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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº  7.578,  DE 03 DE AGOSTO DE 2.022 
P. 55.748/22 Ap. 149.365/19 (capa) Dispõe sobre a organização e o funcionamento 

dos Distritos Industriais e dá outras 
providências. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a organização e o funcionamento dos Distritos Industriais no Município de Bauru, dispondo 

sobre as regras de concessão de direito real de uso, doação de áreas e permissões onerosas. 
 
Art. 2º Os Distritos Industriais descritos no art. 1º desta Lei seguem as seguintes delimitações: 

 
I –  Distrito I; 

Nome: DOMINGOS BIANCARDI 
Local: acesso à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre o Córrego Água Comprida, Córrego 
Vargem Limpa e a linha da FEPASA. 
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru. 
Área: 1.831.250,00, m² ou 75,621 alqueires paulista. 

 
ROTEIRO: 

 
“O perímetro tem início no ponto 01, localizado à margem esquerda do Córrego Água Comprida e Avenida 
Rodrigues Alves; daí segue pela referida margem na distância de 900,00 metros até o ponto 02, localizado junto a 
cerca da FEPASA; daí deflete à direita seguindo pela referida cerca na distância de 2.130,00 metros até o ponto 03, 
localizado junto à margem esquerda do Córrego Vargem Limpa; daí segue pela referida margem na distância de 
565,00 metros até o ponto 04, localizado no alinhamento da Avenida Joaquim Marques de Figueiredo; daí deflete à 
direita e segue na distância de 2.500,00 metros até o ponto 01, inicial do perímetro, encerrando uma área total de 
1.831.250,00 metros quadrados ou 75,621 alqueires paulista”. 

 
II –  Distrito II 

Nome: MARCUS VINÍCIUS FELIZ MACHADO 
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru - Jaú), entre o Parque Baurulândia, linha férrea 
da FEPASA e terras da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru. 
Àrea de 879.716,86 metros quadrados ou 36,35 alqueires paulista. 

 
ROTEIRO: 

 
Área A-1 (1ª Etapa): 
 
“O perímetro tem início no ponto 01, junto à cerca do DER, localizado à margem esquerda da Rodovia Comandante 
João Ribeiro de Barros, sentido Bauru - Jaú. Desse ponto segue a referida cerca na distância de 644,50 metros até o 
ponto 02; daí deflete à esquerda e segue na distância de 335,00 metros até o ponto 03; daí deflete à direita e segue 
na distância de 280,15 metros até o ponto 04, confrontando do ponto 02 ao ponto 04 com terras de propriedade da 
Sociedade Beneficente Dr. Enéas Carvalho de Aguiar; daí deflete à esquerda e segue na distância de 518,66 metros 
até o ponto 05, localizado junto à cerca da FEPASA, confrontando do ponto 04 ao ponto 05 com terras de 
propriedade de Deoclézio Rodolpho; daí deflete à esquerda e segue acompanhando a cerca da FEPASA na distância 
de 1.153,40 metros até o ponto 06; daí deflete à esquerda e segue na distância de 659,00 metros até o ponto 01, 
inicial do perímetro, confrontando do ponto 06 ao ponto 01 com o Parque Baurulândia, encerrando uma área de 
521.308,13 metros quadrados ou 21,54 alqueires paulista.” 

 
Área A-2 (2ª Etapa): 
 
“O perímetro tem início no ponto 01, localizado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, junto a cerca do 
DER, distante à 50,00 metros da Rua Laureano Garcia; daí segue 266,61 metros confrontando com a quadra 1530, 
setor 03,Cidade Industrial II até o ponto 02; daí deflete à direita e segue 73,40 metros até o ponto 03; daí deflete à 
direita e segue 139,25 metros confrontando com o leito antigo da FEPASA até o ponto 04; daí deflete à direita e 
segue 81,99 metros até o ponto 05; daí deflete à direita e segue 270,54 metros confrontando com o leito antigo da 
FEPASA até o ponto 06; daí segue 477,97 metros até o ponto 07; daí segue 213,84 metros até o ponto 08; daí 
deflete à direita e segue 177,65 metros confrontando com o Município de Pederneiras até o ponto 09; daí deflete à 
direita e segue na distância de 1.181,11 metros pelo alinhamento da cerca do DER da Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros até o ponto 01, inicial do perímetro, encerrando uma área de 358.408,73 m2 ou 14,81 alqueires 
paulista”. 
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III –  Distrito III; 

Nome: CLÁUDIO GUEDES MISQUIATI 
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru - Marília). 
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru. 
Área:  412.519,52 metros quadrados ou 17,05 alqueires paulista 

 
ROTEIRO: 

 
Área A-1: 
 
“O perímetro tem início no ponto 01, localizado à margem esquerda da estrada para o Instituto Penal Agrícola, 
sentido Bauru - sede, distante 341,97 metros da cerca de divisa da Estrada Estadual Bauru - Marília. Desse ponto 
segue acompanhando a estrada da entrada do I.P.A. numa distância de 271,37 metros até o ponto 02; daí deflete à 
direita e segue na distância de 50,00 metros até o ponto 03; daí deflete à esquerda e segue na distância de 70,00 
metros até o ponto 04, confrontando do ponto 02 ao ponto 04 com a EMBRATEL; daí segue na distância de 60,61 
metros acompanhando a cerca de divisa na Rodovia Estadual Bauru - Marília até o ponto 05; daí deflete à esquerda 
e segue na distância de 50,00 metros até o ponto 06; daí deflete à esquerda e segue na distância de 50,00 metros até 
o ponto 08, confrontando do ponto 05 ao ponto 08 com a TELESP; daí segue na distância de 860,50 metros 
acompanhando a cerca de divisa da Rodovia Estadual Bauru - Marília até o ponto 09; daí deflete à direita e segue 
rumo NW 47º50' e distância de 396,87 metros até o ponto 10; daí segue com rumo NE 76º22' na distância de 
1.037,30 metros até o ponto 11; daí segue com rumo NE 26º40' e distância de 237,98 metros até o ponto inicial 01; 
confrontando do ponto 10 ao 01 com a servidão de passagem de linha de transmissão de energia elétrica (CPFL), 
encerrando uma área de 304.269,29 metros quadrados ou 12,58 alqueires paulista”. 
 
Área A-2: 
 
“O perímetro tem início no ponto 12, localizado na margem esquerda da estrada para o Instituto Penal Agrícola, 
sentido Bauru - sede, distando 398,27 metros da cerca de divisa da Rodovia Estadual Bauru - Marília. Desse ponto 
12 segue com rumo SW 26º40' na distância de 264,14 metros até o ponto 13; daí segue com rumo SW 76º22' na 
distância de 1.047,69 metros até o ponto 14, confrontando do ponto 12 ao ponto 14 com a servidão de passagem da 
linha de transmissão de energia elétrica (CPFL); daí segue com rumo NW 47º50' na distância de 5,54 metros até o 
ponto 15; daí deflete à direita e segue em linha reta na distância de 1.227,18 metros até o ponto 16, localizado na 
margem esquerda da estrada para o Instituto Penal Agrícola, sentido Bauru - sede; daí segue acompanhando esta 
estrada na distância de 11,73 metros até o ponto 12, inicial do perímetro, encerrando uma área de 108.250,23 metros 
quadrados ou 4,47 alqueires paulista”. 
 
