12 de setembro de 1996, denominada pela Lei Municipal nº 4605 de 27 de novembro 
de 2000 e referendada pela Lei Municipal nº 5631, de 22 de agosto de 2008 que institui o Plano Diretor 
Participativo do Município de Bauru.
Airton Iosimo Martinez, Secretário Municipal do Meio Ambiente, fazendo uso de suas atribuições legais, e 
considerando o disposto no art. 12 do Decreto Federal n° 4.340, de 22 de agosto de 2002 que regulamenta a 
Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza – SNUC estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 
conservação; 
Considerando o disposto na Lei Municipal n°. 5.631 de 22 de agosto de 2008 que institui o Plano Diretor 
Participativo do Município de Bauru que referendou a criação e ampliação da APA Vargem Limpa – 
Campo Novo, em especial os art.72, 79, 138, 272, alterados pela Lei Municipal nº 6.943, de 25 de julho 
de 2.017
Considerando a Lei Municipal nº 4605 de 27 de novembro de 2000, que denomina e regulamenta os usos 
na Área de Proteção Ambiental Municipal Vargem Limpa - Campo Novo, alterada pela Lei Municipal nº 
7.363 de 11 de agosto de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º.   Fica criado o Plano de Manejo e o Zoneamento da “Área de Proteção Ambiental Municipal 
Vargem Limpa – Campo Novo”, unidade de conservação criada a partir da Lei 4.126 de 12 de setembro 
de 1996, definida no Art. 19, parágrafo único, inciso II, 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, envolvendo parte da bacia 
hidrográfica do Ribeirão Vargem Limpa e Ribeirão Campo Novo, dentro do território do município de 
Bauru.
Art. 2º.   Para efeito dessa Portaria, entende-se por:
I. Indústria Rural: aquela que trabalha com matéria prima originária da produção agrosilvipastoril;
Art. 3º.   Os objetivos deste Plano de Manejo e Zoneamento são:
I. Conservar os ecossistemas e a biodiversidade existente na APA;
II. Controlar a expansão urbana desordenada e os usos inadequados do solo;
III. Implantar uma política municipal eficiente e contínua para os ambientes naturais;
IV. Desenvolver práticas econômicas compatíveis com a realidade ambiental existente, impedindo 
ações degradadoras.
Art. 4º.   Ficam estabelecidas as Zonas de Uso, conforme Fichas de Diagnóstico e Restrições de Uso e 
Ocupação do Solo, anexo 01 e Mapa de Zoneamento APA Vargem Limpa – Campo Novo, anexo 02.
Art. 5º.   As normas gerais para a APA Vargem Limpa – Campo Novo visam orientar os procedimentos, 
as ações e as restrições necessárias à gestão e manejo da unidade de forma geral. Desta forma, ficam 
proibidos:
I. O lançamento de resíduos agrícolas e pecuários nos corpos d’água, sem o devido tratamento, 
observadas ainda as normas específicas de cada zona;
II. O lançamento de resíduos de lavagens de embalagens de agrotóxicos, biocidas ou fertilizantes 
nos recursos hídricos, ou mesmo nos coletores de esgoto;
III. A utilização de agrotóxicos ou outros biocidas que ofereçam riscos sérios na sua utilização, 
inclusive no que se refere ao seu poder residual;
IV. A utilização de queimadas como forma de limpeza de terrenos ou prática agrossilvopastoril, 
exceto aquelas necessárias a problemas fitossanitários desde que aprovadas pela SEMMA e SAGRA;
V. Usos ou práticas capazes de causar degradação do meio ambiente, ficando proibido o uso de 
pulverização aérea;
VI. O escoamento superficial difuso de efluentes provenientes da agricultura ou pecuária;
VII. Atividade de mineração, exceto extração de areia através de dragagem de leitos de córregos 
(desassoreamento), devidamente licenciada e com anuência do conselho gestor desta APA, e aquelas de 
utilidade pública. Finalizada a ação de desassoreamento dos cursos d’água, a atividade de retirada de areia 
deve ser cessada;
VIII. O parcelamento do solo em zona rural menor que 20.000m2;
IX. As demais restrições específicas de cada zona;
Art. 6º.   Ficam estabelecidas as diretrizes gerais obrigatórias:
I. Qualquer atividade ou intervenção com objetivo econômico ou não, dentro da Zona de 
Preservação, devem ser licenciadas e consultadas aos Conselhos Gestores Municipal e Estadual, exceto 
atividades meliponicultura e apicultura.
II. No caso de áreas urbanas consolidadas, não consolidadas e novos empreendimentos, os efluentes 
deverão ser coletados e lançados no sistema público de esgoto sanitário de acordo com as diretrizes técnicas 
do Departamento de Água e Esgoto (DAE). Na inexistência de sistema público e na inviabilidade técnica, 
os efluentes deverão ser tratados atendendo os parâmetros de lançamento e de qualidade de acordo com a 
legislação vigente.
III. No caso de áreas urbanas consolidadas, não consolidadas e novos empreendimentos, o sistema 
de abastecimento de água deverá atender as diretrizes técnicas do Departamento de Água e Esgoto (DAE).
IV. Incentivar através da SEMMA e SAGRA que as propriedades das áreas rurais adotem sistemas 
unifamiliares com maior eficiência.
V. No caso de regularização fundiária abranger áreas da APA, será exigida a anuência do órgão 
gestor da unidade, desde que estudo técnico comprove que essas intervenções de regularização fundiária 
implicam a melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior (Lei nº 
13.465, de 11 de julho de 2017).
VI. O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo, recomendadas 
pelos órgãos oficiais de assistência técnica e extensão rural.
VII. A conservação e manutenção de estradas rurais deverão seguir os preceitos de conservação de 
solo conforme legislação vigente.
VIII. Devem ser buscadas novas alternativas ao pastoreio excessivo, caso existam, considerando-se 
como tal aquele capaz de acelerar sensivelmente os processos de erosão.
IX. Qualquer atividade não mencionada que possa causar impactos ambientais que comprometam a 
qualidade hídrica e/ou a degradação dos solos e a deflagração de processos erosivos, poderão ser solicitadas 
mitigações ou soluções técnicas.
X. Todas as formas permissivas de desmatamento e corte de árvores isoladas contidas neste plano 
não poderão ser menos restritivas que as leis municipais, estaduais e federais vigentes.
XI. Quando necessário a SEMMA deverá consultar o Conselho Gestor para anuência de atividades e 
no caso de sobreposição de Unidades de Conservação Municipal e Estadual, comunicar o órgão licenciador 
a informar o gestor da Unidade de Conservação Estadual.
XII. Todo barramento de curso d’água, mesmo que licenciado, deverá atender as determinações do 
DAEE e sujeitar-se a anuência da SEMMA, bem como adequar-se às normas futuras determinadas pelo 
Conselho Gestor da APA, pertinentes ao assunto.
XIII. Para toda e qualquer atividade industrial, comercial, de serviço, parcelamento do solo e possíveis 
regularizações fundiárias, exercidas na APA, é obrigatória a execução de obras e sistemas para contenção, 
retenção e controle de águas pluviais, considerando a vazão de restrição e o conceito de “impacto zero”. 
Estas obras não poderão ser construídas em áreas públicas destinadas a sistema de lazer, áreas verdes, 
APPs e demais áreas protegidas que sejam consideradas incompatíveis com esse uso, para efeito desta 
