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PROJETO DE LEI NQ 51/97, QUE DISPÕE SO
BRE A EXTINÇÃO DA UFIR (UNIDADE FISCAL 
DE REFE~NCIA) COMO REFERENCIA DAS OBRI 
GAÇÕES TRIBUTARIAS NO MUNIC!PIO DE BAU= 
RU E DÃ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

INTERESSADO 

PREFEITO MUNICIPAL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO PROC. Nº ~/(/t{f' 

FOLHAS 
,/_ -

OF. DE· 134/97 Bauru, 26 de setembro de 1997 

Senhor Presidente: 

Estamos encaminhando anexo ao presente, projeto de lei 51 /97, o qual dispõe sobre 
a extinção da UFIR (Unidade Fiscal de Referencia ) como referência das obrigações tributárias no Municlpio 
de Bauru e dá outras providências. 

Reiterando protestos de elevada estima e consideração, subscrevemo-nos, 

Cordialmente 

~~~~:. ~tf®oNI O FILHO 
/ PREFEITO ICIPAL 

A sua Excelência, o Senhor 
LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A Direhitl~ de Apolõ Legislativo 
Pi cncaminii•u i1s Comissões 
Competentes. 

Em .. ~./ .. Q.~.J .. '??!'.. 
e 

Câmara 'M.:inicipal de Bauru 
Diretoria di: r\pcio Leglslativo 

2 9 SET 1997 

ENíRADAfll\ 

Hora /J"'.' ~ª-'-·-·rtf../.__==-.. 
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PREFEITURA MUNICIP 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PRQJETO DE LEI N 51 197 
Dispõe sobre a extinção da UFIR 
(Unidade Fiscal de Referência) como 
referencia das obrigações tributárias no 
Municlpio de Bauru e dá outras 
providencias. 

Engenheiro ANTONIO IZZO FILHO, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, faz saber que a CAmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

ARTIGO 1 - Fica extinto no Municlpio de Bauru o indexador de reajuste de tributos, a Unidade 
e'.> • , , ,. , , e< - _ Ficai de Referência - UFIR, como elemento quantitativo das obrigações tributárias. 

ARTIGO 2 - Os tributos deverão ser lançados em moeda corrente nacional (REAL). 
i:r:' '' ''. ,,, __ 

,, ' 1--'. (' '. ~.- 1 ... .___ __ 

ARTIGO 3 -

(oi"~~-,' •C' • "'i<"t-

'' ·, ·•· _,._, <' -._ 

ARTIG04 

ARTIGO 5°-

ARTIG06º-

ARTIGO 7"-

A Planta Genérica de Valores Imobiliários para o exerclcio de 1998 será corrigida pela 
inflação medida pelo IGP/M acumulado no perlodo compreendido nos últimos dou 
(12) meses. 

Os tributos vencidos serão corrigidos monetariamente pelo lodice medido pelo IGP/M 
acumulado no perlodo compreendido entre as datas de vencimento e do efetivo 
pagamento. 

O artigo 185 e o seu parágrafo único do Código Tributário do Município passa a ter a 
seguinteredação: ._,~,-c•-'{c.._ 0-'•..-.(,\,·<· {i·,,.,_~ 

ARTIGO 185.-. O lançamento será anual e em moeda corrente sendo que o 
recolhimento do imposto poderá ser em dez (10) parcelas mensais. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Será concedido um desconto de 10% (dez pôr cento) sobre o 
imposto que for recolhido de uma só vez até a data do vencimento 
normal da primeira parcela . 

. O artigo 198 e seu parágrafo único do Código Tributário do Município passa ter a 
seguinte redação: / ' · · · • · ., · · 
ARTIGO 198.-. O lançamento será anual )/. em moeda corrente sendo que o 

recolhimento do imposto poderá ser em dez (10) parcelas mensais. 
PARÁGRAFO ÚNICO .-. Será concedido um desconto de 10% (dez pôr cento) sobre 

o imposto que for recolhido de uma só vez até a data do vencimento 
normal da primeira parcela. 

.Para efeito dos disposto no artigo 2°, as Tabelas 1, li., III., IV, V, VI, VIII, IX, X e XI, 
anexas ao Código Tributário do Municlpio, ficam substituídas pela que integram a 
presente Lei. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

FOLHAS 

ARTIGO 8º.-. Os itens I e III do artigo 208 do Código Tributário do Municlpio passam a ter a seguinte 
redação: 

ARTIG09°.-. 

' . ' 

ARTIGO 208 ... 
1.-. RS-50,00 (cinquenta reais) por mês, no caso de instituições financeiras e assemelhadas; 
II.-.... 
III.-. RS-5,00- (cinco reais) por mês, no caso do imposto calculado sobre a receita bruta. 

Os itens 22, 24, 69 e 97 da Tabela I passam a ter a seguinte redação: 
ITEM 22.-. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contidas em outros itens 

desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, 
processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa: 

a)- Quando relativo a área de informática 0,02 
b)- Demais áreas 0,05 

ITEM 24.-. Análise, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e 
processamento de dados de qualquer natureza: 

a).-. Quando relativos a área de informática ............. - 0,02 
b).-. Demais árcas .................................................... -................ 0,05 

ITEM 69.-. Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, 
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e 
partes que fica sujeito ao ICMS) -trinta reais (RS-30,00-) fixos por trimestre, 
quando o contribuinte não tiver estabelecimento fixo 

ITEM 97.-. Transporte de natureza estritamente municipal: 
a).-..... 

, . b).-. Transporte escolar 0,05 

f).-. Táxi de autônomo 0,00 

ARTIGO 10.-. O parágrafo primeiro do artigo 204 do Código Tributário do Município passa a ter a 
seguinte redação: 
ARTIGO 204.-.... 
PARÁGRAFO PRIMEIRO.-. Quando se trata de prestação de serviços sob a forma de 

trabalho pessoal, o imposto será calculado com base em alfquotas fixas 
conforme Tabela I anexa vigente no exercício respectivo, 
independentemente da quantia paga a título de remuneração do próprio 
trabalho profissional do prestador de serviço. 

ARTIGO II.-. O artigo 206 do Código Tributário do Município passa a ter a seguinte redação: 
ARTIGO 206.-. Quando não puder ser conhecido o valor efetivo da receita bruta resultante 

da prestação de serviço, ou quando os registros relativos ao imposto não 
merecerem fé pelo fisco, tomar-se-á para base de cálculo a receita bruta 
arbitrada, que não poderá ser, em hipótese alguma, inferior a RS-100,00-
(cem reais). 

ARTIGO 12.-. O parágrafo 5 º do artigo 237 do Código Tributário do Município passa a ter a seguinte 
redação: 
ARTIG0237 .• .... 
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ARTIGO 13.-. 

ARTIGO I4.-. 

ARTIGO I5.-. 

ARTIGO 16.-. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO PROC. Nº_ .... {).."""I 6 .. f_..'f..._f' __ 
' 

FOLHAS 
. , 

PARÁGRAFO QUINTO .-. A taxa será dividida pelo período inteiro previsto na Tabela Ili 
anexa. A taxa única de localização e instalação exigida por ocasião da inscrição do 
contribuinte no cadastro da Prefeitura, será cobrada proporcionalmente de acordo com o 
mês de início da atividade. Em qualquer caso o recolhimento mínimo será de RS-10,00-
(dez reais), para o período anual, e 10% (dez por cento) destes quando for inferior a um (1) 
ano. 

Os incisos Ili e IV do artigo 106 do Código Tributário do Município passa a ter a seguinte 
redação: 
ARTIGO 106.-.... 

111.-. Quando se trata do não cumprimento de obrigação tributária acessória da qual não 
resulte a falta de pagamento de tributos: multa de RS-5,00- (cinco reais) até 
RS-85,00- (oitenta e cinco reais): 

IV.-. Quando se trata do não cumprimento de obrigação tributária acessória da qual resulte a 
falta de pagamento de tributos, no acordo ou em partes: multa de RS-17,00-
(dezessete reais) até R$-l 50,00- (cento e cinquenta reais). 

Passa o artigo I 09, "caput'', do Código Tributário do Município, a ter a seguinte redação: 
ARTIGO 109.-. Serão punidos com multa de RS-5,00- (cinco reais) até RS-300,00-

(trezentos reais): 

O artigo 276 do Código Tributário do Municipio passa a ter a seguinte redação: 
ARTIGO 276.-. A taxa de viação será devida pela prestação de serviços de conservação de 

vias públicas e será cobrada anualmente, por metro linear, ou fração, 
calculada sobre a testada dos imóveis confrontantes com as vias públicas 
conforme Tabela V, anexa, sendo que o valor mínimo a ser cobrado será de 
RS-3,00- (três reais). 

O artigo 278 do Código tributário do Município passa a ter a seguinte redação: 
ARTIGO 278.-. A taxa sanitária representa o ressarcimento da despesa da coleta de lixo 

urbano e incide sobre todos os imóveis, edificados ou não, situados em 
logradouros públicos . 

ARTIGO 17.-. Será acrescido o parágrafo 3° ao artigo 279 do Código Tributário do Município: 
PARÁGRAFO TERCEIRO.-. Para o imóvel sem edificação o valor da taxa será fixo, 

conforme Tabela VI anexa a esta Lei. 

ARTIGO 18 .-. O artigo 281 do Código Tributário do Município passa a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 19-

e . ' . 

ARTIGO 281.-. O lançamento da taxa será feito juntamente com os impostos territorial 
urbano e predial urbano 

Fica isenta a taxa de iluminação pública prevista no artigo 311 e parágrafos do Código 
Tributário do Municipio, durante o exercício de 1998. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO PROC. Nº _ _.d-;;.;.f_,~1,_/ 2~}'.___ 
FOLHAS Nh 1• 

PARÁGRAFO úNICO Fica o Poder Executivo autorizado a denunciar o convênio assinado com a 
, . ' , · ·. - . , , · .... Companhia Paulista de Força e Luz 

e ·- .. , , 
1 

, , . ..... 

ARTIGO 20.-. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 1° de janeiro de 1998, ficando a partir desta data revogadas as disposições em 
contrário. 

Bauru, ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SENHOR PRESIDENTE, 
NOBRES VEREADORES 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
26, setembro, 97 

PROC. N°__,:J.::;:;f:...;,~,_/'f!..i:!}' __ 

FOLHAS ,,'r. 