IV –  Distrito IV 

Local: Loteamento Mário Luiz Rodrigues do Prado (Lotes Urbanizados) e terras da Prefeitura Municipal de 
Bauru 
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru 
Área: de 1.132.895,10 m² 

 
ROTEIRO: 

 
IMÓVEL: “Uma gleba de terras de formato irregular, com área de 1.132.895,10 m², com a seguinte descrição: tem 
início no ponto OB, situado na confluência da Rua Neme Saleme Neme, loteamento Quinta da Bela Olinda; segue 
rumo de 30º30’NE e distância de 60,00 metros até encontrar o ponto OA, onde deflete à direita e segue 
confrontando com citado loteamento, com os seguintes rumos e distâncias: 73º52’58”NE – 85,38 metros; 
75º18’11”NE – 19,55 metros; 76º42’42”NE – 13,14 metros; 77º06’29”NE – 52,52 metros; 76º00’04”NE – 111,03 
metros; 77º03’24”NE – 39,10 metros; 75º58’37”NE – 127,87 metros; 76º02’16” NE – 193,31 metros; 75º54’40”NE 
– 70,58 metros; 71º19’27”NE – 14,20 metros e 63º15’57”NE – 153,32 metros até encontrar com o Córrego Vargem 
Limpa e ponto 7 X, daí segue com rumo de 63º15’57”NE e distância de 11,50 metros até encontrar o ponto 7 A; daí 
deflete à direita e segue confrontando com a propriedade do Sr. Antonio Azevedo, com os seguintes rumos e 
distâncias; 87º34’14”NE – 121,88 metros; 87º34’15”NE – 114,79 metros; 88º01’46”NE – 77,61 metros e 
87º31’42”NE – 357,60 metros, até encontrar o 11 A, onde deflete à direita  e segue confrontando com a área da 
Ferrovia Paulista S/A, com os seguintes rumos e distâncias; 14º43’10”SE – 115,39 metros; 15º53’15”SE – 12,08 
metros; 23º17’42”SE – 11,24 metros; 26º00’14”SE – 23,00 metros, 29º08’27”SE – 208,27 metros; 34º15’26”SE – 
12,99 metros; 50º07’19”SE – 92,44 metros; 47º43’01”SE – 232,98 metros; 24º19’33”SE – 11,31 metros; 
14º23’36”SE – 7,24 metros; 14º23’36”SE – 17,59 metros; 09º45’27”SE – 150,23 metros; 04º45’54”SE – 141,31 
metros, até encontrar o ponto 17 A, onde deflete à direita e segue confrontando com a área do Sr. Raimundo dos 
Santos, com os seguintes rumos e distâncias; 86º19’24”NW – 158,33 metros; 85º34’51”NW – 328,38 metros; 
85º26’10”NW – 423,29 metros; 85º26’10”NW – 249,34 metros; 85º26’10”NW – 30,98 metros e 85º33’04”NW – 
297,24 metros, daí deflete à esquerda e segue confrontando com o loteamento Quinta da Bela Olinda, com os 
seguintes rumos e distâncias; 33º37’59”NW – 141,78 metros; 19º31’36”NW – 6,07 metros; 26º38’35”NW – 112,51  
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metros; 25º55’49” NW – 47,36 metros; 33º41’59”NW – 45,12 metros; 40º50’28”NW – 6,57 metros; 58º03’00”NW 
– 13,00 metros; 65º44’23”NW – 6,47 metros e 69º21’25”NW – 341,12 metros até encontrar o ponto OB, onde teve 
início a presente descrição.” 
 
V –  Distrito III – Expansão 

Local: Setor 04, Quadra 2108, Lote 03 – Anexo ao Conjunto Habitacional Fortunato Rocha Lima 
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru 
Área: 40.518,85 m² 

 
ROTEIRO 

 
“Um terreno correspondente ao remanescente de uma gleba de terras sem benfeitorias, situado no perímetro urbano 
deste Município e comarca de Bauru, compreendida dentro do seguinte roteiro perimétrico: Tem início no ponto B9, 
distante 109,617 metros do ponto B1, do ponto B9 em ângulo interno de 114º47’38”, segue com rumo 56º15’53” na 
distância de 111,93 metros até o ponto C1, confrontando nessa linha com parte desta mesma área, agora designada 
como Área A; do ponto C1 deflete à direita em ângulo interno de 155º38’43” e segue com rumo 80º37’32” em linha 
inclinada na distância de 72,35 metros até o ponto C2; do ponto C21 deflete à esquerda em ângulo externo de 
91º59’56” e segue com rumo 6º53’37” em linha inclinada na distância de 33,37 metros até o ponto C3, 
confrontando nestas duas linhas com parte desta mesma área, agora designada como área F, do ponto C3 deflete à 
direita em ângulo interno de 116º50’7” com rumo 56º15’53” na distância de 116,70 metros até o ponto B3, 
confrontando nesta linha com a área A, do ponto B3 deflete à direita em curva com raio de 5,00 metros e 
desenvolvimento de 10,068 metros até o ponto B4, confrontando nesta linha com parte desta mesma área, agora 
designada como Área C, área esta destinada ao prolongamento de rua para melhoria do sistema viário; do ponto B4 
segue com rumo 8º21’23” na distância de 199,498 metros até o ponto B5; do ponto B5 deflete à direita em curva 
com raio de 5,00 metros e desenvolvimento de 07,160 metros até o ponto B6, confrontando nestas duas linhas com 
parte desta mesma área agora designada como Área C, área esta destinada ao prolongamento de ruas para melhoria 
do Sistema Viário; do ponto B6 segue com rumo 81º10’57” na distância de 360,995 metros até o ponto B8, 
confrontando nesta linha com a área B; do ponto B8 deflete à direita em ângulo interno de 90º07’26” com azimute 
08º56’07” na distância de 78,53 metros até o ponto B9, onde teve início a presente descrição, confrontando nesta 
linha com parte desta mesma área, agora designada como área E, área esta destinada ao prolongamento de ruas para 
melhorias do sistema viário, encerrando uma área de 40.518,85 metros quadrados.” 
 