regulamentação. A bacia de detenção deverá ser computada como equipamento público urbano em área 
institucional acima dos índices urbanísticos mínimos exigidos.
XIV. Para toda e qualquer atividade industrial, comercial e de serviço exercida na APA, é obrigatório 
a implantação de equipamentos de captação, uso e reuso de águas pluviais conforme Lei Municipal nº 6.110 
de 25 de agosto de 2011.
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XV. Todas as APPs existentes na APA terão faixas com largura mínima de 30 metros em ambos os 
lados e ao longo dos corpos d’água, e de 50 metros em torno de nascentes e lagos naturais provenientes de 
ações humanas ou de degradações originárias de eventos naturais, exceto nos casos previstos no artigo 3º, 
inciso IV da Lei 12.651/2012.
XVI. Em toda a APA Vargem Limpa – Campo Novo fica proibida a drenagem de áreas naturalmente 
úmidas.
XVII. Toda obra de travessia em área pública ou privada só será permitida com aprovação dos órgãos 
ambientais e deverão, obrigatoriamente, se apontado em estudo técnico, contemplar passagens de fauna.
XVIII. Toda obra que envolva sistema viário dentro da APA deve conter estudos que demonstre a 
necessidade de passagem de fauna.
XIX. Eventuais projetos minerários de extração de areia passíveis de serem executados nos rios 
somente serão realizados, quando houver interesse do município em desassorear os rios. Nesses casos, 
poderá ser efetuado o aproveitamento econômico do material extraído desde que o processo seja 
condicionado a licenciamento ambiental.
XX. As diretrizes contidas neste Plano de Manejo não excluem a obrigatoriedade do cumprimento de 
diretrizes mais restritivas estabelecidas pelo Plano Diretor Participativo do Município de Bauru e demais 
legislações vigentes.
XXI. Cabe à Prefeitura Municipal analisar a legalidade da regularização fundiária dos núcleos 
informais, o que não exime possíveis responsabilidades criminais por parcelamento de solo irregular.
XXII. A Área de Uso Especial é definida como àquela com restrição a ocupação, devido a 
características observadas no diagnóstico do solo e por serem locais mais sensíveis a encharcamento e risco 
de erosões. Para estes locais se recomenda:
a. Para as presentes e futuras ocupações, deverão ser realizadas ações de conscientização junto aos 
proprietários a respeito de técnicas conservacionistas do solo, considerando se tratar de uma área com alta 
suscetibilidade à deflagração de processos erosivos.
b. Para os usos agropecuários, quando extremamente necessário, deverão ser realizados com 
planejamento e aplicação maciça de técnicas conservacionistas, voltadas principalmente a prevenção das 
erosões laminares e lineares. Certos usos agropecuários podem vir a demandar o uso considerável de adubos 
e outros insumos, com o objetivo de melhorar a acidez, quantidade de bases e saturação por alumínio.
c. Revegetação com espécies nativas, ou cobertura vegetal, que diminua os riscos de instalação de 
processos erosivos, tais como silvicultura, uso de gramíneas ou culturas temporárias com características de 
proteção do solo.
d. Por serem áreas com fragilidade a processos erosivos, localizados no entorno de cursos d’água, 
recomenda-se que após o processo de revegetação, sejam estabelecidos corredores ecológicos, conforme 
proposta apresentada por este plano de manejo;
e. Todas as restrições e recomendações direcionadas à Área de Restrição ao Uso da Terra deverão 
ser prioritárias quando sobrepostas às outras zonas e áreas, desde que a legislação ambiental não tenha usos 
ou condições mais restritivas, como no caso das Áreas de Preservação Permanente (APP).
XXIII. Parcelamentos do solo, empreendimentos e possíveis regularizações fundiárias deverão 
considerar obrigatoriamente:
a. A destinação mínima de 30 metros para Áreas de Preservação Permanente – APP’s ao longo dos 
cursos d’água e 50 metros ao redor das nascentes e o atendimento às leis específicas sobre as outras formas 
de APP’s;
b. Para a destinação da área do empreendimento como área verde pública, poderá ser computada 
toda a APP e Reserva Legal, caso houver;
c. O interessado deverá apresentar, quando necessário, projeto de recuperação ambiental das 
APPs, a ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado, devendo ser firmado um Termo 
de Compromisso de Recuperação Ambiental. Este projeto de recuperação deverá contemplar a manutenção 
por um período mínimo de três anos, podendo ser prorrogáveis conforme necessário.
d. A destinação de 30% da área total do empreendimento como área permeável. Poderá ser 
computado como área permeável do parcelamento: o total da área verde; a APP; a reserva legal; áreas de 
passagem de linhas de transmissão; faixa de servidão de equipamentos públicos urbanos que mantenham a 
permeabilidade do solo e sistema de lazer;
e. A título de outorga onerosa ambiental para parcelamento de solo, empreendimentos ou 
regularização fundiária, caberá ao empreendedor recuperar área proporcional à do empreendimento, para 
a implantação de corredores ecológicos em APP’s dentro da APA Vargem Limpa – Campo Novo, a ser 
realizada conforme fórmula de cálculo da Tabela 1, a fim de ligar as áreas de fragmentos de vegetação 
nativas presentes na Zona de Proteção, Zona de Conservação e Área de Restrição ao Uso da Terra. Para 
isso o interessado deverá elaborar e executar projeto de recuperação ambiental para fins de implantação de 
corredores ecológicos realizado por profissionais legalmente habilitados, devendo ser firmado um Termo 
de Compromisso de Recuperação Ambiental junto a SEMMA com responsabilidade de manutenção por um 
período mínimo de três anos, prorrogáveis conforme necessário;
f. Os recursos oriundos da outorga onerosa deverão ser prioritariamente revertidos para a APA 
Vargem Limpa – Campo Novo;
g. A SEMMA deverá indicar as áreas para os corredores ecológicos com anuência dos 
proprietários, devendo ser priorizados aqueles citados no Plano Municipal de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica e Cerrado. Não havendo áreas para indicar, cabe ao empreendedor recolher junto ao 
Fundo Municipal a ser criado, o valor correspondente em forma de outorga onerosa ambiental sobre a área 
vendável, cujo cálculo do valor será definido por regulamentação específica do Fundo;
h. Se houver interesse na recuperação de áreas de compensação a título de outorga onerosa 
ambiental fora da Bacia do Campo Novo e que estejam fora das áreas de preservação permanente ou 
de áreas de corredores ecológicos de interesse deste Plano, tais condições deverão ser autorizadas pela 
SEMMA;
i. Só serão permitidas compensações a título de outorga onerosa fora do município de Bauru que 
estejam dentro da APP do Córrego Campo Novo.
j. Todo empreendimento deverá ter previamente aprovado pelos órgãos municipais responsáveis 
pelo Meio Ambiente, Planejamento e Obras, projeto específico de conservação do solo e combate à erosão 
a ser executado durante todo o período até a conclusão e recebimento definitivo de todas as obras de 
infraestrutura por parte da Prefeitura;