Com a estabilidade da moeda corrente, em decorrência dos tributos a serem 
cobrados no exercício de I 998 terem sido reajustados, como veremos adiante, e considerando que o único 
indexador econômico adotado, a Unidade Fiscal de Referência (UFIR), é atualizado anualmente, 
desnecessário adotá-lo como referência quantitativa para seus lançamentos. 

Ademais, o lançamento dos tributos em quantidades de UFIR, vinha causando 
mal entendido entre os contribuintes menos informados. 

Dai a razão de, para o exercício de 1998, de se lançar os valores de cobrança dos 
tributos em moeda corrente, o REAL. O pagamento poderá ser feito em parcela única, com desconto de 10% , 
ou em dez (10) parcelas fixas e iguais . 

No que respeita aos impostos predial urbano e territorial urbano, não sofrerão 
estes majoração alguma. Seus valores cobrados no presente exercício serão apenas reajustados 
monetariamente tomando-se por base o IGP/M do período de agosto de 1996 a agosto de 1997. 

Quanto ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, adotar-se-á o valor 
mínimo de cinco reais (R$-5,00), a ser recolhido quando não puder ser conhecida a receita bruta efetiva. 

Com relação às taxas, a de iluminação pública terá sua exigibilidade excluída no 
exercício de 1998, tendo em vista a uniformidade dos acórdãos proferidos pelo Egrégio Primeiro Tribunal de 
Alçada Civil deste Estado, em considerá-la ilegal. A taxa sanitária sofrerá apenas atualização monetária do 
período. 

As demais taxas terão seus valores adequados à realidade, vez que os valores 
cobrados no presente exercício são ínfimos porquanto há vários exercícios não tiveram adequação ao custo, 
pelo que exemplificamos: 
TAXA DE VIAÇÃO - imóvel localizado na Rua Presidente Kennedy n º 6-73 - centro 
a)- lançado em 1997 - 4,8598 UFIR/anual 
b)-.conversão em real - = 4,8598 x 0,9108 = R$-4,43/ano 
c)-.valor cobrado/mês = R$-0,37 
d)- área do terreno - 292,60 m2. (13,30m x 22,00m) 
e)- valor cobrado por m2. = R$-O,OOl 3 (treze centésimos de centavo) 

Assim, estamos encaminhando o projeto de lei com os objetivos expostos, 
estabelecendo proposta de correção dos impostos pelos índices da inflação medida pelo IGP/M do período 
referido. Propomos, ainda, alterações dos artigos 106, 185, 198, 204, 208, 237, 278, 279 e 281, todos do 
Código tributário Municipal. Os artigos 185 e 198 permitem o contribuinte dividir os impostos e taxas 
lançados em dez ( 1 O) parcelas fixas e iguais. 

Na certeza de que os Nobres Vereadores dispensarão a devida atenção nas 
análises e discussões, em muito contribuirão para melhorarmos nossa capacidade de resolvermos nossos 
problemas, motivo pelo qual esperamos pela aprovação deste projeto que é fundamental para cumprirmos os 
objetivos estabelecidos na L.D.O. já aprovada por essa Egrégia Casa de Leis. 
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09 

TABELAI 
LISTA DE SERVIÇOS 

PROC. Nº'-~íl-:.i.fa..61-/ qJ.J}'L.--d " .... 
FOLHAS 

Para cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
Par4metros: Preço do Serviço (P/S) e Valores Fixos em Reais 

VALOR 
Alfquota Decimal Fixo por Trimestre 

DISCRIMINAÇÃO Mensal Sobre O (em reais) 
Preço do Serviço 

Médicos, inclusive análise clinicas, eletricidade médica, 
radioterapia, ultra sonografia , radiologia , tomografia e 0,05 200,00 
congêneres ( 1 e 2) 
Hospitais, clinicas, sanatórios, laboratórios de análise, 
ambulatórios, prontos socorros, manicômios , casas de 
saúde, de repouso, e de recuoeração e congêneres (4) 
a) quando resultante de convênio de assistência médica , 
dentária ou hospitalar, de qualquer natureza social, 
celebrados com pessoas jurldicas de direito público interno. 0,01 -
b) quando resultante de contratos para prestação de 
assistência médica dentária ou hospitalar, executada por 
entidades organizadas na forma de medicina de grupo -
quando credenciadas pelo Instituto Nacional da Previdência 0,01 
Social 
c) quando prestados por entidades que assumam o 
compromisso de pagar ou reembolsar as despesas médicas -
hospitalares e assemelhados de seus clientes ou associados, 
inclusive através de contratação de terceiros para execução 0,05 -
de serviços ligados à saúde humana. 
d) quando, incluldos nas letras "a" ou "b" deste item, 
executados por entidades sem finalidade lucrativa , assim 
entendidas as que atendam as condições regulamentares. 0,01 -
e) outros serviços ligados à saúde humana não 
esoecificados acima. 0,02 -
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres 
(4) 0,02 -
Enfermeiros, obstretas, ortópticos, fonoaudiólogos , 
protétipos, (prótese dentária) (2) - 60,00 
Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1, 2 e 3 
desta lista, prestados através de planos de medicina de 
grupos, convênios, inclusive com empresa para assistência 0,01 -
a empregados. 
Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja 
inclulda no item 5 desta lista e que se cumpram através de 
serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa 
ou apenas pagos por esta , mediante indicação do 0,05 
beneficiário do plano. (-) 
(-) 

Médicos Veterinários - 120,00 
Hospitais veterinários, clinicas veterinárias e congêneres (-) 0,05 



10 Guarda , tratamento, amestramento, adestramento, 
embelez.amento, alojamento e congêneres, relativos a 
animais (S4) 

11 Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, tratamento 
de pele, depilação, e congêneres. (2S) 

12 Banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas e congêneres 
(26) 

13 Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo ( ·) 
14 Limpeza e dragagem de portos, rios e canais ( ·) 
IS Limpeza, manutenção e conservação de imóveis inclusive 

• vias públicas, parques e jardins (21) 
16 Desinfecção, imunização, higienação, desratização e 

congêneres (23) 
17 Controle e tratamento de afluentes de qualquer natureza , e 

de agentes flsicos e biológicos 
18 Incineração de reslduos qualquer(·) 
19 Limpeza de chaminés ( -) 
20 Saneamento ambiental e congêneres (·) 
21 Assistência Técnica (13) 
22 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza , não 

contidas em outros itens desta lista, organização, 
programação, planejamento, assessoria, processamento de 
dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa. 
(13). 

a) quando relativos à área de informática 
b) demais áreas 

23 Planejamento, coordenação, programação ou organização 
técnica, fmanceira, ou administrativa. • 24 Análise, inclusive de sistemas, exames, pesquisas, e 
informações, coleta e processamento de dados de qualquer 
natureza (33) 
a) Quando relativos à aréa de informática 
b) Demais áreas 

2S Contabilidade, auditoria, guarda livros, técnicos em 
contabilidade e congberes. 

26 Perfciaa, laudos, exames técnicos e análises técnicas (8 e 33) 

27 Traduções e interpretacões 
28 Avaliacão de bens (8) 
29 Datilografia, estonografia, expediente, secretaria rm geral e 

congêneres. (14) 
30 Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza. 

(18). 
31 Aerofotometria ( inclusive interpretações ), mapeamento e 

topografia. ( 61) 

o.os 

o.os 

o.os 
o.os 
o.os 

o.os 

o.os 

o.os 
o.os 
o.os 
o.os 
o,os 

0,02 
o.os 

o.os 

0,02 
o.os 

o.os 

o.os 
o.os 
o.os 

o.os 

o.os 

o.os 

PROC. Nº_.....1.?tf~g_..,_'f._.t.___ 
FOLHAS ·11'<'J..._ .. i 

60,00 

30,00 

180,00 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

60,00 

120,00 
60,00 
60,00 

30,00 

60,00 

60,00 
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FOLHAS fl 

32 Execução por administração, empreitada, ou subempreitada, 
de construção civil , de obras hidriulicas e outras obras 
semelhantes e respectiva engenharia consultiva , inclusive 
serviços auxiliares ou complementares (exceto o 
fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador de o.os . 
serviço fora do local da prestação dos serviços, que fica 
sujeito ao ICMS ). (19) 

33 Demolição (20) o.os . 
Reparação, conservação e reforma de edificio, estradas, 
pontes, portos e congêneres ( exceto o fornecimento de 

34 mercadoria produzida pelo prestador de serviço fora do o,os 
local da prestação de serviço , que fica sujeito ao ICMS ). . 
(19) • Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulaçlo e 

3S outros serviços relacionados com a exploração e exportação 
de petróleo e l!ÍS natural . o.os . 

36 Florestamento e reflorestament. (SS) o.os . 
37 Escoramento e contenção de encostas e serviços 

congêneres. ( ·) o,os . 
38 Paisagismo, jardinagem, e decoração ( exceto o 

fornecimento de mercadorias que fica sujeito ao ICMS ). 
(S6) o.os . 

39 Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos , 
paredes e divisórias .. (22) o.os . 

40 Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, 
de qualquer grau ou natureza. (44) 
a) auto escolas e motos o.os 60,00 
b) demais escolas de qualquer natureza o.os 60,00 

41 Planejamento, organização e administração de feiras, 
exposições, congressos e congêneres. (34) o.os 

42 Organização de festas e recepções: buffet (exceto o 

• fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao 
ICMS). (29). o.os . 

43 Administração de bens e negócios de terceiros e de 
consórcios. (IS) o.os . 

44 Administração de fundos mútuos. ( exceto a realizada por 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central ). 
(IS). o.os . 

4S Agenciamento, corretagem ou intermediação de cllmbio , de 
seguros e de planos de previdência privada. (S8) 

o.os . 
46 Agenciamento, corretagem ou intermediação de titulos 

quaisquer (exceto os serviços executados por instituições 
autorizadas a funcionar pelo banco Central). (S9). 

o.os 60,00 
47 Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de 

propriedade industrial , artfstica ou literária (.) 
o.os . 

48 Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de 
franquia ("Franchise") e de faturação (Factoring), 
excetuam-se os serviços prestados por instituições 

---



PROC. Nº--==:;:...:;,__,_L-_ 

FOLHAS 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central. (-) o.os 60,00 

49 Agenciamento, organização, promoção e execução de 
programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo 
e congêneres. (30) o.os 60,00 

so Agenciamento, corretagem ou intennediação de bens 
móveis e imóveis não abrangidos nos itens 4S, 46, 47 e 48. 