VI –  Distrito Guadalajara 

Local: Setor 03, Quadra 617, Lote 13 – Jardim Guadalajara 
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru 
Área: 19.522,38 metros quadrados 

 
ROTEIRO 

 
“Um terreno situado no lado par, quarteirão 04, da Avenida Manoel Duque, com o seguinte roteiro perimétrico; tem 
início no ponto 1 cravado no alinhamento da Avenida Manoel Duque, do ponto 01 deflete à direita e segue em curva 
com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,43 metros até o ponto 02, fazendo esta curva a confluência entre 
as Avenidas Manoel Duque e Carlos Bley Filho, do ponto 02 segue na distância de 97,00 metros até o ponto 03, do 
ponto 03 deflete à esquerda e segue em curva com raio de 32,72 metros e desenvolvimento de 42,00 metros até o 
ponto 04, confrontando nestas duas linhas com a Avenida Carlos Bley Filho, quarteirão 01, lado par, do ponto 04, 
deflete à direita e segue na distância de 72,00 metros até o ponto 05, do ponto 05 deflete à esquerda em ângulo 
interno de 61º05’00” e segue na distância de 46,00 metros até o ponto 06, confrontando nestas duas linhas com área 
do G.R.E.T., do ponto 06 deflete à direita em ângulo interno de 90º00’00” e segue na distância de 9,50 metros até o 
ponto 07, confrontando nesta linha com a área da FEPASA, do ponto 07 deflete à direita em ângulo interno de 
143º48’35” e segue na distância de 9,50 metros até o ponto 07, confrontando nesta linha com área da FEPASA, do 
ponto 07 deflete à direita em ângulo interno de 1’43º48’35” e segue na distância de 224,00 metros até o ponto O, 
confrontando nesta linha com a Rua de Acesso de propriedade  da FEPASA, quarteirão 01, lado ímpar, do ponto O 
deflete à direita em ângulo interno de 40º40’43” e segue na distância de 212,35 metros até o ponto 01, onde teve 
início a presente descrição, encerrando uma área de 19.522,38 metros quadrados.” 
 
VII -  Cidade Industrial, Comercial, Atacadista e de Serviços Distrito Industrial V  

Local: Setor 04, Quadra 3734, Lote 002 
Proprietária: Prefeitura Municipal de Bauru 
Matrícula nº 88.091 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru 
Área: 2.129.498,45 metros quadrados 

 
 
 
 
 



  

4 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.578/22 
ROTEIRO: 

 
“O imóvel cadastrado na PMB sob n° 4/3734/002 correspondente a PARTE DE UMA GLEBA com área de 
2.129.498,45m² ou 212,9498 hectares, destacada da matrícula nº 88.091 do 2º ORI de Bauru-SP, situada nesta 
cidade de Bauru, localizada no lado direito da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – SP 294, sentido 
Bauru- Marília, km 349, com os seguintes limites e confrontações: Inicia-se no ponto 11-A na divisa da Fazenda 
Val De Palmas, de Seme Alexandre Nasralla, distante 502,80 metros com rumo 39º 51’57” NW do ponto 11, 
descrito na citada matrícula nº 88.091; daí segue com rumo de 39º51’57” NW por uma distância de 1.665,22 metros 
confrontando com a Fazenda Val de Palmas de Seme Alexandre Nasralla até o ponto 12; daí segue com rumo de 
39º51’57” NW por uma distância de 386,90 metros confrontando com a Fazenda Miracema da Sociedade 
Beneficente Cristã até o ponto 13; daí deflete à direita e segue com rumo de 50º40’58” NE por uma distância de 
1.339,04 metros confrontando com a Prefeitura Municipal de Bauru até o ponto 24; daí deflete à direta e segue com 
rumo de 42º38’58” SE por uma distância de 700,85 metros confrontando com a Fazenda Araçatuba de João Miranda 
de Souza até o ponto 25; daí segue com rumo de 42º38’58” SE por uma distância de 419,84 metros até o ponto 25-
A, confrontando do ponto 25 ao 25-A com João Roberto David; daí deflete à direita e segue com rumo de 53º 
23’26” SW por uma distância de 808,27 metros até o ponto 25-B; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 
49º09’57” SE por uma distância de 795,48 metros até o ponto 25-C; daí deflete à direita e segue com rumo de 
37º47’11” SW por uma distância de 99,68 metros até o ponto 25-D; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 
23º47’15” SE por uma distância de 79,63 metros até o ponto 25-E; daí deflete à direita e segue com rumo de 
13º12’59” SW por uma distância de 76,03 metros até o ponto 25-F; daí deflete à direita e segue com rumo de 
30º00’46” SW por uma distância de 123,22 metros até o ponto 25- G; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 
20º34’54” SE por uma distância de 153,14 metros até o ponto 25-H; daí deflete à direita e segue com rumo de 
02º01’44” SW por uma distância de 98,08 metros até o ponto 25-I; daí deflete à direita e segue com rumo de 
42º03’33” SW por uma distância de 71,27 metros até o ponto 25-J; daí deflete à direita e segue com rumo de 
05º34’34” NW por uma distância de 107,20 metros até o ponto 25-K; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 
61º49’19” NW por uma distância de 95,52 metros até o ponto 25-L; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 
59º56’57” SW por uma distância de 38,11 metros até o ponto 25-M; daí deflete à direita e segue com rumo de 
73º22’20” NW por uma distância de 78,82 metros até o ponto 25-N; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 
71º24’44” SW por uma distância de 95,25 metros até o ponto 25-O; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 
19º41’18” SW por uma distância de 101,28 metros até encontrar o ponto 11-A, ponto inicial da presente descrição, 
do ponto 25-A ao 11-A confronta-se com Área Pertencente a Fazenda do Estado de São Paulo (remanescente da 
matrícula nº 88.091).” 
 

Art. 3º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), será a responsável pela 
coordenação, gerenciamento e regulamentação da instalação de empresas nos Distritos Industriais descritos no art. 
2º desta Lei. 

 
Parágrafo único. O Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), assessorará a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), na consecução das responsabilidades descritas no 
caput deste artigo, conforme dispõe o art. 10 desta Lei. 

 
Art. 4º As áreas identificadas como ZI – Zonas Industriais, que não se enquadram nos Distritos Industriais definidos no art. 

2º desta Lei, serão regulamentadas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Planejamento (SEPLAN) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda (SEDECON). 

 
CAPÍTULO I 

DAS ATIVIDADES 
 

Art. 5º Nas áreas dos Distritos Industriais fica permitida a instalação de empresas com atividades industriais, de comércio 
atacadista e prestadoras de serviços, bem como lojas de fábrica para venda ao consumidor anexas à empresa 
concessionária. 

 
§ 1º A instalação de lojas de fábricas para venda ao consumidor depende de prévio requerimento da empresa 

concessionária interessada e autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 
(SEDECON). 

 
§ 2º Nas áreas dos Distritos Industriais fica permitida a instalação de equipamentos públicos diretamente pela 

Administração Municipal ou em parceria com as empresas, obedecidas as disposições da presente Lei e legislação 
própria. 