k. Os empreendimentos e atividades sujeitas à legislação específica, como o Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV – deverão contemplar a elaboração desse instrumento de licenciamento previamente à 
sua instalação, conforme previsto em Lei Municipal;
l. Não será permitida a implantação de rede de abastecimento de água no passeio público, com 
exceção a ligação do ramal, evitando incompatibilidades com a arborização urbana;
m. A instalação de postes de energia elétrica e iluminação deverá se dar na face leste e sul do 
sistema viário, de forma que as árvores de maior porte sejam plantadas na face norte e oeste, promovendo 
sombra no sistema;
n. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente deverá expedir lista própria de espécies nativas para 
arborização dentro da APA Vargem Limpa Campo Novo.

Tabela 1 – Fórmula Outorga Onerosa APA Vargem Limpa – Campo Novo em casos de 
Parcelamentos de Solo para Fins Urbanos*

Tipo de Empreendimento Fórmula

Empreendimentos de Interesse Social ON= (TALC-ERL-EAPP) x 10%

Demais Empreendimentos ON= (TALC-ERL-EAPP) x 20%

Regularização Fundiária ON= AOG (Área Ocupada da gleba) x 20%
*Legenda: As siglas das fórmulas possuem os seguintes significados: ON= Outorga Onerosa em m², 
TALC= Total da área de lotes comerciáveis, ERL= Excedente da Reserva Legal, não computadas como 
Área Verde em m², EAPP= Excedente das áreas de Preservação Permanente não computadas com Área 
Verde em m².
Art. 7º.   Fica recomendada a criação de um Fundo Municipal destinado a financiar a fiscalização 
e conservação da APA Municipal Vargem Limpa – Campo Novo, com recursos oriundos de outorgas 
onerosas ambientais, contrapartidas de empreendimentos e de possíveis regularizações fundiárias.
Art. 8º.   As empresas, atividades e obras devidamente regularizadas, já existentes e licenciadas na 
APA terão prazo de um ano para apresentar uma proposta e de três anos para início do atendimento das 
exigências contidas nesse Plano de Manejo.
Art. 9º.   Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Bauru, 23 de dezembro de 2020.
AIRTON IOSIMO MARTINEZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 01 - Fichas de Diagnóstico e Restrições de Uso e Ocupação do Solo
ZONA DE PROTEÇÃO INTEGRAL (ZPI)

Diagnóstico Proposições/Diretrizes de uso e ocupação
Compreende a Unidade de Conservação 

de Proteção Integral denominada Refúgio 
de Vida Silvestre (RVS) Estadual Aimorés 

I, estabelecida pelo Decreto Estadual 
nº 63.893, de 05/12/2018, coincidindo 

com área de propriedade da Unesp, 
integralmente composta por vegetação 

nativa, classificada como Cerradão.

A ZPI deverá contar com regulamentação própria e Plano 
de Manejo específico, conforme disposto no Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - 

SNUC, instituído pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000.

De acordo com a Lei Federal nº 9.985/200 (SNUC) para 
essa categoria de manejo estabelece-se o seguinte:
“Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como 

objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram 
condições para a existência ou reprodução de espécies 
ou comunidades da flora local e da fauna residente ou 

migratória.
§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por 
áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar 
os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 

recursos naturais do local pelos proprietários.
§ 2° Havendo incompatibilidade entre os objetivos da 

área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência 
do proprietário às condições propostas pelo órgão 
responsável pela administração da unidade para a 

coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da 
propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com 

o que dispõe a lei.
§ 3° A visitação pública está sujeita às normas e 

restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, 
às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração, e àquelas previstas em regulamento.
§ 4° A pesquisa científica depende de autorização prévia 

do órgão responsável pela administração da unidade e está 
sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, 

bem como àquelas previstas em regulamento.”

Cabe ressaltar que de acordo com Parágrafo Único do 
SNUC:

“Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas 
as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de 
conservação de proteção integral devem se limitar 

àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos 
que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às 

populações tradicionais porventura residentes na área as 
condições e os meios necessários para a satisfação de suas 

necessidades materiais, sociais e culturais.”

Objetivos
De acordo com seu decreto de criação a 

RVS Aimorés tem como objetivo proteger 
os ambientes naturais onde se asseguram 

condições para a existência e reprodução de 
espécies ou comunidades da flora local e da 

fauna residente ou migratória.
Fragilidades e vulnerabilidades 

predominantes

As fragilidades nesta Zona estão 
relacionadas aos usos antrópicos que estão, 

principalmente, em seu entorno e que 
podem ser considerados como fatores de 
pressão ambiental, como as pastagens, os 

cultivos, além da expansão urbana.
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ZONA DE PROTEÇÃO INTEGRAL (ZP)

Diagnóstico

Proposições/Diretrizes de uso e 
ocupação

Ficam proibidas na ZP as seguintes 
atividades:

Constituída pelas Áreas de Preservação Permanentes (APPs) 
das nascentes e dos cursos d’água, bem como, as reservas legais 
existentes dentro dos limites da APA Vargem Limpa – Campo 
Novo, uma vez que a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 
2012, determina regime diferenciado de gestão dessas áreas, 
devido às suas importantes funções ambientais dentro dos 

ecossistemas. Compõem ainda a ZP, os fragmentos de vegetação 
nativa presentes na APA, que em sua maioria se referem à 
Unidade de Conservação denominada Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE) Leopoldo Magno Coutinho, 

estabelecida pelo Decreto Estadual nº 63.893, de 05/12/2018.
Mais de 50% das APPs têm sua cobertura vegetal formada por 

fitofisionomias do Cerradão e quase 25% podem ser classificadas 
como Campo Úmido e quase 5% como Mata Paludosa.

As Reservas Legais, presentes nesta zona, encontram-se, em sua 
grande maioria, em bom estado de conservação, predominando a 

cobertura vegetal característica do Cerradão.
A ARIE Leopoldo Magno Coutinho refere-se aos fragmentos 

florestais de vegetação nativa, típica do Cerradão.

- Supressão de vegetação nativa, 
exceto quando for de utilidade 

pública, caso não exista alternativa 
viável e se for permitida pelo 

Plano de Manejo das Unidades 
de Conservação sobrepostas e 

legislação vigente;
- Qualquer outra atividade que 

cause a fragmentação dos maciços 
vegetais;

- Qualquer parcelamento de solo 
para fins residenciais, industriais, 
comerciais, serviços, chácaras e 
sítios de recreio, reloteamento, 
desmembramento e desdobro;

- Depósito, mesmo que temporário, 
distribuição e comércio atacadista 

de produtos químicos ou 
combustíveis;

- Atividades pastoris;
- Atividades agrossilviculturais 
sem o devido licenciamento e 

autorização pelos órgãos ambientais 
competentes e anuência do Conselho 

Gestor Municipal e Estadual;
- Introdução de espécies exóticas da 
fauna, com exceção da aqüicultura;
- Introdução de espécies exóticas da 

flora com potencial invasor;
- Indústrias de qualquer natureza;

- Acessos para dessedentação animal 
sem a devida anuência do Conselho 

Gestor da APA;
- Deposição de resíduos de qualquer 

natureza;
- Lançamento de efluentes.