(31e32). o.os 60,00 

SI Despachante ( 10) o.os 60,00 

S2 Agentes de propriedade industrial ( 6) - 60,00 

S3 Aaente de propriedade artfstica ou literária. (7) - 60,00 
S4 Leilão(-) o.os 60,00 
ss Regulação de sinistos cobertos por contratos de seguros; 

• inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos 
de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis, 
prestado por quem não seja o próprio segurado ou 
companhia de seguros. (-) 

o.os 60,00 
S6 Annazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação, e 

guarda de bens de qualquer espécie (exceto em depósito 
feitos em instiuições financeiras autorizadas a funcionar 
pelo banco Central). (36 e 37) 

o.os 60,00 
S1 Guarda e estacionamento de vefculos automotores terrestres. 

(38) o.os 
S8 Vigilincia ou seaurança de pessoas e bens o.os 60,00 
S9 Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores , 

dentro do território do municfpio. (-) o.os 30,00 
Diversões Públicas: (28) 

a) 1- cinema o.os -
li - taxi - dancing e congêneres 0,10 -

b) 1 - bilhares , boliches, coridas de animais e outros jogos; 

• o.os -
c) exposições com cobrança de ingresso. o.os -
d) bailes shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive 
espetáculos que sejam também transmitidos , mediante 
compra de direitos para tanto, pela televisão ou pelo rádio. 

0,10 -
60 e) jogos eletrónicos ( fliperama e outros jogos e ou diversões 

eletrónicas ); 0,10 -
t) competições esportivas ou de natureza tisica ou 
intelectual , com ou sem a participação do espectador , 
inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou 
pela televisão; o.os -
g) execução de música , individualmente ou por conjuntos; 

o.os -
61 Distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pules ou 

cupons de apostas, sorteios ou prêmios. (64) 
o.os -

62 Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer 
processo, para vias públicas ou ambientes fechados (exceto 
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transmissão radiofônicas ou de televisão. ( 28) 
o.os -

63 Gravação e distribuição de filmes e videos tapes (SO e 63) 
o.os -

64 Fonografia ou gravação de sons ou ruídos , inclusive 
trucagem , dublagem e mixagem sonora. o.os -

6S Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 
cópia, reprodução e trucagem (SO) o,os 

66 Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda 
prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres. (-) 

o.os 
67 Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo 

• usuário final do serviço. (49) o.os 
68 Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, 

aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e 
partes, que fica sujeito ao ICMS). (40) 

o.os 
69 Conserto, restauração, manutenção e conservação de 

máquinas, veículos, motores, elevadores ou de qualquer 
objeto (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica 
sujeito ao ICMS). (41) o.os 30,00 

70 Recondicionamento de motores ( o valor das peças 
fornecidas pelo prestador do serviço fica sujeito ao ICMS. 
(42) 0,05 

71 Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário 
final. (57) o,os 

72 Recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento,lavagem, secagem, tingimento, 
galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, 
plastificação e congêneres, de objetos não destinados à 
industrialização ou comercialização. (43 e 47) • o,os 

73 Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado 
para usuário final do objeto lustrado.(24) o.os 

74 Instalação e montagem de aparelho, máquinas e 
equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, 
exclusivamente com material por ele fornecido. (48) o.os 

75 Montagem industrial, prestado ao usuário final do serviço, 
exclusivamente com material por ele fornecido (-) 

0,05 
76 Cópia ou reprodução, por quaisquer processo, de 

documentos e outros papéis, plantas ou desenhos.(S 1) 
o.os 

77 a) Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, 
zincografia, litografia e fotolitografia. (53) o,os 
b) Serviços de confecção de formulários e impressos 
personalizados para uso em processamento de dados. 

0,05 
78 Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e 

douração de livros, revistas e congêneres. (60) 



79 Locação de bens móveis: (S2) 
a) arrendamento mercantil ("leasing") 
b) demais serviços de locação 

80 Funerais. (65) 
81 Alfaiataria e costura, quando o material fornecido pelo 

usuário fmal, exceto aviamento. (4S) 
82 Tinturaria e lavanderia. ( 46) 
83 Taxidennia. ( 66) 
84 Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou 

fornecimento de mio-de-obra, mesmo em carácter 
temporário, inclusive por empregados do prestador do 

• serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados: 
(16) 
a) agenciamento de empregos. 
b) demais casos. 

8S Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 
elaboração de desenhos, terxtos e demais materiais 
publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou 
fabricação). (3S) 

86 Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros 
materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em 
jornais, periódicos, nidio e televisão). (3S) 

87 Serviços portuários e aeroportuários: utilização de porto ou 
aeroporto; capatazia; armazenagem interna; externa e 
especial; suprimento de água, serviços acessórios; 
movimentação de mercadorias fora dos cais. (-) 

88 Advogados. (9S) 

• 89 Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos. ( 17) 
90 Dentistas 
91 Economistas. ( 11) 
92 Psicólogos. (2) 
93 Assistentes Sociais. (-) 
94 Relações Públicas. (-) 

Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive 
direitos autorais, protesto de tltulos, sustação de protesto, 
devolução de títulos não pagos, manutenção de tltulos 
vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou 

9S recebimento, e outros serviços correlatos da cobrança ou 
recebimento (este Item abrange também os serviços 
prestados por instituições autoriz.adas a funcionar pelo 
Banco Central. (62) 

96 Instituições fmanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de 
cheques administrativos; transferência de fundos; devolução 
de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de 
pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e 

o.os 

o.os 
o.os 
o.os 

o,os 
o,os 
o.os 

o.os 
o.os 

o.os 

o.os 

o.os 
o.os 
o.os 
o.os 
o.os 
o.os 
0,05 
o.os 

o.os 
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60,00 

30,00 
30,00 
30,00 

200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
120,00 
120,00 
120,00 

60,00 
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renovação de cartões magnéticos; consultas em tenninais 
eletrónicos; pagamentos por conta de terceiros; inclusive os 
feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha 
cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de 
avisos de lançamento e de extrato de contas; emissão de 
camês; (neste Item não est4 abrangido o 

-
ressarcimento à instituições financeiras, de gastos com 
portes do correio, telegramas, telex e teleprocessamento 
necessàrios à prestação dos serviços). ( ·) 

O,IO 
Transporte de natureza estritamente municipal: (27) 
a) transporte por ônibus (concessionárias e • oennissionárias). o,os 
b) transporte escolar. '. ,( \ \ ; ( ( . '' 

; ' ~ o.os 
c) outros serviços de transporte de pessoas ou passageiros. 

97 o.os 
d) transporte de valores e malotes o.os 
e) transporte de cargas (inclusive mudança e entregas de 
mercadorias e encomendas) o,os 
t) Táxi de autônomos ( .<!{_: [J '-1 > •• 1 \ i "-- ~ 0,00 

98 Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro 
do mesmo municlpio. (27) o.os 
Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres ( o 

99 valor da alimentação, quando incluido no preço da diária, 
fica sujeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza). (39) o,os 

100 Distribuição de bens de terceiros em representação de 
qualquer natureza: (32) 
a) representação comercial de produtos nacionais o,os 30,00 
b) demais casos. o,os 30,00 

• Fornecimento eventual, temporário ou não, de trabalho do 
próprio contribuinte, não classificados nos itens anteriores: 
(·) 
a) trabalho braçal não qualificado 0,00 0,00 
b) trabalho aritistico o,os 60,00 
c) trabalho qualificado o.os 60,00 
d) trabalho de nlvel superior. o,os 60,00 
Autônomos não estabelecidos e sem empregados (aliquota 
reduzida): 
a) alfaiate e costureira, quando o material, salvo o 
aviamento, seja fornecido pelo usuário final. . 0,00 
b) florista, bordadeira, tricote ira, forrador de botões 
(serviços prestados pelo usuário final). . 0,00 
c) doceira, passadeira, lavadeira, jardineiro, faxineira, 
cozinheira e demais serviços domésticos . 0,00 
d) manicure, cabeleireira (trabalho à domicilio) . 0,00 
e) auxiliar de enfermagem e terapia. . 0,00 

101 t) atendente de enfermagem. . 0,00 
g) carregador, carroceiro, guarda-noturno e vigilante . 0,00 



• 

• 

PRoc. Nº 

h) motorista profissional 0,00 
i) desentupidor de esaotos e fos sas 0,00 
j) balconista (trabalho temoorllri o) 0,00 
k) artista circense. 0,00 
1) detetive particular 0,00 
m)musico 0,00 
n) 0,00 
o) sapateiro remendão. 0,00 

1co ambulante p) afiador de instrumento domésf 0,00 
q) outros serviços sociais e arte sanais de pequeno valor. 

0,00 
NOTA: Os números entre par!nteses correspo ndem aos itens da Lista de Serviços contida 

na Lei nº 2520/84; 
Parágrafo 8°, acrescentado pela Lei n 0 2520, de 19/11/84; restabelecido pel Lei 
nº 3423, de 27112/91; 
Quando se tratar de prestação de serv 1ços a que se referem os itens 84-b (16-b) e 

equivalente a 50% da receita bruta mensal. 
3920195 . 