 
Art. 6º Ficam permitidas atividades de apoio e fornecimento de insumos com o objetivo de atender as atividades 

desenvolvidas nos Distritos Industriais, com o horário de funcionamento restrito ao horário comercial praticado 
pelas empresas locais. 
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§ 1º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), será responsável pela 

definição das áreas destinadas para as atividades descritas no caput deste artigo. 
 
§ 2º As atividades de apoio serão viabilizadas por meio do instituto da permissão onerosa, sujeita ao processo de 

licitação. 
 
§ 3º Fica autorizada a instalação de postos de combustíveis, desde que atendidos os requisitos desta Lei, e do regramento 

legal específico. 
 
Art. 7º Para fins de aplicação desta Lei, define-se: 
 

I –  Indústria: um conjunto de atividades econômicas que têm por finalidade a manipulação e exploração de 
matérias-primas e fontes energéticas, bem como a transformação de produtos semiacabados em bens de 
produção ou de consumo. 

 
a) Indústrias de Bens de Produção: tem como finalidade a transformação de matérias-primas brutas em 

matérias-primas processadas, sendo a base para outros ramos industriais e se dividem em Indústrias 
extrativas e Indústrias de equipamentos; 

 
b) Indústrias de Bens Intermediários: tem como atividade o fornecimento de produtos beneficiados; e 
 
c) Indústrias de Bens de Consumo: têm sua produção direcionada diretamente para o mercado consumidor. 

 
II –  Comércio atacadista: empresa que tem sua venda direcionada a revendedores. 
 
III –  Prestadora de serviços: empresa que exerce atividades de atendimento aos Distritos Industriais instalados, e 

empresa localizada ou não no Município que, para exercer sua atividade, necessite de área compatível com 
aquelas circunscritas nos Distritos Industriais, como centro de distribuição e transportadora, com o dever de 
cumprimento da legislação federal, inclusive aquela afeta ao ISS (Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 
2.003), e outras exigências que se fizerem necessárias, a serem estabelecidas pelo Conselho de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal (CADEM). 

 
IV –  Atividade de apoio: empresa que exerce atividade que atenda às necessidades diretamente relacionadas ao 

desenvolvimento das empresas instaladas nos Distritos Industriais, descritas nesta Lei. 
 

CAPÍTULO II 
DOS INSTITUTOS 

 
Art. 8º São institutos que viabilizam o funcionamento das atividades industriais, comerciais atacadistas e de serviços: 
 

I –  Concessão de direito real de uso; 
 
II –  Doação definitiva; e 
 
III –  Permissão onerosa. 

 
§ 1º As áreas utilizadas por meio de permissão onerosa antes da vigência desta Lei, deverão ser resolvidas no prazo de 

24 (vinte e quatro) meses a contar da vigência desta Lei, ocasião na qual será aberto novo procedimento, nos termos 
descritos no art. 32 e seguintes desta Lei. 

 
§ 2º A permissão onerosa será permitida somente para áreas destinadas às atividades de apoio. 
 
Art. 9º Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), precedido de 

manifestação do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM): 
 

I –  Decidir sobre a concessão de direito real de uso, doação definitiva e permissão onerosa, bem como definir as 
atividades de apoio nos Distritos Industriais estabelecendo as empresas que se enquadram nos objetivos e 
requisitos desta Lei; 

 
II –  Providenciar, pelos meios legais, a recuperação e a retomada para o Município das áreas que não estejam 

cumprindo ou não cumpriram o disposto nesta Lei; e 
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III –  Aprovar e acompanhar o cronograma de construção, implantação e posteriormente o funcionamento e efetivo 

exercício das atividades das empresas que foram beneficiadas com áreas nos Distritos Industriais, fazendo 
cumprir os prazos e objetivos previamente estabelecidos na legislação que procedeu a cessão das áreas, 
podendo solicitar o auxílio de outras secretarias ou órgãos municipais. 

 
§ 1º A decisão sobre qualquer assunto relacionado a esta Lei caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), com prévia manifestação consultiva do Conselho de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal (CADEM). 

 
§ 2º Das decisões exaradas no contexto deste diploma legal, cabe recurso, nos termos da Lei Municipal nº 5.804, de 10 

de novembro de 2.009. 
 

CAPÍTULO III 
DO CONSELHO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 
Art. 10 Fica criado o Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), vinculado à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), que terá por atribuição auxiliar nas políticas públicas 
voltadas ao desenvolvimento empresarial do Município, desenvolvendo ações e projetos junto à SEDECON, para a 
atração de novos empreendimentos, bem como o fortalecimento daqueles já existentes. 

 
Parágrafo único. Compete ao Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM) emitir parecer consultivo sobre qualquer 

solicitação referente aos Distritos Industriais, analisando, organizando, orientando e auxiliando em qualquer matéria 
prevista na presente Lei, observando-se o seu Regimento Interno. 

 
Art. 11 O Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), será sempre composto por um número ímpar de 

representantes, sendo seus membros indicados pelas instituições abaixo: 
 

I –  01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 
(SEDECON); 

 
II –  01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN); 
 
III –  01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SAGRA); 
 
IV –  01 (um) representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA); 
 
V –  01 (um) representante da Secretaria Municipal de Economia e Finanças (SEF); 
 
VI –  01 (um) representante indicado pelo CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - Regional 

Bauru; 
 
VII –  01 (um) representante da ACIB – Associação Comercial e Industrial de Bauru; 
 
VIII –  01 (um) representante do Sistema S (Senai,  Sesi, Sebrae e Sest), que deverá ser alternado bienalmente entre 

suas instituições; 
 
IX –  01 (um) representante da ASSENAG – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru; 
 
X –  01 (um) representante da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, da Subseção de Bauru; 
 
XI –  01 (um) representante das entidades sindicais dos trabalhadores, indicado pela maioria dos Sindicatos 

estabelecidos na cidade; 
 
XII –  01 (um) representante do Sindicato dos Contadores de Bauru ou entidade afim; e 
 
XIII –  01 (um) representante do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA. 

 
§ 1º O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), será o presidente nato do 

CADEM, e o Diretor de Divisão de Indústria ou cargo que venha substituí-lo, será o vice-presidente nato. 
 
§ 2º Para cada representante titular, os órgãos designados indicarão também um suplente da mesma entidade ou 

secretaria, que substituirá o titular nas suas faltas e impedimentos legais. 
 
§ 3º O prazo do mandato será de 02 (dois) anos. 
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§ 4º Os membros deste Conselho serão nomeados por meio de Decreto Municipal. 
 
§ 5º O Regimento Interno do CADEM será elaborado no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da edição do 

Decreto Municipal que nomear os primeiros integrantes do Conselho. 
 