- Demais atividades que possam 
colocar em risco a integridade da 
APA, sem o devido licenciamento 

ambiental e anuência dos Conselhos 
Gestores Municipal e Estadual.

Objetivos
Promover a preservação dos ecossistemas, por meio da proteção 
do habitat de espécies residentes, migratórias, raras, endêmicas, 
e/ou ameaçadas de extinção, bem como à garantia da perenidade 

dos recursos hídricos, da flora nativa e da biodiversidade.
Assegurar a conservação dos ecossistemas nos remanescentes 

florestais, com potencial para recuperação ou regeneração futura 
e o estabelecimento de corredores ecológicos, conciliando a 

conservação da biodiversidade com o uso indireto do patrimônio 
natural.

Garantir que haja a manutenção desta área como zona rural, 
devido suas características ambientais e agrossilvopastoris.

Manter a qualidade e quantidade hídrica dos Ribeirões Campo 
Novo e Vargem Limpa e seus afluentes, protegendo os recursos 

subterrâneos e superficiais.
Na ARIE Leopoldo Magno Coutinho o objetivo geral é o de 

manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local 
e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-

lo com os objetivos de conservação da natureza.
Fragilidades e vulnerabilidades predominantes

As fragilidades nesta Zona estão relacionadas aos usos antrópicos 
que estão, principalmente, em seu entorno e que podem ser 
considerados como fatores de pressão ambiental, como as 
pastagens, os cultivos, além da expansão dos loteamentos.
Nas APPs, como áreas que apresentam a função ambiental 

de assegurar a proteção da flora e fauna locais, bem como, os 
recursos hídricos e os processos interecossistêmicos, as principais 
fragilidades referem-se ao uso antrópico ocorrendo dentro de seus 
limites, principalmente relacionadas às pastagens, que promovem 

a supressão da vegetação e o pisoteio do gado nas margens dos 
rios, compactando o solo e não permitindo a regeneração da 

cobertura vegetal. Importante ressaltar a incidência de dejetos 
desses animais nos cursos d’água.

Recomendações

- Incentivar ações de educação ambiental;
- Promover a conservação e expansão da biodiversidade;

- Promover atividades voltadas à pesquisa e conservação das espécies de fauna localizadas nesta Zona.
- Possibilitar o estabelecimento de corredores ecológicos e fluxo gênico entre as espécies.

- Recuperar as APPs degradadas.
- Nas Reservas Legais, recomenda-se a manutenção e preservação da cobertura vegetal nativa já 

existente.
- A destinação de recursos provenientes de compensação de licenciamento ambiental deverá ser 

prioritariamente aplicada para conservação dessa área.
- Haja estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação e à formação de 

uma consciência pública sobre a necessidade de recuperação e manutenção dos ecossistemas.
- Observar as recomendações da “Área de Uso Especial”, para as porções desta zona que coincidem 

com a área mencionada.

Para os fragmentos de vegetação que compõem a ARIE Estadual Leopoldo Magno Coutinho deve ser 
seguido o Plano de Manejo, a ser elaborado.

Cabe ressaltar que as restrições dentro do contexto do manejo sustentável, de acordo com o art. 22 da 
Lei Federal nº 12.651/2012, são:

- Não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área;
- Assegurar a manutenção da diversidade das espécies;

- Conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de 
espécies nativas.

ZONA DE CONSERVAÇÃO (ZC)

Diagnóstico
Proposições/Diretrizes de uso e ocupação

Ficam proibidas na ZC as seguintes 
atividades:

Compreende as porções do território da APA Vargem 
Limpa Campo Novo em que se destacam as atividades 

agrossilvopastoris.
Predominam na Zona de Conservação as pastagens e 

cultivos, incluindo cultivo de tomates em estufa, sem o 
uso de defensivos químicos e áreas de silvicultura.

Encontram-se ainda pequenos fragmentos de vegetação 
do tipo Cerradão, e o solo, como em grande parte das 

Zonas, é constituído de Latossolo Vermelho.
Nesta zona foram identificadas seis espécies do grupo de 
avifauna que estão classificadas como quase ameaçadas 

de extinção.
Encontram-se ainda, de forma esparsa, benfeitorias 
constituídas por residências ou estruturas de apoio a 

agropecuária ao longo de todo o território da Zona, não 
se configurando como loteamentos rurais.

Está inserida nesta Zona uma atividade de lazer 
(kartódromo), de propriedade particular e quatro núcleos 
informais com padrão de ocupação inferior a 20.000m2.

- Qualquer parcelamento de solo para fins 
industriais (com exceção de indústria rural 

e do agricultor e empreendedor familiar 
rural, assim definidos nos termos da Lei nº 

11.326/2006);
- Depósito, mesmo que temporário, 

distribuição e comércio atacadista de 
produtos químicos ou combustíveis;

- Supressão de vegetação nativa em estágio 
médio e avançado, exceto em casos de 

utilidade pública e interesse social, caso não 
exista alternativa viável e se for permitida 
pela legislação vigente e outros Planos de 

Manejo;
- Deposição de resíduos capazes de gerar 

contaminação do solo e dos recursos 
hídricos;

- Deposição de resíduos da construção civil, 
mesmo que temporário;

- Plantio de espécies exóticas arbóreas com 
potencial invasor;

- Qualquer desdobro nos loteamentos e 
núcleos informais passíveis de regularização 
conforme Lei nº 13.465/2017, mesmo que 

regularizados;
- Utilização de agrotóxicos e outros 

defensivos químicos que não estejam 
em conformidade ou especificados nos 

instrumentos técnicos vigentes;
- Atividades agrossilvopastoris sem manejo 

de conservação do solo;
- Parcelamento do solo para fins urbanos, 

restrita as áreas já determinadas como 
urbanizadas pelo Plano Diretor Municipal;

- Reloteamento, desmembramento e 
desdobro que resultem em área inferior a 

20.000m² (módulo obrigatório do INCRA);
- Distribuição, comércio e deposição, ainda 
que temporária, de produtos químicos e/ou 

combustíveis;
- Atividades agrossilvopastoris sem o devido 

manejo de conservação do solo, devendo 
ser combatidos, de acordo com Lei Estadual 

Nº 6.171 de 1988, atualizada pela a Lei 
Estadual nº 8.421, de 23 de novembro de 

1993;
- Lançamento de efluentes não tratados;

- Uso do fogo como prática agrícola. 
Exceto aquelas necessárias a problemas 
fitossanitários desde que aprovadas pela 

SEMMA e SAGRA;
- Represamentos sem o devido 

licenciamento;
- Plantio de espécies exóticas arbóreas com 

potencial invasor, conforme legislação 
específica;

- Demais atividades que possam colocar em 
risco a integridade da APA, sem o devido 
licenciamento ambiental e anuência do 

Conselho Gestor da APA;

Objetivos
Promover o desenvolvimento sustentável das 

propriedades rurais da APA, por meio do uso e 
manejo sustentável do solo, com a adoção de técnicas 
compatíveis à sua aptidão, a fim de evitar processos 
erosivos e a contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, visando assim a conservação do solo e dos 
recursos hídricos.

Ordenar a ocupação humana na área da APA 
estabelecendo critérios e diretrizes capazes de mitigar e 

minimizar o impacto sobre o ambiente natural e melhorar 
a qualidade de vida das populações residentes.