100 (32) ... , a base de cálculo será o 
Itens 22, 24 e 77 alterados pela Lei nº 
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TABELA II 

TAXA DE PREVENCÃO E COMBATE A SINISTRO 

OBS.: QUANTIDADE EM REAL PÔR M2 

OI PREDIOS COM AREA 70,00M2 ISENTO 
CONSTRUIDA ATÉ R$ 0,00 

02 71,00M2 120,00M2 R$ 0,14 
03 121,00M2 200,00M2 R$ 0,17 
04 201,00M2 300,00M2 R$ 0,20 
05 301,00M2 400,00M2 R$ 0,23 
06 401,00M2 500,00M2 R$ 0,26 
07 501,00M2 600,00M2 R$ 0,29 
08 601,00M2 800,00M2 R$ 0,32 
09 801,00M2 l.200,00M2 R$ 0,35 
10 l.201,00M2 2.000,00M2 R$ 0,38 
li 2.00l,OOM2 5.000,00M2 R$ 0,41 
12 5.00l,OOM2 INDEP. DA AREA R$ 0,44 
13 TERRENOS SEM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADOS EM AREAS DE OTIMIZAÇAO 
URBANA, PÔR M2 R$ 0,17 
14 TERRENOS SEM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADOS EM AREAS INTERMEDIARIAS, 
PÔRM2 R$ 0,11 
15 TERRENOS SEM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADOS EM AREAS PERIFERICAS, POR 
M2 R$ 0,02 
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TABELA Ili 
Para cálculo de Taxa de Licença de Localização, Instalação e Funcionamento 

Parimetros: Reais 

Taxa Unica de Licença de Taxa Anual de Licença de 
ESPECIFICAÇÃO Localização e de Funcionamento 

Instalação (em Reais) 
(em Reais) 

I' zona 2' zona 1• zona 2ª zona 
Fábrica e Indústria de Qualquer 
Naturem. 
a) sem empregados 30,00 30,00 30,00 30,00 
b) de 1 a 5 empregados 60,00 60,00 60,00 60,00 
c) de 6 a 1 O emoreaados 90,00 90,00 90,00 90,00 
d)de 11 a 25 empregados 180,00 180,00 180,00 180,00 

e) de 26 a 50 empreaados 240,00 240,00 240,00 240,00 
f) de 51 a 100 emnregados 420,00 420,00 420,00 420,00 
g) de 1O1 a 200 emnregados 540,00 540,00 540,00 540,00 
h) de 201a400 empregados 720,00 720,00 720,00 720,00 
i) de 401a800 empre2ados 900,00 900,00 900,00 900,00 
j) de 801 a 1600 empregados 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 
k) acima de 1600 empregados 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 
COMERCIO 
Casas Comerciais 
a) Sem empregados 60,00 60,00 60,00 60,00 
b) de 1 a 5 empregados 90,00 90,00 90,00 90,00 
c) de 6 a to empregados 150,00 150,00 150,00 150,00 
d) de 11 a 20 empregados 210,00 210,00 210,00 210,00 
e) de 21 a 50 empregados 270,00 270,00 270,00 270,00 
f) acima de 50 empregados 360,00 360,00 360,00 360,00 
Supermercados e Hipermercados 
a) até 10 empregados 180,00 180,00 180,00 180,00 
b) de li a 20 empregados 300,00 300,00 300,00 300,00 
c) de 21a50 empregados 420,00 42-0,00 420,00 420,00 

d) de 51 a 100 empregados 540,00 540,00 540,00 540,00 
e) de 101 a 200 empregados 720,00 720,00 720,00 720,00 
f) acima de 200 empregados 900,00 900,00 900,00 900,00 
Lojas de De111111&mentos 
Como os Supermercados 
Drogarias, Perfumarias e 
Farmácias 
Como as Casas Comerciais 
Padarias 

Mlnimo Anual da 
Taxa 

(em Reais) 
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Como as Casas Comerciais 
2-6 mercearias 

a) Sem Empregados 60,00 30,00 60,00 30,00 
b) at6 5 empregados 90,00 60,00 90,00 60,00 
e) acima de 5 empregados 150,00 120,00 150,00 120,00 

2-7 Quitandas, Açougues, Peixarias, 
Comercio Avícola e semelhantes 
a) Sem Empregados 60,00 30,00 60,00 30,00 
b) até 5 empregados 90,00 60,00 90,00 60,00 
e) acima de 5 em 120,00 90,00 120,00 90,00 

2-8 Postos de Abastecimento de 
combustlveis e lubrificantes e 
lavagem de veiculos • a) até 10 empregados 120,00 120,00 120,00 120,00 
b) acima de 10 empregados 150,00 150,00 150,00 150,00 

2-9 Distribuidores de g6s engarrafado 
e outros combustíveis de origem 
mineral ou vegetal e de 300,00 300,00 300,00 300,00 
lubrificantes 

2-10 Cooperativas 
Como as Fabricas 

2-11 Bancas de Jornais/ Revistas 
estabelecidas 60,00 30,00 60,00 30,00 

2-12 Outras Bancas/Barracas 
(não estabelecidas) 30,00 18,00 30,00 18,00 

2-13 Feirantes 
a) Flores e Artigos ou produtos 
destinados a alimentação 10,00 10,00 10,00 10,00 
b) Artigos, produtos ou 
mercadorias destinados ao uso 
pessoal ou domestico 30,00 30,00 30,00 30,00 

• c) Produtos hortifrutigranjeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 
2-14 Ambulantes 

a) Carrinhos: pipoca, sorvete, 
doces, salgadinhos, lanches e 
miudos de vaca 10,00 10,00 10,00 10,00 

b) frutas e Peixe 
-em carroça 12,00 12,00 12,00 12,00 
-em veiculo a motor 24,00 24,00 24,00 24,00 

e) Outros artigos destinados a 
alimentação; 
-em veiculo 24,00 24,00 24,00 24,00 
d)Vendedores de bilhetes, rifas e 
canas 10,00 10,00 10,00 10,00 
e) Ferragens, brinquedos, louças, 
bijuterias, armarinhos e 
quinquilharias, roupas feitas 
(vide nota 1) 
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-manual 24,00 24,00 24,00 24,00 
-em bancas (quando oermitido) 30,00 30,00 30,00 30,00 
-em veiculo 30,00 30,00 30,00 30,00 
t) itinerantes 
-manual 
nordia 3,00 3,00 
oormes 30,00 30,00 
com veiculo 
por dia 6,00 6,00 
por mês 60,00 60,00 

2-15 Comercio Provisório (vide nota 11) 
a) em veiculo e barraca nas vias 

• publicas 
-em carnaval e finados por 5 dias 15,00 15,00 
-em natal e festas juninas por 30 
dias 30,00 30,00 
b) em bancas e carrinheiro 
ambulante 
- em carnaval e finador por 5 dias 10,00 10,00 
-em natal e festas juninas por 30 
dias 15,00 15,00 
c) em feiras promocionais, 
exposições e outros locais 
aprovados e oermitidos 
-compartimento barraca, boxes, 
áreas externas, oor m2 e por mês 6,00 6,00 
d) vendas de fogos de artificio, em 
qualquer 6poca do ano e por 30 60,00 60,00 
dias 

2-16 Empresa Distribuidora de Veiculos 

• Automotores (concessionária ou 
revendedora autorizada) 
-como os suoermercados 

3 CONSTRUÇAO CIVIL 
3-1 Empreiteira e Subempreteira da 

Construção Civil 
-como as fabricas 

120,00 

3-2 Pedreiros, Carpinteiros e outros 
profissionais autônomos ligados a 
construção civil (exceto 
engenheiros e outros de nível 
superior ou técnico). 10,00 10,00 10,00 10,00 
-por empregado a partir do 3° 
(terceiro) 3,00 3,00 3,00 3,00 

3-3 Empreiteiros 
(firma individual I pessoas tisica) 
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-como as fábricas 
4 TRANSPORTE E 

COMUNICAÇÕES 
4-1 Transporte Rodoviário de 

Passageiros ou pessoas, inclusive 
intennunicipais, ônibus, taxi, 
lotação ... 
-Como as Casas Comerciais 

4-2 Transporte rodoviário de cargas 
em geral (cargas, mudanças, 
malotes, valores etc.). 
-Como as Casas Comerciais 

4-3 Ag!ncia de vendas de passagem e 

• de despacho de cargas e 60,00 60,00 60,00 60,00 
encomendas 

4-4 Agenciador de frete (autõnomo) 12,00 12,00 12,00 12,00 
4-5 Motorista profissional autõnomo 10,00 10,00 10,00 10,00 
4-6 Carregador Autõnomo 5,00 5,00 5,00 5,00 
4.7 Outros serviços de transportes, 60,00 

pesagem, embalagem, carga e 60,00 60,00 60,00 
descarga 

4-8 Correios, Telegrafos, telefones 
• Como as Fabricas 

4-9 Radiodifusão 
-Como as Fabricas 

4-10 Televisão 
-Como as Fabricas 

4-11 Outros Serviços de Comunicação 
-Como as Fábricas 

5 INSTITIJIÇuES FINANCEIRAS 
Matriz, Sede, Ag!ncia, subag!ncia 

• e Posto de Arrecadaçlo e serviços 
·Até 10 empregados 300,00 300,00 300,00 300,00 
·De 11 a 20 empregados 600,00 600,00 600,00 600,00 
-De 21a50 empregados 720,00 720,00 720,00 720,00 
-De 51a100 empregados 900,00 900,00 900,00 900,00 
-De 1O1 a 200 empregados 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 
-Acima de 200 empregados 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

S.I Banco Comercial e Caixa 
Econõmica 

S.2 Banco de Desenvolvimento de 
Investimento, Financeira, 
Cooperativa de Crédito, 
Associação de Poupança e 
EmDl'l!stimo, etc ... 