§ 6º O conselheiro não poderá ser reconduzido por outra entidade, devendo permanecer afastado do conselho por no 

mínimo 02 (dois) anos. 
 

CAPÍTULO IV 
DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
Art. 12 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), publicará chamamento 

público, por meio de editais no Diário Oficial do Município, durante 30 (trinta) dias corridos, devendo ser publicado 
em todas as edições, para ciência daqueles que queiram instalar empresas em imóveis localizados nos Distritos 
Industriais, indicando detalhadamente quais imóveis estão disponíveis para concessão de direito real de uso e, se 
necessário, mencionará o tipo de atividade preferencial a se instalar no local, evitando-se conflitos com atividades 
incompatíveis ou já instaladas nas imediações. 

 
Art. 13 As solicitações de inscrição pelas empresas interessadas serão efetuadas mediante formulário eletrônico, através do 

site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru, devendo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda (SEDECON), efetuar protocolos com numeração sequencial, visando a transparência e o fácil 
acesso ao andamento dos procedimentos por parte dos interessados nos imóveis, munícipes e autoridades em geral. 

 
Art. 14 Uma vez aberto o processo eletrônico, o interessado deverá anexar os documentos próprios, de seus sócios e 

diretores, todos digitalizados, conforme solicitado no edital. 
 
§ 1º Deverão ser apresentados os seguintes documentos referentes à empresa: 
 

a)  Contrato social e balanço patrimonial dos 03 (três) últimos exercícios ou documento equivalente; 
 
b)  Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), junto ao Ministério da Fazenda; 
 
c)  Certidões negativas (ou positivas com efeito de negativas) de débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal; 
 
d)  Previsão de incidência de tributos municipais, estaduais e federais; e 
 
e)  Planta baixa da empresa, com o fluxo de produção/serviço/departamento com a quantidade de colaboradores 

distribuídos em cada setor. 
 
§ 2º Deverão ser apresentados os seguintes documentos referentes aos sócios ou diretores: 
 

a)  Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), junto ao Ministério da Fazenda; 
 
b)  Comprovante de inscrição no Registro Geral (RG) de unidade da federação, ou RNE (Registro Nacional de 

Estrangeiro); e 
 
c)  Certidões negativas (ou positivas com efeito de negativas) de débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal. 
 
§ 3º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), poderá solicitar a 

apresentação de outros documentos que entender importantes para a instrução do procedimento. 
 
Art. 15 Quando se tratar de empresa SLU – Sociedade Limitada Unipessoal, serão anexados junto ao Processo Eletrônico os 

seguintes documentos: 
 

a)  Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) junto ao Ministério da Fazenda; 
 
b)  Comprovante de inscrição no Registro Geral (RG) de unidade da federação, ou RNE (Registro Nacional de 

Estrangeiro); e 
 
c)  Serão exigidos ainda, no que couber, os demais documentos solicitados às empresas coletivas. 
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Art. 16 A empresa terá que, no ato da proposta, apresentar um cronograma físico e financeiro, contendo: 
 

a)  Número atual de empregos, comprovado por meio da guia de FGTS; 
 
b)  Previsão de empregos a serem gerados; 
 
c)  Projeção de faturamento; 
 
d)  Valor de investimento; 
 
e)  Natureza da matéria prima; 
 
f)  Proposta de forma de pagamento da contrapartida, nos termos desta Lei; 
 
g)  Plano voltado à Sustentabilidade; e 
 
h)  Plano de negócio com fluxo de caixa estimado, investimento de capital de giro e retorno. 

 
Art. 17 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), solicitará, no edital, 

documentos específicos conforme atividades determinadas no certame. 
 
Art. 18 Quando houver mais de uma empresa interessada na mesma área do Distrito Industrial, objeto de chamamento 

público para a concessão de direito real de uso, a opção será por aquela cuja proposta for considerada mais 
adequada aos interesses públicos, oportunidade na qual a decisão deverá ser devidamente motivada, levando em 
consideração o porte da empresa, a geração de empregos, o faturamento previsto para os primeiros 03 (três) anos a 
partir da concessão, a utilização de tecnologias, a natureza da matéria-prima, o valor do investimento, a 
contrapartida oferecida ao Município, além daquelas já descritas nos artigos 22, 23 e 28 desta Lei, e o plano de 
sustentabilidade apresentado. 

 
§ 1º Os critérios descritos no caput deste artigo serão analisados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), e apresentados ao Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal 
(CADEM), para emissão de parecer, que subsidiará a decisão final da SEDECON, de acordo com os parâmetros 
descritos no Anexo I. 

 
§ 2º As empresas serão classificadas em ordem decrescente, sendo a primeira colocada aquela que somar o maior 

número de pontos e, em caso de empate entre duas ou mais empresas, terá direito de preferência a Microempresa e a 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. 

 
§ 3º A classificação final das empresas interessadas será publicada no Diário Oficial do Município. 
 
§ 4º Da decisão que determinar a classificação final das empresas caberá recurso, da forma disposta na Lei Municipal nº 

5.804, de 10 de novembro de 2.009. 
 
Art. 19 Após análise das empresas interessadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Renda (SEDECON), e pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), seja constatado que 
nenhuma preenche os requisitos para sua instalação nos Distritos Industriais, abrir-se-á novo chamamento público, 
da forma estabelecida nesta Lei. 

 
CAPÍTULO V  

DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO  
 
Art. 20 Após parecer consultivo do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM) e decisão favorável da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), a SEDECON executará os 
atos administrativos para viabilizar a instalação da empresa classificada, elaborando minuta do Projeto de Lei de 
concessão de direito real de uso, para ser encaminhado à Câmara Municipal de Bauru, no qual constará 
obrigatoriamente: 

 
I –  A descrição da área, o título do imóvel e a avaliação da mesma; 
 
II –  As atividades a serem exercidas pela empresa; 
 
III –  Prazo máximo para o início e o término das obras; 
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IV –  Prazo de 10 (dez) anos para a concessão de direito real de uso da área a partir do início da atividade fim na 

área concedida; 
 
V –  Cláusula de aplicação de multa e reversão do imóvel ao patrimônio público no caso de descumprimento das 

obrigações assumidas pela empresa, sem indenização das benfeitorias úteis e necessárias; 
 
VI –  Valor de contrapartida ao Município, conforme art. 23 desta Lei; 
 
VII –  Valor de indenização devida ao Município em caso de área já edificada, conforme art. 28 desta Lei; 
 
VIII –  Estar em dia com as devidas aprovações necessárias ao funcionamento da empresa perante o órgão público; 
 
IX –  Não paralisar as atividades da empresa por período superior a 03 (três) meses após o início operacional da 

mesma, exceto se devidamente justificado e aceito pela Administração Municipal. 
 
§ 1º O Projeto de Lei descrito no caput deste artigo será encaminhado para a Câmara Municipal de Bauru com cópia do 

projeto confeccionado pela empresa classificada, conforme descrito no edital do chamamento público. 
 