Minimizar as atuais pressões ao ambiente natural dadas 
por usos e ocupação irregular do solo.

Fragilidades e vulnerabilidades predominantes

 Uma das fragilidades quanto ao uso desta Zona refere-
se à tipologia de solo. As implicações agrícolas e não 

agrícolas para os Latossolos Vermelhos estão diretamente 
relacionadas às condições químicas, texturais e a 

erodibilidade, já que são solos quimicamente pouco 
férteis, muito arenosos e facilmente erodidos.

Os pequenos fragmentos de Cerradão existentes na Zona 
podem ser considerados vulneráveis quanto à expansão 

das atividades agropecuárias. Eles estão distribuídos 
entre as propriedades rurais e podem sofrer pressão da 
ampliação das atividades agrossilvopastoris, gerando 

impactos significativos quanto à sua integralidade.

Recomendações

- Uso agrossilvopastoril com manejo adequado do solo, aplicando práticas sustentáveis para a 
agricultura e conservação do solo;

- Agroindústria familiar;
- Chácaras e sítios de lazer, respeitando o parcelamento do solo mínimo de 20.000m2;

- Implantação de sistemas agroflorestais;
- Atividades agrícolas de cunho orgânico;

- Instituição das Reservas Legais contíguas às áreas núcleo ou aquelas destinadas à conexão de 
fragmentos florestais;

- Atividades esportivas que não causem impacto ambiental;
- Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP), bem como estabelecimento de Reservas 

Legais.
- Erradicação e manejo de espécies exóticas e invasoras da fauna e da flora;

- Incentivo a recuperação de áreas degradadas e plantio de espécies nativas para enriquecimento dos 
fragmentos;

- Adesão dos produtores rurais ao Protocolo de Transição Agroecológica, sempre que pertinente;
- Verificar a possibilidade de regularização fundiária conforme as legislações vigentes;
- Observar as recomendações da “Área de Uso Especial”, para as porções desta zona.
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ZONA URBANA NÃO CONSOLIDADA (ZUNC)

Diagnóstico

Proposições/Diretrizes de uso e 
ocupação

Ficam proibidas na ZUNC as seguintes 
atividades:

Constituída por loteamentos com baixa oferta de 
infraestrutura urbanística e sanitária básica adequadas, 
baixa densidade de ocupação, distante da malha urbana 
consolidada, ocupados por população de baixa renda, 

abrangendo loteamentos precários regulares e irregulares 
inseridos nos Bairros dos Tangarás e Parque Manchester. 

Compõem ainda esta Zona bairros com características 
pouco urbanizadas, com nenhuma oferta de infraestrutura 

sanitária, são eles Vale do Igapó, Parque Santa Rita, parte do 
Jardim Marabá e outras glebas apontadas no mapa.
Em áreas ainda não ocupadas, têm-se a presença de 

cobertura vegetal nativa com fitofisionomias do Cerradão 
e de Cerradão em Regeneração, este último, em menores 

proporções. O tipo de solo, assim como nas demais Zonas, 
é classificado como Latossolo Vermelho, caracterizado 

pela homogeneidade ao longo do perfil, sendo profundos, 
bem drenados, sem presença de rochas ou pedregosidade 

próximo a superfície, no entanto, grande parte da área 
que está atualmente ocupada caracteriza-se como áreas 

suscetíveis a deflagração de processos erosivos de 
assoreamento.

 - Implantação de estabelecimentos 
comerciais cujas atividades possam 
implicar em contaminação do solo e 
das águas superficiais e subterrâneas. 

Caso já existam estabelecimentos deste 
perfil nesta zona, deverá ser solicitado a 
eles a comprovação de atendimento da 

legislação vigente;
- Deposição de resíduos capazes de gerar 

contaminação do solo ou das águas;
- Depósito, mesmo que temporário, de 
distribuição e comércio atacadista de 
produtos químicos ou combustíveis;
- Depósito de materiais radioativos;

- Desmatamento sem o devido 
licenciamento ambiental, obedecendo à 

legislação vigente;
- Plantio de espécies exóticas com 

potencial invasor, conforme lei específica;
- Novos parcelamentos do solo ou 

loteamentos que estejam em desacordo 
com o previsto nas diretrizes de criação/
permissão para cada área urbana e sem o 

devido licenciamento;
- Desdobros nos loteamentos existentes 

na zona;
- Demais atividades que possam colocar 

em risco a integridade da APA, sem 
o devido licenciamento ambiental e 

anuência do Conselho Gestor da APA.

Objetivos

Disciplinar a expansão urbana, promovendo a conservação 
dos recursos naturais, em consonância com os objetivos da 

APA Vargem Limpa – Campo Novo.
Fragilidades e vulnerabilidades predominantes

 Presença de fossas negras/rudimentares devido a 
infraestrutura sanitária precária e deposição irregular 

de resíduos domésticos, que podem impactar 
significativamente os recursos naturais, principalmente os 

solos e os recursos hídricos.
Os resíduos também são dispostos de forma inadequada 

nesta área, potencializando a proliferação de vetores 
de doenças, além da degradação do solo e dos recursos 

hídricos, como o Córrego Palmital.
Suscetibilidade aos processos erosivos, que dentre outros 

fatores como aparecimento de voçorocas nas vias e 
encostas, propicia a vulnerabilidade da integridade das 

edificações.

Recomendações

- Deverá ser promovida a implantação de infraestrutura sanitária pelos responsáveis, manutenção e 
requalificação das habitações existentes, incluindo a implantação de equipamentos sociais e culturais, 

espaços públicos, serviços e comércio de caráter local, garantindo também a manutenção dos 
remanescentes de vegetação nativa, sendo estimulada a presença de áreas verdes de lazer;

- Recomenda-se que as edificações já existentes, assim como as que serão construídas, devem, quando 
possível, aplicar conceitos e tecnologias da construção sustentável, visando reduzir os impactos destas 
construções sobre as áreas protegidas, tais como: Implantação de sistemas de captação, tratamento e 

reuso das águas pluviais; instalação de sistemas de aquecimento solar; segregação e acondicionamento 
adequado dos resíduos sólidos orgânicos e recicláveis para posterior recolhimento pela EMDURB e por 

cooperativas, etc;
- Conter processos erosivos e de assoreamento, promovendo a recuperação natural ou induzida das 

áreas, inclusive com execução de obras de engenharia, se necessário;
- Ainda, sugere-se que os projetos de arborização e paisagismo para os trechos de terrenos situados 

nesta Zona empreguem espécies nativas da flora local e a iluminação externa das construções priorizem 
a utilização de balizadores baixos e espectros de luz não atraentes à fauna;

- Quando das novas ocupações no Núcleo Formal do Vale do Igapó e Vale do Igapó 8, sugere-se que 
estas sejam realizadas de maneira planejada e estruturada, considerando a aplicação de tecnologias de 

construção sustentável, a fim de conciliar os usos da área com os recursos naturais a serem conservados 
na APA, bem como, garantir a manutenção dos remanescentes de vegetação nativa. Também poderão 
ser instaladas hortas comunitárias, a fim de promover ações sustentáveis em uma área que poderá ser 

ocupada de maneira ainda mais intensa;
- Estabelecimento de projeto para instalação, em curto prazo, de infraestrutura sanitária em toda a 

extensão do loteamento;
- Recuperação das áreas degradadas, no caso de recuperação induzida, deverá ser realizada mediante a 
elaboração de projeto específico devidamente autorizado pela SEMMA. Somente poderão ser usadas 

espécies nativas, devendo ser eliminadas as espécies exóticas porventura existentes;
- Conter processos erosivos e de assoreamento, promovendo a recuperação natural ou induzida das 

áreas, inclusive com execução de obras de engenharia, se necessário;
- Observar as recomendações da “Área de Uso Especial”, para as porções desta zona que coincidem 

com a área mencionada.