S.3 Comércio de Tltulos e Valores 
Mobiliários, por conta de terceiros, 
Sociedade Distribuidora de Tltulos 
e Valores Mobiliários 

S.4 unzanização de Cartão de Crédito 
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s.s Organização de Seguros e 
Resseguros 

S.6 Escritório de corretagem de 
seguros e capitaliz.açlo de tftulos, 
investimentos, cobrança, 
transações bancárias, 
administração de valores 
mobilillrios 

6 PREPARAÇÃO, REPARAÇAO, 
CONSERVAÇÃO E CONSERTO 

6.1 Oficinas em geral de qualquer 
naturez.a 
-Como as fábricas 

• -Profissionais Autônomos 12,00 12,00 12,00 12,00 
7 SERVIÇOS JUKJD!COS, 

TÉCNICO PROFISSIONAIS E 
ARTÍSTICOS 

7.1 Profissionais liberais autónomos 30,00 30,00 30,00 30,00 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) I0,00 10,00 10,00 10,00 

7.2 Outros Profissionais Autónomos 12,00 12,00 12,00 12,00 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiros) 5,00 5,00 5,00 S,00 

8 MEDICINA, ODONTOLOGIA E 
VETERINÁRIA 

8.1 Hospitais, Sanatórios, 
Ambulatórios, Pronto Socorro, 
Bancos de Sangue, Casa de Saúde, 
de Recuperação ou Repouso por 
orientação médica, Clinicas e 
Laboratórios de Análise e 
Eletricidade Médica (em geral) 

• -Como as fábricas 
-Entidades e estabelecimento sem 
fmalidade lucrativa 
-Como as fábricas com redução de 
500/o 

8.2 Institutos Psicotécnicos 
' 

8.3 Clinica e profissional autónomo de 
medicina 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) 10,00 10,00 10,00 10,00 

8.4 Clinica e profissional autônomo de 
odontologia 30,00 30,00 30,00 30,00 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) 10,00 10,00 10,00 10,00 

8.S Outros profissionais liberais de 
saúde humana 
-por empregado, a partir do 3° 10,00 I0,00 10,00 10,00 
(terceiro) 
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8.6 Clinica profissional autônomo 
veterinária 30,00 30,00 30,00 30,00 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) 10,00 10,00 10,00 10,00 

8.7 Outros serviços de saúde humana 60,00 60,00 60,00 60,00 

9 INSTALAÇAO E MONTAGEM 
DE BENS 

9.1 Instalações e montagens 
industriais, comerciais, de 
escritórios, residenciais, de 
equipamentos, máquinas e 
aparelhos, e de linhas e fontes de 
transmissão de enrgia elétrica ou 

• de telefone 
-Como as indústrias 

60,00 
9.2 Profissionais autônomos ligados 

aos serviços de instalação e 
montagem, exceto engenheiros 12,00 12,00 12,00 12,00 

-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) S,00 S,00 S,00 S,00 

10 INTERMEDIAÇAO, 
CORRETAGEM E 
REPRESENTAÇÃO 

10.1 Escritório de Corretagem, 
Intermediação ou Agenciamento 
em Geral, Representação 
Comercial em Geral, 
Contabilidade e Processamento de 
Dados 
-Como as f6bricas 

• 10.2 Profissionais Autônomos, Liberais 30,00 30,00 30,00 30,00 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) 10,00 10,00 10,00 10,00 

10.3 Profissionais autônomos, não 
liberais 12,00 12,00 12,00 12,00 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) S,00 S,00 S,00 S,00 

10.4 Administração de Imóveis e 
Condomlnios 60,00 60,00 60,00 60,00 

10.S Agencia de viagemfl'urismo 
60,00 60,00 60,00 60,00 

10.6 Casa Lotérica e Agente de Loteria, 
inclusive loteria esportiva e de 
números 180,00 180,00 180,00 180,00 

10.7 Serviços Funerários 
-Como as casas comerciais 

11 ALOJAMENTO E 
ALIMENTAÇÃO 

11.1 Hotel 
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-Como as casas comerciais 
120,00 

11.2 Motel 
-Como as casas comerciais 

120,00 

11.3 Pensões e similares 60,00 60,00 60,00 60,00 

11.4 Restaurante, Lanchonete, 
Churrascaria, Pastelaria, Bar, Café, 
Sorveteria, Butfet, Doceria e 
Similares 
-Como as casas comerciais 

12 LOCAÇAO E GUARDA DE 
BENS 

• 12.1 Garagem e Estacionamento 
-Como as Casas Comerciais 

60,00 

12.2 Locação de Bens Imóveis 
(inclusive arrendamento mercantil) 
-Como as casas comerciais 

60,00 

12.3 Locação de mão-de-obra 
(inclusive para guarda e vigilância) 
-Como as fábricas 

120,00 
12.4 Armazéns Gerais 

-Como as fábricas 
120,00 

12.5 Depósito e Reservatórios de 
combustlveis, inflamáveis e 1.200,00 1.200,00 1.200,00 
explosivos 

12.6 Depósito de outros tioos de bens 
-Como as Casas Comerciais 60,00 • 12.7 Depósitos Fechados 60,00 60,00 60,00 

13 DIVERSOES PUBLICAS 
13.1 Dancings, Boates, Orive-in 240,00 240,00 240,00 240,00 

13.2 Aparelhos de joaos eletrônicos 
-oor unidade 60,00 60,00 60,00 60,00 

13.3 Bailes, Shows, Festivais, Recitais, 
Grupos Teatrais 
a) por função 15,00 15,00 
b) em clubes ou estabelecimentos 
com capacidade superior a 300 
pessoas (exceto representação 60,00 60,00 60,00 60,00 
teatral) 
c) promovidos por entidades 
referidas no Item 16. l b 0,00 0,00 

13.4 Bilhares, Mini Bilhares, Boliches e 
Similares 60,00 60,00 60,00 60,00 

13.5 Bochas e Malhas 30,00 30,00 30,00 30,00 

_J 
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13.6 Cinemas 120,00 120,00 120,00 120,00 
13.7 Circos 

a) a:randes (até 60 dias) 90,00 90,00 
b) neauenos (até 60 dias) 30,00 30,00 

13.8 Clubes que exploram jogos llcitos 
e autoriz.ados 240,00 240,00 240,00 240,00 

13.9 l'arQues de Diversões 
-pormes 60,00 60,00 

13.10 Tiro ao alvo 
-pormes IS,00 IS,00 

13.11 Exerclcios de Esgrima, de 
Destreza Flsica ou intelectual, 
Patinação e Similar 60,00 60,00 60,00 60,00 

• 13.12 Execução de Música 
Individualmente, por conjuntos ou 
transmissão por qualquer processo, 
exceto quando em programas 120,00 120,00 120,00 120,00 
filantrópicos ou clvicos 

13.13 Outras diversões não 
especificadas, exceto quando em 
programas filantróoicos ou clvicos 60,00 60,00 60,00 60,00 

14 ENSINO DE QUALQUER GRAU 
OU NATUREZA 

14.1 Auto-Escolas 
-Até S velculos, inclusive de 90,00 90,00 90,00 90,00 
terceiros 
-por veiculo excedente 18,00 18,00 18,00 18,00 
-instrutores autônomos 12,00 12,00 12,00 12,00 

14.2 Demais Escolas 
-Como as casas comerciais 
-Professores Autônomos 

• a) nlvel universitário 30,00 30,00 30,00 30,00 
b) outros 12,00 12,00 12,00 12,00 

IS SERVIÇOS PESSOAIS 
DIVERSOS 

IS. I Barbearia, Salão de Beleza, 
Tratamento de Pele, 
Embelezamento e afms 
-Por cadeira ou empregado 24,00 24,00 24,00 24,00 
-Profissionais autônomos 12,00 12,00 12,00 12,00 

IS.2 Massagens, Ginásticas, 
Modelagem Flsica e congeneres 
-Como as casas comerciais 
Profissionais autônomos 12,00 12,00 12,00 12,00 

IS.3 Banhos, Duchas, Saunas e 
Congeneres 
-Como as Casas Comerciais 
-Profissionais Autõnomos 12,00 12,00 12,00 12,00 

IS.4 Oficinas de consertos de calçados 
- Como as fábricas 



-Profissionais Autônomos 
IS.S Alfaiatarias e Atelien de Costura 

-Como as fAbricas 
-Profissionais autônomos 

IS.6 Lavanderias e Tinturarias 
Como as fábricas 
-Profissionais autônomos 

16 SERVIÇOS PUBLICOS, 
COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 

16.I Entidades e instituições públicas 
ou oarticulares 
a) de canter social, desportivo, 
recreativo, cultural, cientifico e 

• tecnológico 
b) de caráter comunitário 
assistencial e filantrópico de classe 
sindical e religioso 

16.2 Orglos da Administração Direta, 
AutarQuias e Fundacões Públicas 

16.3 Cartório, Tabelionato e Depósito 
Judicial 

16.4 Empresa Pública e congeneres 
-Como as fábricas 

16.S Representação de organismo 
internacional 

16.6 Representação Diplomática 
17 ESTABELECIMENTOS, 

EMPRESAS OU 
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 
NÃO DISCRIMINADOS 

17.I Escritório Administrativo de 
Contato • -Como as Casas Comerciais 

17.2 Condomlnio de Editlcio 
17.3 Outros estabelecimentos e 

empresas não discriminados 
-Como as casas comerciais 

17.4 Outros profissionais autômonos 
não discriminados 

18 PROFISSIONAIS AU1uNOMOS 
NÃO ESTABELECIDOS E SEM 
EMPREGADOS (TAXA 
REDUZIDA) 

18.1 Serviços Pessoais 
Alfaiate e Costureira, Florista, 
Bordadeira, Tricoteira, Forrador de 
Botões (serviços prestados ao 
usuário fmal). Manicure e 
Cabeleireira (trabalho a domicilio). 
Auxiliar de Enfermal!em e 

12,00 12,00 

12,00 12,00 

12,00 12,00 

24,00 24,00 

0,00 0,00 

60,00 60,00 

120,00 120,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

60,00 60,00 

60,00 60,00 

60,00 60,00 

12,00 12,00 

10,00 10,00 

12,00 

12,00 

12,00 

24,00 

0,00 

60,00 

120,00 

0,00 
0,00 

60,00 

60,00 

60,00 

12,00 

10,00 

PROC. Nº--.!::~'-J..J~
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12,00 

12,00 

12,00 

24,00 

0,00 

60,00 

120,00 

120,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

60,00 

60,00 

60,00 

12,00 

10,00 
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Terapia, Atendente de 
Enfennagem e sapateiro 
remendão. 

18.2 Serviços Domésticos 10,00 10,00 10,00 10,00 
Doceira, Passadeira, Lavadeira, 
Jardineira, Faxineira, Cozinheira, 
Afiador de Instrumentos 
Domésticos (ambulantes) e outros 
serviços domésticos 

18.3 Outros serviços 10,00 10,00 10,00 10,00 
Guarda-noturno, Vigilante, 
Desentupidor de Esgotos e Fossas, 
Balconista (trabalho temporário), 
Artista Circense, Detetive 
Particular, Músico, Garçom 
Outros Serviços sociais e de 
artesanato de pequeno valor 

NOTA: 
1- Na concessão de licença para o exercfcio de comércio provisório, eventual ou ambulante será 
exigida a prova de inscrição na Secretaria da Faz.enda do Estado, quando for o caso (Parágrafo 3° do artigo 17º da 
Lei nº 470/83). 

II- A licença especial para o comércio provisório será concedida quando a comercialização não for 
conflitante com o comércio estabelecido (artigo 2°, parágrafo único da Lei nº 2324/81 e parágrafo 4° do artigo 17° 
da Lei nº 2470/83). 

III- Os estabelecimentos que obtiverem pennissão especial para se instalarem no interior de escolas, 
clubes, hospitais e assemelhados, desde que não haja comunicação direta com o público, gozarão do desconto de 
50% (cinquenta por cento) sobre os valores desta Tabela, podendo funcionar em concordAncia com os horários das 
atividades ali exercidas . 