§ 2º O início das atividades descrito no inciso IV deverá ser atestado pela secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Renda (SEDECON). 
 
Art. 21 O Processo Administrativo de concessão de direito real de uso deverá ser instruído com o cronograma das obras a 

serem realizadas pela empresa classificada, com o detalhamento das etapas a serem vencidas, as normas urbanísticas 
fixadas pela Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), cópia das Atas das reuniões do Conselho de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), desenho, roteiro e título atualizado do imóvel.  

 
Art. 22 Para a concessão do imóvel, as empresas deverão apresentar projeto do novo empreendimento ou da expansão do 

empreendimento já existente, comprovando a taxa de ocupação edificada de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) 
da área. 

 
§ 1º A taxa de ocupação descrita no caput deste artigo poderá ser reduzida, desde que comprovada por meios técnicos 

que a consecução da atividade da empresa não impõe a necessidade de que a área construída atinja o percentual 
apontado, cabendo a análise da matéria ao Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), e decisão 
final à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON). 

 
§ 2º O disposto no parágrafo anterior também se aplica às áreas já instaladas nos Distritos Industriais quando da entrada 

em vigor desta Lei, cabendo a sua regularização nos termos estabelecidos no § 1º deste artigo. 
 
Art. 23 As empresas beneficiadas com a concessão do direito real de uso deverão prestar contrapartida ao Município, 

consistente no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor venal do imóvel concedido. 
 
§ 1º O valor descrito no caput deste artigo será depositado em favor do Fundo Municipal de Aquisição de Áreas e Obras 

de Infraestrutura, para aplicação nos Distritos Industriais. 
 
§ 2º O valor da contrapartida poderá ser pago em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, sendo certo que 

o valor mínimo da parcela deverá ser de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e será reajustado anualmente pelo 
mesmo índice do IPTU. 

 
§ 3º A primeira parcela da contrapartida deverá ser adimplida pela empresa concessionária em até 30 (trinta) dias 

contados da assinatura do Termo de Concessão de Direito Real de Uso, sob pena de imediata revogação da 
Concessão Real de Direito de Uso. 

 
§ 4º A empresa beneficiada poderá solicitar a doação definitiva após 60 (sessenta) meses contados do início da atividade 

fim na área concedida, desde que presentes os requisitos exigidos pelo disposto nos artigos 31 e 32 desta Lei, e 
realize o pagamento à vista do montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da área nua. 

 
Art. 24 Após a aprovação da lei de concessão de direito real de uso, a empresa concessionária terá o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar o projeto do empreendimento à Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), que deverá 
emitir parecer dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento do mesmo. 

 
§ 1º Após aprovação do projeto, o mesmo, bem como seu croqui, deverão ser anexados em formato digital no Processo 

Administrativo correspondente. 
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§ 2º Caso o projeto não seja aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) no prazo previsto no caput 
deste artigo, a empresa concessionária terá o prazo de 30 (trinta) dias para reapresentar projeto visando a aprovação 
da SEPLAN. 

 
§ 3º O descumprimento do prazo pela empresa proponente ou a não aprovação em definitivo nos termos do parágrafo 

anterior por culpa da empresa concessionária, ensejará a imposição de multa em seu desfavor, no valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor venal da área. 

 
§ 4º Em caso de incidência das circunstâncias previstas no parágrafo anterior, passados 60 (sessenta) dias sem resolução 

do impasse, a Lei de concessão de direito real de uso será revogada. 
 
Art. 25 A empresa concessionária deverá iniciar a obra em 60 (sessenta) dias contados a partir da aprovação em definitivo 

do projeto do empreendimento pela Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), sob pena de imposição de 
multa no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor venal da área e, passados mais 60 (sessenta) dias sem 
início da obra, revogação da Lei de concessão do direito real de uso. 

 
Art. 26 A empresa concessionária deverá concluir as obras no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, contados da aprovação 

do projeto pela Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), oportunidade na qual deverá apresentar o 
Certificado de Conclusão de Obras à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 
(SEDECON). 

 
§ 1º O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado uma única vez, pelo prazo máximo de 06 (seis) 

meses, mediante solicitação justificada da interessada e apresentação de novo cronograma da obra. 
 
§ 2º A solicitação de prorrogação descrita no parágrafo anterior deverá ser analisada pelo Conselho de Apoio ao 

Desenvolvimento Municipal (CADEM), que emitirá parecer para decisão da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), devendo ser celebrado Aditivo ao Termo de 
Concessão no caso de prorrogação. 

 
§ 3º A solicitação de prorrogação deverá ser realizada pela empresa concessionária dentro do prazo de conclusão da 

obra, sob pena do não recebimento da mesma. 
 
§ 4º Após o prazo previsto no caput a concessionária deverá apresentar o habite-se e o alvará de funcionamento, sob 

pena de aplicação de multa no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor venal da área, e posterior 
retomada da área concedida. 

 
Art. 27 Durante a execução da obra, a empresa concessionária deverá apresentar, junto ao processo digital de concessão de 

direito real de uso, semestralmente, ou a critério da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda (SEDECON), relatório evolutivo da obra, instruído com laudo fotográfico. 

 
§ 1º Caso a empresa concessionária não esteja cumprindo o cronograma descrito no art. 21 desta Lei, deverá justificar o 

motivo, que será analisado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 
(SEDECON), sujeitando-se, se o caso, a aplicação de pena de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
venal da área, cujo montante será revertido ao Fundo Municipal dos Distritos Industriais e em caso de reincidência, 
nova multa será aplicada no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor venal da área. 

 
§ 2º O não cumprimento do disposto no caput deste artigo ensejará a revogação da Lei de concessão de direito real de 

uso. 
 
Art. 28 Em caso de nova concessão de direito real de uso em área previamente edificada, o novo concessionário deverá 

pagar ao Município o valor relativo a 40% (quarenta por cento) do valor venal da área de acordo com a avaliação 
municipal, prevista em edital e nas mesmas condições previstas no art. 23 desta Lei. 

 
Art. 29 No período de concessão de direito real de uso, a empresa cessionária poderá ser notificada pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), para apresentar documentos relativos 
às suas atividades, os quais deverão ser entregues na data estabelecida, sob pena de imposição de multa no valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor venal da área, que será revertida ao Fundo Municipal dos Distritos 
Industriais, e posterior retomada da área. 