ZONA URBANA CONSOLIDADA (ZUC)

Diagnóstico
Proposições/Diretrizes de uso e ocupação

Ficam proibidas na ZUC as seguintes 
atividades:

Constitui-se área urbana em que predominam 
habitações populares, caracterizada em geral por 

autoconstrução, contemplando o denominado Parque 
Santa Terezinha.

A Zona Urbana em Consolidação é ocupada 
por edificações residenciais de baixo padrão 

construtivo com acabamentos em alvenaria. Na área 
também podem ser encontrados estabelecimentos 
comerciais de pequeno porte (mercearias, bares), 

para atendimento dos moradores locais. Os acessos 
existentes nesta Zona são, em grande parte, 

pavimentados.
O solo da Zona é classificado como Latossolo 
Vermelho, os solos são facilmente erodidos.

Presença de núcleo informal.

 - A implantação de estabelecimentos 
comerciais cujas atividades possam implicar 

em contaminação do solo e das águas 
superficiais e subterrâneas. Caso já existam 

estabelecimentos deste perfil nesta zona, 
deverá ser solicitado a eles a comprovação de 

atendimento a legislação vigente.
- Desmatamento sem o devido licenciamento 
ambiental, obedecendo à legislação vigente.

- Depósito, mesmo que temporário, de 
distribuição e comércio atacadista de produtos 

químicos ou combustíveis.
-Depósito de materiais radioativos.

- Plantio de espécies exóticas arbóreas com 
potencial invasor.

- Novos parcelamentos do solo, loteamentos 
ou desdobro que estejam em desacordo com 

o previsto nas diretrizes de criação/permissão 
para cada área urbana e sem o devido 

licenciamento.
- Demais atividades que possam colocar em 

risco a integridade da APA, sem o devido 
licenciamento ambiental e anuência do 

Conselho Gestor da APA.

Objetivos
Disciplinar e controlar os usos já existentes na 

Zona Urbana em Consolidação, a fim de promover 
a conservação dos recursos naturais e mitigar os 

impactos ambientais decorrentes da ocupação urbana 
na APA Vargem Limpa – Campo Novo.

Fragilidades e vulnerabilidades predominantes
 O solo da Zona é classificado como Latossolo 

Vermelho, que tem por característica a alta 
suscetibilidade a deflagração de processos erosivos.

Embora a Zona apresente baixa densidade de 
ocupação, ela não contém áreas de vazios urbanos, 
deste modo, se houver a necessidade de expansão 

planejada ou desorganizada, poderá ocorrer pressão 
sobre os fragmentos de Cerradão existentes em seu 
entorno. A rodovia existente próxima a Zona pode 
ser um fator estimulante para novas residências e 

ocupações nesta área.
Recomendações

- Realização de ações de monitoramento e contenção dos processos erosivos; vistorias para controle da 
permeabilidade e implantação de programas habitacionais de interesse social e regularização fundiária.

- Verificar a possibilidade de regularização fundiária conforme as legislações vigentes.
- O esgotamento sanitário deverá atender o que os instrumentos legais federais, municipais e estaduais.

ZONA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO (ZICS)

Diagnóstico

Proposições/Diretrizes de uso e 
ocupação

Ficam proibidas na ZICS as seguintes 
atividades:

Contempla as áreas destinadas preferencialmente às 
atividades industriais, de comércio e de serviço, de acordo 

com o previsto na Lei Municipal nº 5.631/2008, o qual 
instituiu o Plano Diretor do município de Bauru, e a Lei 

Municipal n° 7.066/2018.
Localizada as margens da rodovia SP-225 esta zona é 
caracterizada pela presença do complexo de serviços 

médicos do Hospital Unimed Bauru, pequenas indústrias e 
terrenos não ocupados, especialmente em sua porção leste.

A cobertura vegetal do tipo Cerradão está presente de forma 
mais densa na porção oeste da Zona, fragmentada por 

acessos já instalados. A esquerda da Rodovia Comandante 
João Ribeiro de Barros (sentido Pederneiras), a área de uso 
industrial está ocupada de forma mais densa, contemplando 

diversas atividades industriais que podem influenciar na 
ocupação desta Zona.

- A instalação de indústrias ou de outras 
atividades comerciais e de serviços 

potencialmente poluidoras sem o devido 
licenciamento ambiental, obedecendo a 

legislação vigente;
- Instalação de indústrias classificadas 

como nocivas, de acordo com alei 
vigente que institui o Plano Diretor do 
município de Bauru, e a Lei Municipal 
n° 7.066/2018, ou outras que venham a 

substituí-las;
- Lotes inferiores ao mínimo previsto em 

Lei Municipal vigente;
- Desmatamento sem o devido 

licenciamento ambiental, obedecendo à 
legislação vigente;

- Depósito de materiais radioativos;
- Deposição de resíduos capazes de gerar 

contaminação do solo ou de recursos 
hídricos;

- Depósito, mesmo que temporário, 
distribuição e comércio atacadista de 

combustível;
- Plantio de espécies exóticas arbóreas 
com potencial invasor, conforme lei 

específica;
- Demais atividades que possam colocar 

em risco a integridade da APA, sem 
o devido licenciamento ambiental e 
anuência de seu Conselho Gestor.

Objetivos
Assegurar a gestão administrativa e ambiental em áreas 
que concentram as atividades industriais, de comércio e 

serviço da APA Vargem Limpa – Campo Novo, como forma 
de conter a sua expansão em áreas com maior qualidade 

ambiental ou de uso social.
Permitir que o município de Bauru se desenvolva em termos 

de organização, infraestrutura e visibilidade do futuro 
almejado com bases em preceitos da sustentabilidade.

Fragilidades e vulnerabilidades predominantes
Uma porção da área está caracterizada como suscetível a 

deflagração dos processos erosivos, devido ao tipo de solo 
e abertura de acessos que reduzem a cobertura vegetal e 

fragilizam sua estrutura.
Recomendações

- Para toda e qualquer atividade industrial, comercial e de serviço exercida na APA Municipal Vargem 
Limpa – Campo Novo é obrigatório a implantação de equipamentos de captação, uso e reuso de águas 

pluviais conforme Lei Municipal nº 6.110 de 25 de agosto de 2011.
- Em estradas com tráfego de produtos perigosos, construção de sistemas de drenagem e bacias 

de retenção nos trechos que cortam a Zona para contenção de vazamentos e de produtos perigoso 
decorrentes de acidentes rodoviários.
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ZONA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO - ÁREA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
(ZICS-AR)

Diagnóstico Proposições/Diretrizes de uso e ocupação
Constituída por porção da UC que demanda 

intervenções de caráter corretivo, compreendendo 
área que encontra-se sobre processo judicial ou 

administrativo, decorrentes de uma ação causadora 
de impacto ambiental e/ou social, previamente 

identificadas pelo Poder Público para a qual foram 
exigidas dos responsáveis legais ações de recuperação 

e/ou de intervenção para correção do dano ambiental. A 
Área de Recuperação Ambiental, uma vez recuperada, 

deverá ser reenquadrada em uma das Zonas 
estabelecidas.

