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Bauru, 12 de novembro de 2.018.

MENSAGEM MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 106/18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Através  do  presente  encaminhamos  à  Vossa  Excelência,  de  acordo  com  o  §  3º  do  artigo  152  do
Regimento Interno dessa Câmara Municipal,  mensagem modificativa ao Projeto de Lei nº 106/18 , que  revoga a Taxa
Única  de  Fiscalização  de  Estabelecimentos  –  TUFE  e  institui  em  substituição  as  Taxas  de  Fiscalização  de
Estabelecimentos  decorrentes  de  exercício  regular  do  poder  de  polícia  e  respectivo  Documento  Simplificado  de
Arrecadação.

Esta mensagem destina-se a incluir o parágrafo 5º ao art. 23 e modificar o art. 24 que passam a ter a
seguinte redação:

“Art. 23 As  taxas  previstas  nesta  Lei  e  calculadas  conforme  tabelas  anexas  deverão  ser
recolhidas na forma, condições e prazos fixados em Decreto.

(...)

§ 5º O valor  máximo de lançamento a ser lançado,  somadas todas as taxas a que está
sujeito o contribuinte num mesmo exercício a ser gerado para um único Documento
Simplificado de Arrecadação, não será superior a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos
reais), valor a ser atualizado anualmente pelo IPCA.”

“Art. 24 O contribuinte  que efetuar  o pagamento  da Taxa à vista,  dentro  do seu prazo de
vencimento, gozará de desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o seu total
lançado no exercício de 2.019.

Parágrafo único. Nos exercícios seguintes ao exercício de 2.019 os descontos para pagamento à vista
seguirão a seguinte escala até atingir o percentual de 10%:

I – 22,50 % para o exercício de 2.020;

II – 22,00 % para o exercício de 2.021;

III - 17,50 % para o exercício de 2.022;

IV – 15,00% para o exercício de 2.023;

V- 12,50% para o exercício de 2.024;

VI – 10,00% a partir do exercício de 2.025.”

Aproveitamos a oportunidade para expor com mais clareza os motivos que levam a apresentação do
projeto.



Diante da necessidade de evidenciar o valor cobrado das taxas de fiscalização em função do poder de
polícia exercido pelas Secretarias de Planejamento, do Meio Ambiente e Secretaria de Saúde, em decorrência à instalação
e funcionamento de estabelecimentos em nosso município, de forma singular, foi proposto o projeto de Lei 106/18, e em
seguida  essa  emenda  modificativa,  a  fim  de  ajustar  e  tornar  mais  exequível  os  valores  a  serem  recolhidos  pelos
contribuintes.

Foi  estabelecido  m teto de R$ 2.200,00 (dois  mil  e duzentos reais)  independente  da atividade e do
tamanho do estabelecimento. Concedido também um desconto de 25% (vinte e cinco por cento), em 2019, para aqueles
que  efetuarem  o  pagamento  dessas  novas  taxas  no  prazo  legal.  Nos  exercícios  seguintes,  os  descontos  reduzem
gradativamente até chegar em 10% no ano 2025. Tais ajustes ocorrerão para que não ocorram grandes distorções frente
aos valores cobrados atualmente. A previsão é que não ocorra alteração na receita orçada para 2019.

A partir  da  instituição  de  taxas  devidas  para  cada  tipo  de  fiscalização  a  que  o contribuinte  esteja
sujeito, com a mudança da metodologia do cálculo, percebe-se que o estabelecimento sujeito a fiscalização de uma única
secretaria,  por  exemplo  a  SEPLAN,  terá  um  valor  menor  do  que  aquela  empresa  que  demanda  conjuntamente  a
fiscalização da SEPLAN, SEMMA e SAÚDE, onde se considera o custo do serviço das três atividades. Outro fator que
passa a ser considerado para o custeio é o tamanho do estabelecimento do contribuinte.

Assim, segue, em anexo, tabela comparativa, dos valores de lançamento da TUFE, na forma em vigor
hoje,  projetada  para  2019 e os  valores  previstos  em acordo  com o novo projeto  de lei  e emendas  (valores  estimados
levando em consideração o tamanho de estabelecimento mais usual para cada atividade).

Esclarecemos  que a terceira  coluna  da tabela  apresenta  os  valores  referente  a estimativa  de quanto
seria se aplicado na atual lei da TUFE para 2019, conforme atividade exercida (constante na segunda coluna). A quarta
coluna da tabela apresenta os valores (já calculados com os 25% de desconto) referente a proposta do presente projeto de
lei  e  emenda.  E  finalmente,  a  quinta  e  sexta  colunas  apresentam  valores  com  mais  30%  e  20%  de  desconto  para
estabelecimentos  classificados  como  Microempresas  (ME)  ou Empresas  de Pequeno Porte  (EPP),  respectivamente,  já
previstos em lei. Estima-se que entre as Pessoas Jurídicas, mais de 90%, se encontram classificadas como ME e EPP.

É possível  verificar  na  análise  da  Tabela  que  os  estabelecimentos,  em  função  das  atividades  que
exercem, em sua maior parte, cerca de aproximadamente 70%, contarão com uma redução de valores. Por outro lado, 30%
terão valores acima dos praticados atualmente.  Desses que terão os valores maior de taxas,  são em sua maioria os que
exercem atividades de saúde, classificado pela legislação pertinente, como de alto risco, e que terão os valores acrescidos
de forma mais significativa, uma vez que demandam da Secretaria de Saúde maior quantidade de técnicos qualificados e
tempo de serviço para efetuar tal fiscalização.

Cumpre notar que ao final, o maior valor devido para pagamento no vencimento será de R$ 1.650,00
(um mil, seiscentos e cinquenta reais) por ano, tendo em vista a previsão de desconto inserida na emenda modificativa.
Este valor é abaixo de valores cobrados por outros Municípios paulistas de tamanho semelhante ao de Bauru.

Por fim na proposta, aquelas atividades que não ultrapasse R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) anual,
inscrito como Microempreendedor Individual (MEI), continuam com a isenção de 100% (cem por cento) das taxas aqui
apresentadas.

Diante  do exposto,  esperamos  ter  sanado possíveis  dúvidas,  como também,  contando assim,  com a
devida aprovação do projeto e emenda proposta, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosas saudações.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor
ALEXSSANDRO BUSSOLA
DD. Presidente da Câmara Municipal.
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