 
Art. 30 No período de Concessão de Direito Real de Uso não será permitida a transferência da área para terceiros, exceto 

em casos de fusão, incorporação, transformação ou cisão, devidamente comprovados, que deverão passar pela 
análise e aprovação prévia do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), autorização expressa 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), e Lei autorizativa da 
Câmara Municipal. 
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CAPÍTULO VI 
DA DOAÇÃO 

 
Art. 31 Cumpridos os prazos legais e todas as leis urbanísticas e ambientais, estando em dia com o pagamento dos tributos 

municipais e exercendo as atividades consonantes às previstas na Lei de concessão de direito real de uso, a empresa 
concessionária passa a ter direito ao recebimento da área por meio de doação, devendo solicitá-la à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados do cumprimento do prazo estabelecido no art. 20, inciso IV, desta Lei. 

 
§ 1º O pedido de que trata o caput deve ser instruído com os seguintes documentos: 
 

I –  Último contrato social; 
 
II –  Último balanço patrimonial; 
 
III –  Última guia de FGTS; 
 
IV –  Matrícula atualizada do imóvel; 
 
V –  Projeto de construção aprovado; 
 
VI –  Habite-se ou certidão de conclusão de construção; 
 
VII –  Comparação do projeto apresentado e projeto atual; 
 
VIII –  Relatório evolutivo; e 
 
IX –  Certidões negativas (ou positivas com efeito de negativas) de débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal. 
 
§ 2º Quando a empresa concessionária não estiver cumprindo as determinações do art. 16 desta Lei, a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), solicitará um planejamento das ações 
para o cumprimento das obrigações com as quais a empresa se comprometeu, e sua validação será requisito para a 
aprovação da doação. 

 
§ 3º As despesas com a escritura e registro da doação serão suportadas pela empresa donatária, devendo fazê-la no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação da Lei de doação. 
 
§ 4º O não cumprimento dos prazos e solicitações estabelecidos neste artigo ensejará a aplicação de multa no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor venal da área. 
 
Art. 32 Os lotes e as edificações construídos anteriormente a data de publicação desta Lei, em discordância com os 

parâmetros urbanísticos, poderão ter sua regularidade reconhecida, desde que não invadam áreas públicas, de 
terceiros, áreas ambientalmente protegidas ou sujeitas a restrições específicas, devendo obter o Certificado de 
Regularização da Edificação, conforme art. 48 da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017. 

 
§ 1º As edificações construídas posteriormente à publicação desta Lei em discordância com as normas urbanísticas 

vigentes deverão, no prazo de 12 (doze) meses contados da notificação, ser adaptadas para atender às normas de 
regência, sob pena de imposição de multa mensal no valor correspondente a 1,5% (um e meio por cento) do valor 
venal da área. 

 
§ 2º O prazo estabelecido no parágrafo anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 12 (doze) meses, mediante 

solicitação da empresa interessada, na qual conste a competente justificativa, que será submetida à apreciação do 
Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM), e decisão da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON). 

 
§ 3º Caso a empresa interessada não realize as adaptações no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da 

notificação mencionada no parágrafo primeiro deste artigo, a Lei de concessão de direito real de uso será revogada. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DA PERMISSÃO ONEROSA 

 
Art. 33 O instituto da permissão onerosa será aplicável somente para as áreas destinadas as atividades de apoio definidas 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON). 
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Art. 34 A permissão onerosa será efetivada por meio de Decreto que precederá de chamamento público e manifestação do 

Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM). 
 
Art. 35 A permissão onerosa terá prazo determinado de 96 (noventa e seis) meses para investimentos em terra nua e 72 

(setenta e dois) meses para áreas já edificadas. 
 
Art. 36 No caso do descumprimento do Decreto de permissão onerosa a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), poderá retomar a área sem indenização das benfeitorias de quaisquer 
espécies nela existentes. 

 
Art. 37 A permissão onerosa é personalíssima, não podendo ser transferida para terceiro. 
 
Art. 38 A partir da publicação desta Lei as atividades de apoio que estiverem sob permissão onerosa serão sujeitas a 

processo licitatório no prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
Art. 39 As empresas que estiverem sob o regime de permissão onerosa no tempo da publicação desta Lei serão beneficiadas 

pelo instituto da doação desde que cumpridos os requisitos descritos no caput e incisos do art. 32 desta Lei, bem 
como: 

 
I –  Exerçam atividades compatíveis com as permitidas nos Distritos Industriais; 
 
II –  Estejam adimplentes com o pagamento dos valores da permissão onerosa; 
 
III –  Cumpram a regularização urbanística; 
 
IV –  Estejam em dia com as obrigações fiscais; 
 
V –  Ao tempo da publicação desta Lei tenham mais de 10 (dez) anos de permissão onerosa; 
 
VI –  Desempenhem atividade de interesse público na geração de emprego e renda; 
 
VII –  Tenham sua atividade e documentação aprovadas pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal 

(CADEM); e 
 
VIII –  Promovam o pagamento de indenização ao Município no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do 

valor venal da área, conforme dispõe o art. 23, desta Lei. 
 
Parágrafo único. O não cumprimento dos dispositivos acima acarretará na resolução da permissão onerosa sem indenização de 

qualquer espécie ao permissionário. 
 

CAPÍTULO VIII 
DO FUNDO MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ÁREAS E OBRAS DE  INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS E MINI 

DISTRITOS INDUSTRIAIS DE BAURU - FMDM  
 

Art. 40 Fica criado o Fundo Municipal de Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura dos Distritos e Mini Distritos 
Industriais de Bauru - FMDM, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 
(SEDECON), com a finalidade de prover recursos para aquisição de áreas, realização de melhorias na infraestrutura 
dos Distritos e Mini Distritos Industriais, bem como obras públicas, serviços e ações que estimulem o 
desenvolvimento industrial de Bauru com atração de novas empresas. 

 
Art. 41 São receitas do Fundo: 
 

I –  Auxílios, subvenções ou doações estaduais, federais ou privadas, dotações orçamentárias e créditos adicionais 
que venham a ser autorizados por Lei e atribuídos aos Distritos e Mini Distritos Industriais de Bauru; 

 
II –  Quaisquer outras rendas eventuais relacionadas com a venda de áreas, permissões onerosas e eventuais taxas, 

multas e indenizações referentes às áreas de Distritos e Mini Distritos Industriais de Bauru; e 
 

III –  Juros bancários e rendas de capital, provenientes da imobilização ou aplicação da receita do Fundo Municipal 
de Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura dos Distritos e Mini Distritos Industriais de Bauru - FMDM. 

 
Art. 42 Os recursos que constituem o FMDM, serão obrigatoriamente depositados, mensalmente, em conta bancária 

especial a ser instituída sob a denominação FMDM, que será movimentada pelo presidente em conjunto com o vice-
presidente. 
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Art. 43 A Secretaria Municipal de Economia e Finanças, deverá apresentar mensalmente ao Conselho de Apoio ao 

Desenvolvimento Municipal (CADEM), o extrato detalhado do presente FMDM. 
 