OBS: 

-Tabela adotadapelaLeinº25360,de 13.12.84; 
-Itens 2,4,2.12,2.13"b", 2.14 "e" ,5.6,10. l,13.3, 15. I e 17.3 alterados pela Lei nº 2720, de 11.12.86 
-Itens 2.14 "f', 3.3 e 17.1 alterados pela Lei nº 2586, de 25.09.85 
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ITEM 

OI 

02 

03 

04 

os 

06 

07 

08 

09 

TABELA IV 
Preços Para os serviços de Expedientes e Diversos 

Parlmentro: Reais 

ESPECIFICAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO 

ALVAIITS 
a) de licença concedida ou transferências 
b) de qualauer natureza 
ATESTADOS: 
a) por unidade 
CERTlnnEs 
a) por unidade 
b) busca por ano, além do preço 
c) rasa, por lmha 
TITIJLOS 
a) de propriedade de sepultura, jazigo, carneiras, mausoléu 
ou ossário 
TRANSFERJ\NCIAS 
a) de imóvel, por unidade 
b) de fuma ou razio social, ramos de negócio 
c) de nrivilégio de qualquer natureza 
d) 2ª via de avisos-recibos 
FORNECIMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

TERMOS E CONTRA TOS 
a) So/o sobre o valor declarado ou valor do contrato (no 
méximo R$ 1.000,00) 
PETIÇOES ou REQUERIMENTOS INICIAIS ou 
RECURSAIS 
a) em procedimento administrativo de interesse do 
munlcine 
b) reclamações contra o serviço público 
LISTAGENS COMPUTADORIZADAS 
a)diversas, de interesse do munlcipe 

PROC. Nº--JÂ=b'l-f!'-t~-I 
FOLHAS ..2-1- ,1.. 

VALOR 
(em Reais) 

36,00 
36,00 

20,00 

20,00 
2,00 
1,00 

60,00 

36,00 
36,00 
60,00 
10,00 

12,00 

9,00 
0,00 

60,00 

NOTA:Nenhum valor devido pela assinatura do contrato ou termo com o Municlpio (Item 07) poderá ser superior 
a 304,5774 UFIR (artigo 31° da Lei nº 2470/83); 
Ficam isentas do pagamento dos serviços de expediente de que trata esta tabela: 

-as entidades de caráter social (artigo 6° da Lei nº 2536/84). 
-os requerimentos de certidão sobre alistamento militar; para fins eleitorais; sobre devolução de tributos 

pagos em duplicidade; e de servidores municipais, quando referentes à sua situação funcional ou às ocorrências 
resultantes de seu regime jurldico (art. 1° Lei nº 3945/95). 

-os termos e contratos: de prestação de serviços de pessoas flsicas ao municlpio; e de locação de bens 
imóveis ao municlpio (art. 1° Lei 3945/95). 

-Tabela alterada pela Lei nº 3816/94. 
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OI ASFALTO 
02 CALÇAMENTO 
03 GUIA E SARJETA 

T ABELA V 

IAX 

QUANT. EM REAL 
QUANT. EM REAL 
QUANT. EM REAL 

ADEYIAÇÃO 

METRO LINEAR R$ 3,20 
METRO LINEAR R$ 3,20 
METRO LINEAR R$ 1,86 

OBS.: 
A TAXA DE VIAÇÃO ANO PODERÁS ER INFERIOR A R$ 3,00 
TABELA ALTERADA PELA LEI N° 

PROC. Nº _ _..aJ...,6<1-j_,,,q.._f __ 

FOLHAS 
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OI 

02 

03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
li 
12 
13 
14 

PREDIOS COM AREA 
CONSTRUÍDA ATÉ 
OUTRAS 
CONSTRUÇÕES 
81,00M2 
151,00M2 
201,00M2 
301,00M2 
401,00M2 
501,00M2 
601,00M2 
701,00M2 
801,00M2 
901,00M2 
l.OOO,OOM2 

TABELA VI 

TAXA SANITÁRIA 

80,00M2 QUANT. EM REAL 

80,00M2 QUANT. EM REAL 

150,00M2 QUANT. EM REAL 
200,00M2 QUANT. EM REAL 
300,00M2 QUANT. EM REAL 
400,00M2 QUANT. EM REAL 
500,00M2 QUANT. EM REAL 
600,00M2 QUANT. EM REAL 
700,00M2 QUANT. EM REAL 
800,00M2 QUANT. EM REAL 
900,00M2 QUANT. EM REAL 
l.000,00M2 QUANT. EM REAL 
ACIMA QUANT. EM REAL 

TERRENOS SEM CONSTRUÇAO INDEPENDENTE DO 
SETOR 

ITEM O 1 - PKbDIOS DE USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

ITENS 02 AO I3 - OUTROS PREDIOS COM AREAS CONSTRUIDAS. 

11,87 

17,80 

35,61 
65,30 

100,92 
184,03 
225,58 
273,08 
320,57 
368,06 
427,43 
486,79 
546,16 

I0,00 

IPROC. Nº 

FOLHAS 

NOTA: OS PRÉDIOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOFRERÃO UM ACRÉSCIMO DE 50% 
DA SUA ALIQUOTA . 
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TABELA VIII 

IPROC. Nº 

FOLHAS 

Para Lançamento e Cobrança dos Preços de Serviços Diversos 
Parimetro: em Reais 

ESPECIFICAÇAO E DISCRIMINAÇAO VALOR VALOR DIARIO 
(em Reais) (em Reais 

DE APREENSAO E DErvSITO DE BENS MuVEIS, 
SEMOVENTES E MERCADORIAS: 
a) animal cavalar, muar ou bovino (por cabeça) 72,00 36,00 
b) animal sulno, lanlgero ou caprino (por cabeça) 72,00 36,00 
c) animal canino ou qualquer espécie não especificada (por 72,00 36,00 
cabeça) 
d) veiculo impulsionado à mão 240,00 36,00 
e) veiculo a tração animal 180,00 36,00 
f) veiculo a tração mecAnica 420,00 36,00 
g) bicicletas 90,00 36,00 
h) qualquer outro veiculo não especificado 90,00 36,00 
i) mercadorias 134,00 36,00 
DE CEMITERIO SAUDADE DIST./BAIRROS 
a) terrenos perpétuos, por m2, localizadas em ruas e 
avenidas, com largura: 
0,40 ma 1,20 m 90,00 36,00 
1,21ma2,00 m 136,00 48,00 
2,01ma2,50 m 166,00 60,00 
2,51ma3,00 m 198,00 90,00 
3,01ma3,50 m 228,00 102,00 
3,51ma4,00 m 258,00 120,00 
4,01 m a4,50 m 288,00 152,00 
4,51ma5,50 m 334,00 152,00 
localizadas em esquinas ou praças ajardinadas 360,00 180,00 
b) conservação anual: 
uma gaveta 36,00 -
conjunto de duas gavetas 72,00 -
conjunto de três gavetas 105,00 -
c) funerais: 
números esmaltados por cabeça 18,00 18,00 
chapas esmaltadas, por numeração de sepultura 18,00 18,00 
d) carneira (licença para construção) 
por gaveta para adultos 4,00 4,00 
por gaveta para menores de 14 anos 4,00 4,00 
galerias para adultos 4,00 4,00 
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03 

muretas para adultos 
muretas para menores de 14 anos 

granito serrado 
outros ti s 
f) conslrllçlo de alvenaria 
carneira - S% sobre o preço do material e mão de obra 
(por cabeça) 
galeria - 3% sobre o preço do material e mão de obra 

r cabeça) 
vistorias 
MERCADO MUNICIPAL 
alu el de boxe - preço mensal 

4,00 
4,00 

90,00 
Sl,00 
36,00 

9,00 

67,00 

PROC. Nº 

FOLHAS 

4,00 
4,00 

90,00 
Sl,00 
36,00 

9,00 

NOTAS: os valores constantes da letra "a" , do item 2, da presente tabela, serão reduzidos à metade, quando se 
tratar de terrenos adquiridos no Cemitério do Distrito de Tibiriçá. 
No caso de transfer!ncia de terreno, serão cobradas novas taxas; 
Tabela alterada pela Lei nº 3816/94 . 
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ITEM 

1 
1.1 

1.1.l 

• 
1.1.2 

1.2 

2 

TABELA IX 
Preços de Licenças Para Obras Particulares 

ParAmetro: Reais 

ESPECIFICAÇAO E DISCRIMINAÇAO 

RESIDENCIAL 
Construção em residencias isoladas, conjuntos multi· 
residenciais agrupados horiz.ontalmente e aumento de área 
construida: 
Em alvenaria 
até 60 m2 - por metro quadrado 
de 60 a I 20 m2 • nor metro quadrado 
de I 20 a 240 m2 • nor metro quadrado 
de 240 a 360 m2 • por metro quadrado 
acima de 360 m2 • por metro quadrado 
Em madeira: 
a) madeira comum • nreço único 
b) madeira tratada e anarelhada - por metro quadrado 
NOTA: Para efeito de fixação do preço, a área de piscina, 
quando houver, será computada à área construida. 
Construção de conjuntos residenciais agrupados 
verticalmente e aumento da área construida • por metro 
quadrado 
NOTA: Para efeito de fixação do preço, serà considerada a 
área das unidades habitacionais mais a área comum. 

CONSTRUÇAO HABITACIONAL DE INTERESSE 
SOCIAL: 

PROC. Nº--"'"--'-"'f-'-'--

FOLHAS 

VALOR 
(em Reais) 

1,20 
1,20 
l,SO 
I,80 
2,IO 

1,80 
1,20 

1,20 
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2.1 Resid&tcia isolada até 72 m2 - preço único 36,00 

2.2 Ccondomfnio (horizontal e vertical) - por m2 1,20 

NOTA: Para efeito de fixação do preço, será considerada a 
llrea das unidades habitacionais, mais a área comum. 

2.3 Núcleos habitacionais - preço único 30,00 

3 NAO RESIDENCIAL: 
Construções não residenciais e aumento de área até 250 1,80 
m2 - oor metro quadrado 
excedente a 250 m2 - por metro quadrado 0,60 

4 PARCELAMENTO DE SOLO URBANO 
4.1 Loteamento para fins urbanos e chácaras de recreio 0,03 

(aprovação e/ou alteração de projetos) por metro quadrado 
4.2 Desmembramento 

• 4.2.1 Aprovação ou alteração de orojeto - por metro quadrado 0,16 
4.2.2 Aprovação ou alteração - por lote 18,00 

5 DIVERSOS 
5.1 Habite-se (vistoria) até 60 m2 - preço único 36,00 

Excedente a 60 m2 - por metro quadrado 1,80 
5.2 Demolições - preço único 36,00 
5.3 Alinhamento 

5.3.1 Ruas sem pavimentação - por metro quadrado 9,00 

5.3.2 Ruas com pavimentação - por metro quadrado 1,80 

5.4 Modificação ou alteração de projetos anteriores à 
concessão do habite-se: 
a) mantendo a àrca original - preço único 36,00 .. 