A Área de Recuperação Ambiental é composta 
pelo terreno de antiga fábrica de baterias, em que 
foi constatada a contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por chumbo (Segundo informações 

declaradas no formulário de “Áreas Contaminadas e 
reabilitadas no Estado de São Paulo” disponibilizado 

pela CETESB, emitido em 2018).
De acordo com o Plano Diretor Municipal (Lei 

Municipal n°. 5631, de 22/08/2008) a área da antiga 
fabrica de baterias encontra-se na Zona de Indústria 

Comércio e Serviço “C” de Uso Diversificado, sendo 
margeada, na porção sudeste, pelo Bairro Tangarás 
e na porção sul e sudoeste, por cobertura vegetal 

pertencente ao Jardim Botânico de Bauru.

Para a Área Industrial da antiga fábrica de 
baterias, deverão ser efetuadas as seguintes 

ações:
- O uso e ocupação do solo deve estar de 
acordo com as determinações da Cetesb 

quando constatou a contaminação provocada 
pela empresa fabricante de baterias.

- Caso ocorra comprovada recuperação 
ambiental (descontaminação) após 

execução de ações de remediação, deverá 
ser restabelecido o uso para esta área, 

considerando que, atualmente, de acordo com 
o Plano Diretor do município de Bauru, ela 

se encontra em Zona de Indústria Comércio e 
Serviço, sendo recomendado que permaneça 

nessa categoria de uso.

Objetivos
Cabe a CETESB, acompanhar o processo de 

recuperação ambiental da área, que deverá ser 
conduzido pelos responsáveis legais da antiga fábrica 

de baterias, ou outro, a ser definido em processo 
específico.

Fragilidades e vulnerabilidades predominantes
A principal fragilidade configura-se pela comprovada 
contaminação do solo e das águas subterrâneas por 
chumbo, substância esta que pode ter um impacto 

significativo na biota local e na saúde da população do 
entorno imediato, bem como, em áreas mais distantes, 
dependendo do tamanho e da movimentação da pluma 

de contaminação.

ZONA DE INTERESSE HISTÓRICO CULTURAL (ZIHC)
Diagnóstico Proposições/Diretrizes de uso e ocupação

Compreende a área do Instituto Lauro de Souza Lima 
e da Sociedade Beneficente Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar a qual se destina à preservação, recuperação 

e manutenção do patrimônio histórico, artístico e 
cultural, se configurando como edifícios isolados ou 

conjuntos de edifícios.
Nesta Zona, estão presentes edificações pertencentes 
ao Instituto Lauro de Souza Lima, incluindo o Museu 
do Instituto “Lauro de Souza Lima”, o antigo asilo-

colônia “Aimorés”; bem como, a antiga Colônia 
Aimorés, formada por como coreto, igreja, cine-teatro, 
cassino, entre outras estruturas. Pequenas porções de 
vegetação do tipo Cerradão também estão presentes.

Está Zona é de administração do Instituto Lauro 
de Souza Lima, cabendo a essa instituição sua 
manutenção E preservação de acordo com o 
estabelecido na Resolução SC 21, de 15-03-
2016 do Condephaat (Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado de São Paulo).

De todo modo, recomenda-se que nesta Zona 
sejam restritos os usos para adensamento 
e novos parcelamentos do solo, uma vez 

que a área deve assegurar a preservação do 
patrimônio.

As atividades de restauração e recuperação das 
antigas edificações, as intervenções deverão 
ser previamente aprovadas pelo Condephaat, 

pautadas por critérios científicos de preservação 
patrimonial, sobretudo pelos princípios de 

distinguibilidade e reversibilidade, conforme 
estabelece a Resolução SC 21, de 15-03-2016 

do Condephaat.

Objetivos
Promover a preservação, recuperação e manutenção 
do patrimônio histórico, artístico e cultural existente 

na APA Vargem Limpa – Campo Novo como forma de 
divulgar sua importância regional.

Fragilidades e vulnerabilidades predominantes
As fragilidades da área estão associadas à manutenção 
e integridade estrutural das edificações que compõem 
o patrimônio histórico-cultural, já que as construções 

datam da década de 30. A ausência de atividades 
e instrumentos de divulgação que apresentem a 

importância histórico-cultural do Instituto Lauro de 
Souza Lima na região pode ser considerada também 
uma das fragilidades para manutenção e recuperação 

deste patrimônio.
Recomendações

- Para toda e qualquer atividade industrial, comercial e de serviço exercida na APA Municipal Vargem 
Limpa – Campo Novo é obrigatório a implantação de equipamentos de captação, uso e reuso de águas 

pluviais conforme Lei Municipal nº 6.110 de 25 de agosto de 2011.
- Em estradas com tráfego de produtos perigosos, construção de sistemas de drenagem e bacias 

de retenção nos trechos que cortam a Zona para contenção de vazamentos e de produtos perigoso 
decorrentes de acidentes rodoviários.

Secretaria de Obras
Antônio Marcos Saraiva

Secretário

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.200/21 - PROCESSO Nº 162.946/19 – (Sisdoc nº 24.168/21) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo 
Administrativo nº 162.946/19 e Ata de Registro de Preços nº 235/20, a prestar ao CONTRATANTE 
SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, MEDIANTE “TAPA BURACOS”, 
DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BAURU, COM APLICAÇÃO DE 
110,18 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM 
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TUDO O MAIS 
QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO À TOTAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, cujas especificações 
estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo nº 162.946/19. - PRAZO: 06 meses – VALOR 
TOTAL: R$ 99.997,16 – PROPONENTES: 05 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 459/19 
–– ASSINATURA: 02/03/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Planejamento
Nilson Ghirardello

Secretário
RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 3375 de 27/02/2021: Onde se lê, DESIGNAR: A partir 27/02/2019, 
a servidora, Claudia Gonçalves de Oliveira Volet, matricula: 34879….Leia-se, DESIGNAR: A partir 
27/02/2021, a servidora Claudia Gonçalves de Oliveira Volet, matricula: 34879.

DIVISÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
RELAÇÃO DE PROCESSOS APROVADOS

APROVAÇÕES, HABITE-SE E OUTROS

01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021

005619/2011      LAURA APARECIDA CARVALHO MARTINS
007083/2011      CLAUDIO JOSE FERREIRA
030359/2020      IGOR LUCAS SANCHES LIMA
070422/2017      IRINEU CASA SANTA
116369/2019      EDUARDO LEANDRO GOMES
033938/2020      LUIZA MANTOVANI STRADIOTTI

ANEXO 02 – Mapa de Zoneamento da APA Vargem Limpa Campo Novo
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176132/2019      WANESSA ALVARES TORRENTE
062247/2017      NELSON PIRES CARDOSO
048612/2018      ROSANGELA MARCIA SARAIVA ANDREO
022199/2018      MARIA REGINA SARAIVA SALVADOR
068270/2018      EDNEIA APARECIDA CAMACARI HINLER
049742/2019      ALESSANDRO DOS SANTOS
010535/2020      MARIA RITA RIBEIRO DO MARINGONI
183045/2019      RAFAEL REGO BENTO
162950/2019      GIOVANNA CORREA SANTIAGO
171443/2019      CARVALHO E AIELLO ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA
035831/2020      CARMEN CONSTANTINO
154004/2019      CAIO GOULART SOARES
028574/2019      DAIANE DA SILVA CORDEIRO
048432/2016      ANTONIO CARLOS CORDEIRO E SILVA
037949/2003      MARGARIDA MARIA DE ALMEIDA DOTAS E MILTON DOTA JR
042113/2018      MARCELO APARECIDO NICOLINO
089093/2019      LUIZ CARLOS ANTONIO
054757/2018      RGO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
012300/2020      NORYUKI KANASHIRO
089709/2019      PADUA E AZUAGA CONSTRUTORA LTDA
032044/2020      JOSE FERREIRA DE SOUZA
118210/2019      JOSE ANISIO FORATO
009234/1988      CRISTIANE GARCIA PAGANI FONSECA
034057/2016      JOAO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
013359/2020      MARCELINO SEBASTIAO DA SILVA
134953/2019      LUCAS CRUZ DO NASCIMENTO
045889/2015      REGINA MALDONADO POZENATO BERNARDO
144191/2019      LUIZ CARLOS MOREIRA CASACA
090934/2019      DENISE DEMETRIO DOS SANTOS  PINTO
059526/2014      MARCOS BATISTA DE OLIVEIRA
015912/2008      FLAVIO LOPES FILHO
023268/2019      FABIANO APARECIDO CARDOSO
011698/2019      DAVI DE MORAIS INACIO
032764/2020      SILVANO BENEDITO COLOMBO
143581/2019      MATHEUS SIMÃO LOPES CAETANO
039819/2020      RONALDO BRUM GONZALES0
011530/2020      JOAO VANDERLEI SAGGIORO
174585/2019      LUCAS FONTANA ORESTES
047668/2013      MARCELO SOUZA AZUAGA
001145/2020      ELI RODRIGUES
155200/2019      JEFFERSON LAMES TEODORO
073461/2018      MANOEL CARDOSO DOS SANTOS
079384/2019      CIBELE PIRES DA SILVA MOREIRA
126733/2020      ALGAR TELECOM S/A
186335/2019      EDICLEI DE JESUS GUERRA
156479/2019      FELIPE BORBA DE OLIVEIRA
085333/2019      JULIANA ALVES RODRIGUES
069893/2019      EDER RIO BRANCO TEIXEIRA
033646/2012      WYNN IMOBILIARIA S.A
040549/2020      LUIS CARLOS DA SILVA
039757/2020      LUIS PAULO PEREIRA DA SILVA
029710/2013      GERALDO S GONZALES CARRASCO
005241/2020      JOSE CARLOS GALHARDO PEREZ
016077/2015      JOSE MARGARIDO GARCIA
136275/2019      FABIO AUGUSTO VALERIO
149437/2019      ALCEU DE  MORAIS
064716/2019      LUIZ ANTONIO FELIPE
099469/2019      DILSON MARTINS
064410/2018      EFV PARTICIPACOES LTDA EPP
024538/2020      KALLEBY NOGUEIRA PIRES DOS SANTOS
026463/2020      CAIC BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
024374/2020      DINAMICA DE BAURU PROJ. CONSTRUCOES E  INCORP.LTDA
068725/2018      MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
029940/2020      LUCAS FERNANDO GONCALVES
111005/2019      EMERSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR
085408/2019      CARLOS EDUARDO FELISBINO
098869/2019      FAUSTO CAPUANO FILHO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb-S)

Núcleo Residencial Vereador Francisco Dal Médico
A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria de Planejamento, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista a REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S) do Núcleo 
Residencial Vereador Francisco Dal Médico, localizado na Avenida Sorocabana, s/n, NOTIFICA, nos 
termos do §1º do art. 31 da Lei Federal nº 13.465/17 c/c §1º do art. 24 do Decreto Federal nº 9.310/18:
- SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO;
- INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ;
E TERCEIROS INTERESSADOS, para que apresentem impugnação dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias contados da data de publicação deste edital ao Grupo de Habitação da Secretaria de Planejamento, 
localizada na Avenida Nuno de Assis, 14-60, Centro, neste município, com expediente nos dias úteis das 
8h às 12h e das 14h às 16h. Tal impugnação deverá ser fundamentada, nos termos do §12º do art. 24 do 
Decreto Federal nº 9.310/18, sob pena de indeferimento pela Prefeitura. 
RESUMO DA ÁREA A SER REGULARIZADA
Trata-se do Núcleo Residencial Vereador Francisco Dal Médico, também conhecido como Bauru H, com 
36.756,08 metros quadrados, abrangendo a área descrita na Matrícula n° 127.603 do 1º C.R.I. de Bauru, em 
propriedade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), 
requerente deste processo.
O imóvel ora demarcado confronta com as áreas descritas nas transcrições n° 5.179 (Superintendência do 
Patrimônio da União) e 5.400 (Instituto Nacional do Café) também do 1º C.R.I, além de área públicas do 
Município de Bauru.

Secretaria de Saúde
Orlando Costa Dias

Secretário
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 08-03-2021 A 10-03-2021

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
54239/2020 SUPERMERCADO LATANZIO & SILVA LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
40509/2021 JULIANA DE SOUZA FELICIANO DA COSTA ME 001735/F-1
40497/2021 JULIANA DE SOUZA FELICIANO DA COSTA ME 001736/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
31789/2021 SUPERMERCADO LATÂNZIO & CIA LTDA 14037/C-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
143536/2019 MONICA VIEIRA SILVA 20583134882 001284/F-1
172214/2019 LILIANY EMANUELLE FLORES ME 5570/F-1
109075/2020 VANDERLEI DE SOUZA BAURU ME 4751/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

109081/2020 VANDERLEI DE SOUZA BAURU ME 5650/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
11486/21 DIVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA 6975/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

122249/20 LIVIA TOLEDO DO PRADO 3821/F-1

A Vigilância Sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes Processos de Licenças de Funcionamento.

Publicação de 01.09.2020 à 31.09.2020
Nº CEVS: 350600301-863-003991-1-6                         DATA DE VALIDADE: 03/09/2021
Nº PROTOCOLO: 85351/2020                             Data do Protocolo: 29/07/2020
RAZÃO SOCIAL: MATSUNAGA, MATSUNAGA & XAVIER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.
NOME FANTASIA: ODONTO COMPANY
CNPJ / CPF: 33.492.396/0001-90
LOGRADOURO: RUA TENENTE DECIO DA COSTA VALLE NÚMERO: 1-5 C NUCLEO 
HABITACIONAL MARY DOTA MUNICÍPIO: BAURU ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-
5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 
020 CLÍNICA ODONTOLÓGICA TIPO I