Art. 44 O FMDM será administrado por um Conselho Diretor assim composto: 
  

I –  Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, seu presidente nato; 
 
II –  01 (um) membro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, como vice-

presidente; 
 

III –  01 (um) membro da Secretaria Municipal de Economia e Finanças; 
 
IV –  01 (um) membro da Secretaria Municipal de Obras; e 
 
V –  01 (um) membro do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM). 

 
Parágrafo único. Os membros do Conselho Diretor do FMDM, serão nomeados por meio de Decreto, com prazo de mandato fixado 

em 02 (dois) anos. 
 
Art. 45 O FMDM, integrará o orçamento anual do Município. 
 
Parágrafo único. As prestações de contas dos recursos recebidos seguem as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
Art. 46 Os bens adquiridos pelo FMDM, serão destinados à realização de melhorias na infraestrutura dos Distritos e Mini 

Distritos Industriais, bem como obras públicas, serviços públicos e ações que estimulem o desenvolvimento 
industrial de Bauru e incorporados ao patrimônio do Município. 

 
Art. 47 O FMDM, será regulamentado dentro de 90 (noventa) dias contados da data de publicação desta Lei, por meio de 

Decreto. 
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 48 A empresa de renome nacional ou internacional, consolidada há mais de 03 (três) anos no mercado, que pretenda se 

instalar em Bauru em áreas dos Distritos Industriais, ficará dispensada do certame licitatório, desde que: 
 

I –  Comprove investimento na área pretendida em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 
 
II –  comprove faturamento anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); 
 
III –  Ofereça contrapartida em parceria público-privada a ser definida juntamente com o Conselho de Apoio ao 

Desenvolvimento Municipal (CADEM); 
 
IV –  Cumpram os demais requisitos e prazos descritos na presente Lei. 

 
§ 1º  A empresa prevista no caput que venha gerar imediatamente 100 (cem) empregos e ao final dos primeiros 05 

(cinco) anos um total de, no mínimo, 500 (quinhentos) empregos registrados na CTPS dos trabalhadores estará 
isenta de comprovar o faturamento anual estabelecido no inciso II. 

 
§ 2º Os valores mencionados nesse artigo serão corrigidos anualmente pelo IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas ou 

índice que venha substituí-lo, tendo como data base a promulgação da presente Lei. 
 
§ 3º  A empresa deverá apresentar cronograma de implementação da mão de obra descrita no § 1º do presente. 
 
§ 4º  Caso não seja possível o cumprimento do cronograma do parágrafo anterior a empresa deverá apresentar 

justificativa que será submetida a análise do CADEM, e decisão da SEDECON quanto à razoabilidade ou não da 
justificativa. 

 
§ 5º  Caso mais de uma empresa manifeste interesse sobre uma mesma área, terá preferência aquela que oferecer maior 

quantidade de empregos. 
 
Art. 49 Todas as áreas dos Distritos Industriais deverão cumprir sua função social sob pena de incidência de multa. 
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Parágrafo único. A empresa que não der à área destinação compatível com as atividades dos Distritos Industriais será notificada pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (SEDECON), devendo adequar a 
utilização do imóvel no prazo máximo de 06 (seis) meses contados da notificação da SEDECON, sob pena de 
imposição de multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor venal da área. 

 
Art. 50 As empresas, bem como os seus sócios, que não cumprirem as obrigações assumidas por ocasião da concessão de 

direito real de uso, ou permissão onerosa, relacionadas às áreas dos Distritos Industriais, ficarão proibidas de 
pleitear áreas nos Distritos Industriais pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

 
Art. 51 O Município de Bauru, através das secretarias e autarquias competentes, bem como de empresas especializadas em 

urbanização, e concessionárias de serviço público, para o bom funcionamento dos Distritos Industriais de que trata 
esta Lei providenciará: 

 
I –  A descrição e a demarcação das áreas concedidas ou doadas por Lei; 
 
II –  O plano de arruamento com divisões em glebas próprias para as atividades nele exercidas; 
 
III –  O plano para distribuição de energia elétrica; 
 
IV –  O estudo para abastecimento de água e rede de esgoto; 
 
V –  O plano de pavimentação; 
 
VI –  O estudo para comunicação telefônica; 
 
VII –  O ajardinamento e paisagismo, quando necessários; 
 
VIII –  Meios de transporte coletivo para os trabalhadores das cidades industriais; 
 
IX –  O levantamento planialtimétrico da área; e 
 
X –  Outras diligências que possam contribuir para o bom funcionamento dos Distritos Industriais. 

 
Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as Leis Municipais nº 5.198, de 22 de outubro de 

2.004, nº 5.693, de 22 de dezembro de 2.008, nº 6.259, de 14 de setembro de 2.012, nº 6.618, de 12 de dezembro de 
2.014, nº 6.731, de 06 de outubro de 2.015 e nº 6.931, de 27 de junho de 2.017. 

 
 Bauru, 03 de agosto de 2.022. 
 
 
 

SUÉLLEN SILVA ROSIM 
PREFEITA MUNICIPAL 

 
 
 

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

GISLAINE MILENA CASULA MAGRINI 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA 

 
Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

 
 
 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO I 
 

I – GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS: 
De 11 a 20 empregos 05 pontos 
De 21 a 50 empregos  10 pontos 
De 51 a 100 empregos 15 pontos 
De 101 a 150 empregos 30 pontos 
Acima de 150 empregos 50 pontos 

 
II – FATURAMENTO MENSAL PREVISTO PARA 

OS PRIMEIROS 03 (TRÊS) ANOS DE ATIVIDADE NO DISTRIT O: 
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 mensal 05 pontos 
De R$ 200,000,01 a R$ 500.000,00 mensal 10 pontos 
De R$ 500.000,01 a R$ 1.500.000,00 mensal 20 pontos 
Acima R$ 1.500.000,01 mensal 50 pontos 

 
III – NATUREZA DA MATÉRIA PRIMA: 
Originária do Município 20 pontos 
Originária do Estado de SP 19 pontos 
Originária dos demais Estados 18 pontos 
Originária do Exterior 17 pontos 

 
IV – VALOR DE INVESTIMENTOS: 

De R$ 100.000,01 a R$ 500.000,00 05 pontos 
De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 10 pontos 
De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 30 pontos 
Acima de R$ 2.000.000,01 50 pontos 

 
V – CONTRAPARTIDA A SER DEFINIDA NO EDITAL: 

Apresentar Programa de Capacitação para geração de emprego e renda para o Município de Bauru 10 pontos 
Apresentação de Programa de Inovação e Tecnologia 10 pontos 
Apresentação de Programa Social 10 pontos 
Parceria público-privada em benefício para Município de Bauru 10 pontos 

 
VI – SUSTENTABILIDADE: 

Projeto de captação e reuso de águas 05 pontos 
Projeto de energia reonável 05 pontos 
Projeto de reciclagem de resíduos 05 pontos 
Projeto de Créditos de Carbono 05 pontos 

 