NOTA: Excedente a área origmal será determmada em função das tabelas dos Itens especfficos. 

5.5 Autenticação de plantas (cm papel heliográfico) - até que 
exceder a 1 m2 - nrcco único 1,80 

5.6 Fornecimento de cópias de loteamento e da cidade (em 36,00 
papel heliográfico) - por metro quadrado 

• 5.7 Registro de profissionais 
a) engenheiros, arquitetos, agrônomos, empresas 
construtoras e técnicos 134,00 
b) eletricistas, encanadores, topógrafos 36,00 
e) certidão de registro de profissionais 18,00 

5.8 Abertura de valas: 
a) cm ruas asfaltadas - por metro quadrado 76,00 
b) cm ruas com paralclcpfpedos - por metro quadrado 18,00 
c) cm ruas sarictadas - por metro quadrado 18,00 
d) cm ruas sem pavimentação - por metro quadrado 12,00 

5.9 Rebaixamento de Guias 
a) cm ruas asfaltadas - por metro quadrado 24,00 
b) cm ruas calçadas ou sarjetadas - por metro quadrado 14,00 

5.10 Certidões: 
a) denominação de ruas 24,00 
b) de construção 26,00 
c) de numeração do prédio 21,00 
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d) de uso de solo 
e) de parcelamento de solo 
t) de aprovação de anteprojeto de plano de loteamento 

S.11 Emplacamento de prédios - por unidade 
6 VISTORIAS n;CNICAS 

a) em postos de gasolina ou depósitos de combustiveis ou 
inflamáveis, fábricas de fogos, congêneres, na instalação e 
por semestre. 
b) cm cinemas, teatros e similares, na instalação e por 
semestre. 
c) em sedes de clubes recreativos e esportivos, na 
instalação e por semestre. 
d) em elevadores, escadas rolantes e similares, na 
instalação e oor semestre . 
e) circos, parque de divcrsõcsc similares, na instalação 
CERTIFICAOO DE VISTORIA 
a) vistoria para instalação de estabelecimentos industriais 
b) vistoria para licença de funcionamento de 
estabelecimentos destinados a diversões públicas. 

PROC. Nº ~(,ffj J"" 
--34+. -'-'--, ~ 

FOLHAS •• 

60,00 
60,00 
60,00 
18,00 

21,00 
21,00 

21,00 

21,00 

21,00 

2,SO 

2,SO 

NOTAS:Tabela adotada inicialmente pela Lei nº 2324 de 17 .11.81; 
Para efeito de cálculo, aplicar-se-á a redução de SOO/o nas allquotas, de conformidade com o parágrafo l º 

da Lei nº 3176, de 26.12.89; 
Tabela adotada pela Lei nº 3176, de 26.12.89; 
Itens 6 e 7, acrescentados pelo artigo 35°, da Lei nº 2470, de 01.12.83, e não inclusos pela Lei nº 3176, de 

26.12.89; 

ITEM 

1 

4 

Tabela alterada pela Lei nº 3816/94. 

TABELA X 
Preços Para Localização de Negociantes e Prestadores de Serviços em Mercados, 

Feira-Livres ou Logradouros e Vias Públicas . 
Parlmetro: Reais 

ESPECIFICAÇÃO E DISCRIMINAÇAO VALOR 
(em Reais) 

PONTO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS: 
Transferência de Ponto de Estacionamento: 
1- de proprietário 335,00 
II-de velculos lS,00 
III-de local 90,00 
IV-de carroças 7,00 
EM VIAS E LOGRAOOUROS PUBLICOS 
!-ambulantes 12,00 
II-colocação de mesas e exposição de mercadorias no 
passeio, por estabelecimento de serviço ou comercial, 
quando oermitidas - por metro linear e por mês 12,00 
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1 

1.1 

• 2 

2.1 

2.2 

2.3 

3 

3.1 

• 3.2 

4 

4.1 

4.2 

s 

S. I 

S.2 
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FOLHAS }b •' -

TABELA XI 
Taxa de Fiscalização de Publicidade ou Anúncio 

Parâmetro: Reais 

TIPO DE ANUNCIO PEKJODODE VALOR 
INCID~NCIA (em Reais) 

ANUNCIOS • LOCALIZADOS NOS 
ESTABELECIMENTOS E RELACIONADOS COM 
ATIVIDADES NELE EXERCIDAS 
Luminosos ou Iluminados, não luminosos nem iluminados, 
próprios ou de terceiros, ou próprios e de terceiros, externos 
ou visfveis do exterior: 
-independente da quantidade de anúncios em cada anual 30,00 
estabelecimento 
ANUNCIOS LUMINOSOS OU ILUMINADOS - NAO 
LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS(*) 
Com programação que pennita a apresentação de múltiplas 
mensagens: 
até S m2 anual 120,00 

acima de S m2 anual 180,00 
Animados (com mudança de cor, desenho ou dizeres, 
através de jogos de luzes ou com luz intennitente) e/ou com 
movimento: 
até S m2 anual 30,00 
acima de S m2 60,00 
Inanimado ou Sem Movimento: 
até S m2 anual 30,00 
acima de S m2 anual 60,00 
ANUNCIOS NAO LUMINOSOS NEM ILUMINADOS E 
NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS(*) 
Com movimento: 
até 10 m2 anual 60,00 
acima de 1 O m2 anual 120,00 
Sem movimento: 

até 10 m2 anual 30,00 
acima de 10 m2 anual 60,00 
ANUNCIOS EM QUADROS PRuPRIOS PARA 
AFIXAÇÃO DE CARTAZES MURAIS ("OUT DOOR") 
NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS(•) 
Iluminado: 
até 10 m2 trimestral 36,00 
acima de 10 m2 trimestral 48,00 
Não Iluminado: 
até 10 m2 trimestral 30,00 
acima de 10 m2 trimestral 36,00 
ANUNCIOS DIVERSOS NAO LOCALIZADOS NOS 
ESTABELECIMENTOS(") 
Produtos e artigos com ou sem inscrições utilizados como anual 24,00 
meio de propaganda ou serviços 
Quadros negros, quadro de aviso, inclusive quadros móveis 
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transportados por pessoas 
5.3 Anúncios provisórios; com prazo de exposição até 90 

(noventa) dias. mensal 12,00 

• 

• 
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5.4 Anúncios, internos ou externos, fixos ou removíveis, cm 
vclculos de transporte de pessoas ou passageiros, e de carga. 
Luminosos ou iluminados, por veiculo anual 36,00 
Nlo iluminados, por veiculo anual 18,00 

5.5 Anúncios cm vclculos destinados exclusivamente à 
publicidade, por veiculo. anual 60,00 

5.6 Anúncios por meio de projeções luminosas em tela anual 90,00 
5.7 Anúncios por meio de filmes, em tela anual 90,00 
5.8 Publicidade por meio de circuito interno de televislo, em 

canal anual 180,00 
5.9 Anúncios por sistemas aéreos 

A viões, helicópteros e assemelhados, por aparelho trimestral 60,00 
Planadores, asas delta e assemelhados, por aparelho trimestral 60,00 
Balões (cativos ou nlo), por unidade trimestral 30,00 
Raios laser, oor aparelho emissor trimestral 180,00 

5.10 Mostruários nlo localil.ados no estabelecimento: 
Iluminados, por unidade anual 60,00 
Nlo iluminados, por unidade anual 45,00 

5.11 Pinturas, adesivos, letras ou desenhos autocolantes, 
aplicados cm mobiliário em geral (mesas, cadeiras, balcões, 
etc.), por unidade. anual 3,00 

5.12 Anúncios afixados em postes nas vias públicas quando 
permitidos 
Nlo luminoso nem iluminado anual 12,00 
Luminoso ou iluminado anual 24,00 

5.13 Anúncios acoplados a relógios e/ou termômetros: 
Nlo luminoso nem iluminado anual 24,00 
Luminoso ou iluminado anual 36,00 

5.1.4 Anúncios em folhetos ou programas impressos em qualquer 
material e distribuldos por qualquer meio anual 60,00 
Idem, idem por vez 6,00 

5.1.5 Outros tipos de publicidade por quaisquer meios não 
enquadráveis nos Itens anteriores anual 60,00 

Incluem-se: 
a) os existentes nos estabelecimentos mas que nlo tenham relação com as atividades nele desenvolvidas; 
b) os veiculados em áreas comuns ou condominiais; 
c) os expostos em locais de embarque e desembarque de passageiros; 
d) os exibidos em centros comerciais ou assemelhados. 

NOTA: 
O perlodo de incidência poderá ser reduzido, nos casos de anúncios provisórios, respeitado o mlnimo de 
recolhimento da Taxa, correspondente a RS 5,00 (cinco reais); 
Tabela adotada pela Lei nº 3269, de 31.10.90. 

~------------------------------- -- ----- -----
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Ao Senhor Presidente da Comissão de 

Em 

JUSTIÇA, 

io de 

LEGISLAÇÃO E 

~?".;~?.= 
), 

REDAÇÃO 

de 1997 

Serviço de Procedimentos Legislativos 

FOLHAS 

Nomeio RdelaG s,.eL~~r~cess~2 lv; j .,,_ 
o Verea ar · -~- rb ~I • 

Em _j_ode\---J-....,..~=t;.-:..+:J.~~~::_-1997 

Presidente da Comissão 

Ao Senhor Relator 

Em 5o de ocf,,,_?= de 1997 

Serviço de Procedimentos Legislativos 

Em _l,2_ de de 1997 

Recebemos 

Serviço de Procedimentos Legislativos 

Jí 

•• 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, 

LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, 

nada obstando sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 
Quanto ao mérito e oportunidade desta 

proposição, caberá ao Egrégio Plenário a sempre sábia e 

soberana decisão final. 
~ o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

30 de setembro de 1997 

,j 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA~ LEGISLAÇÃO 

E REDAÇÃO 

reunida 

relator 

A Comissão 
ordinariamente, 

da matéria, 

PARECER FINAL 

de Justiça, Legislação e Redação, hoje 
acata o parecer exarado pelo nobre 
tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta 

Casa, deixamos ao escrutinio do Egrégio Plenário a soberana 

decisão final. 
~ o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

30 de setembro de 1997 

. . 
AGUSTlNH 

Presidente 

A H~ CAÇAD-Of< 

Membro 

CATARINA CARVALHO TEIXEIRA 

Membro 
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Ao Senhor Presidente da Comissão de 

ECONOMIA, FINANÇAS E 

Em (J I d e ;f) j-<-< ,t _..._. ?-= 
ORÇAMENTO 

de 1997 

Serviço de Procedimentos Legislativos 

Nomeio Relator do presente processo 

o Vereador f;t\lor-l 
----'-'"'--"-'---------~ 

Em PI de 

DE ANGE~ISrRINO BIAGIO 

Presidente 

Ao Senhor Relator 
Em tJI de de 1997 

Serviço de Procedimentos Legislativos 

Em OI de de 1997 

Recebemos 

Serviço de Procedimentos Legislativos 
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Senhor Presidente: 

Solicitamos o encaminhamento do presente 
Processo ao Sr. Consul Administrativo-
Financei ro R r sobre o 

ERLON VINIC 
Relator 

Senhor Presidente: 

Tendo em vista a manifestação 
Relator da matéria, solicitamos 
encaminhado ao Senhor 
Administrativo Financeiro 
Processo. 
Em, 01 de 

DE ANG'J?I~ 

o 

do Senhor 
que seja 
Consultor 

presente 

Finança.a • Orçm1ento 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo 

Encaminhe-se o Processo ao Sr . 
Administrativo Financeiro, 
solicitação. 
Em, 01 de outubro de 1997 

LUIZ CARLOS DA
Presidente 

TA VALLE 

Consultor 
conforme 

Atendido o despacho supra. 
ao Senhor Consultor 

Segue o Processo 
Administrativo 

Financeir 
Em, 01 d de 1997 

SORAYA O FERREIRA 
gislativo 
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~! 

À Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. 

Conforme solicitação dessa Comissão, fiz uma 
análise no presente projeto, observando que as alterações 
feitas na legislação tributária municipal, não colidem com 
os princípios contidos na Constituição, referentes à 
Limitação do Poder de Tributar, constantes dos incisos que 
integram o seu artigo 150. 

Em 01 de outubro de 1997 . 

e. . :""~ I ------- _______ ..... ___ -- ' -~ 
· Irineu Azevedo Bastos 

Consultor Administrativo-Financeiro 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, 
ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

···················· .. . 

FOLHA s ..... \tS_: ...... . 
FINANÇAS E 

Na qualidade de relator da matéria que capeia o 
presente projeto, entendemos não haver nenhuma restrição a ser 
feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, portanto, 
sua normal tramitação. 

Inobstante, deixamos ao escrutinio do Plenário a 

sábia decisão final quanto a sua oportunidade. 

ERLON VINICIUS 

elator 
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• 

COMISSÃO DE 

E 

ECONOMIA, 

ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, 

hoje reunida ordinariamente, acata o parecer exarado pelo 
nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência de 

qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta 

Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a 

soberana decisão final. 
~ o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

01 de outubro de 1997 

~ 
ROBERTO 

Relator Membro 

LUIZ ROBEl~:~-R..._E,L/. VAS :116 l~ 
~ 

~RIO MEDINA 

Membro 

( 
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Emenda supressiva ao projeto de lei nº 51/97, 

referente ao processo nº 216/97. 

Ficam suprimidos do projeto os artigos e parágrafo 

único abaixo referidos, renumerando os demais: 

1. os artigos 1 º , 2 º , 3 º , 4 º e 19 com seu /

Parágrafo Único; 

2. o item 97 - Transporte de natureza 

estritamente municipal, alíneas "b" e "f". 

Sala "Benedito Moreira Pinto", 

em 6 de outubro de 1997 . 

J_ 
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VEREADOR 

01 ANTONIO CARLOS GARMS 

02 CATARINA CARVALHO TEIXEIRA 

03 DE ANGELIS RINO BIAGIO . 
04 EDMUNDO ALBUQUERQUE DOS SANTOS NETO 

05 ERLON VINICIUS TORQUATO JUNQUEIRA 

06 FUTAROSATO 

~ HARLEY HÉLIO CAÇADOR 

08 HÉLIO PIRES 

09 JOÃO PARREIRA DE MIRANDA 

10 JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA 

11 JOSÉ EDUARDO FERNANDES ÁVILA 

12 LEANDRO DOS SANTOS MARTINS 

13 LUIZ CARLOS DA COSTA VALE 

14 LUIZ ROBERTO RELVAS DOS SANTOS 

15 MARIA JOSÉ MAJÓ JANDREICE 

16 PAULO AGUSTINHO 

17 PAULO CESAR MADUREIRA 

18 ROBERTO BUENO MARTINS 

19 ROGÉRIO MEDINA 

~ 
RUBENS SPÍNDOLA 

SALVADOR ADELINO AFONSO 

~ 
)~ 

....... 
~ 

SIM 

l. 
~ 
.~ 

4 
5 
G 

~ 

~ 
9 
l-0 
l \ 
1 <., 

13 
l '-i 
1'5 

·~ 11 
~~ 

fl °' ,;}_{) 

RESULTADO J..D 
Certifico, e dou fé que o resultado da votação foi: Sim ( ;J.D 

e NÃO( --- ) votos. 

1° SECRETÁRIO 

NÃO 

-
) 
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Emenda Modificativa ao projetÕ.àe iéin° 
51/97, constante do processo nº 216/97. 

No artigo .5. º do projeto, que deu nova 
redação ao artigo 1as···a.o Código Tributário Municipal e no 
artigo 6° do mesmo projeto, que deu nova redação ao artigo 
198 do referido Código, onde se lê "e em moeda corrente•,_,, 
leia-se "e em Unidade Fiscal de Referência - UFIR". 

Sala Benedito Moreira Pinto, 
em 6 de outubro de 1997. 

De ~~~~~ Biagio 



PROC. NO 
Câmara IVQJMâtp 

' -~ /~ Votaç~-,Nom:nal:ersa.--
~, ~- Requerida por -~ 

Vereador 

;~:~~P= 
I fl°'~ 

Data __ O<õ.=...;;~-_,_' C=--_,~......__3-L--_1 _ _ · ___ _ _ ___ _ 

VEREADOR SIM NÃO 

01 SALVADOR ADELINO AFONSO !, 
02 RUBENS SPÍNDOLA -9 J 

03 ROGÉRIO MEDINA -~ . 
04 ROBERTO BUENO MARTINS L 
05 PAULO CESAR MADUREIRA ~ 
06 PAULO AGUSTINHO ~ 

~ MARIA JOSÉ MAJÔ JANDREICE ~ 
08 LUIZ ROBERTO RELVAS DOS SANTOS ~ 
09 LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE -
10 LEANDRO DOS SANTOS MARTINS e:. 
11 JOSÉ EDUARDOFERNANDESÁVlLA :1-
12 JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA 4 
13 JOÃO PARREIRA DE MIRANDA .&=; 
14 HÉLIO PIRES ~ 
15 HARLEY HÉLIO CAÇADOR <3 
16 FUTARO SATO G, 
17 ERLON VINICIUS TORQUATO JUNQUEIRA 10 
18 EDMUNDOALBUQUERQUEDOSSANTOS NETO 7 
19 DE ANGELIS RINO BIAGIO 1 L 

I~ 
CATARINA CARVALHO TEIXEIRA ..1 7. 
ANTONIO CARLOS GARMS 6 

e )._A ··-~ ,...lr) 
l 

RESULTADO ' &.., ô~ 

Certifico, e dou fé que o resultado da votação foi : Sim ( ' bL ) 
e NÃO( og ) votos. 

de 
/ 1ºSECRETÁRIO 



01 

02 

03 . 
04 

05 

06 

• 09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

~ 

vltrº Nomina1 
Requerida por~ 

Vereador 

VEREADOR SIM 

.ANTONIO CARLOS GARMS 

CATARINA CARVALHO TEIXEIRA ..L 
DE ANGELIS RINO BIAGIO ~ 
EDMUNDO ALBUQUERQUE DOS SANTOS NETO 

ERLON VINICIUS TORQUATO JUNQUEIRA ~ 
FUTAROSATO 

HARLEY HÉLIO CAÇADOR ~ 
HÉLIO PIRES ~ 
JOÃO PARREIRA DE MIRANDA 

JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA 

JOSÉ EDUARDO FERNANDES ÁVILA ~ 
LEANDRO DOS SANTOS MARTINS :1-
LUIZ CARLOS DA COSTA VALE 

LUIZ ROBERTO RELVAS DOS SANTOS 

MARIA JOSÉ MAJÔ JANDREICE 

PAULO AGUSTINHO 8 
PAULO CESAR MADUREIRA q 
ROBERTO BUENO MARTINS 

ROGÉRIO MEDINA .10 
RUBENS SPÍNDOLA .l j_ 
SALVADOR ADELINO AFONSO 

\ ~ J 

\ • 
~ 

/ ... 

RESULTADO 'ól 

NÃO 

i 

J., 

~ 

i( 
F; 

(Ô 

7 

~ 

d$' 

Certifico, e dou fé que o resultado da votação foi: Sim ( '~ ) 

e NÃO( 08 ) votos. 

~-7 1ºSECRETÁRIO 
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FOLHAS ~). 1/ 

REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI j 
COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO 

E REDAÇÃO 

Dispõe aobre a extinçao da UFIR (Unidade Fiscal 
de Referlnc:ia) conta referlncia da• obrigações 
tributaria• no Municipio de Bauru • d& outras 
provi dine; as . 

A GAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São 
Paulo, usando de suas atribuições legais, D E C R E TA: 

ARTIGO 1Q -

ARTIGO 2Q -

ARTIGO 3Q -

o artigo 185 e o seu parágrafo único do Código 
Tributário do Município passa a ter a seguinte 
redação: 

ARTIGO 185 -

PARAGRAFO CINICO 

O artigo 1 98 
Tributário do 
redação: 

O lançamento será anual e em 
Unidade Fiscal de Referência -
UFIR, sendo que o recolhimento 
do imposto poderá ser em dez 
(10) parcelas mensais. 

- Será concedido um desconto de 
10% (dez por cento) sobre o 
imposto que for recolhido de uma 
só vez até a data do vencimento 
normal da primeira parcela . 

e seu parágrafo único do Código 
Município passa a ter a seguinte 

ARTIGO 198 - o lançamento será anual e em 
Unidade Fiscal de Referência -
UFIR, sendo que o recolhimento 
do imposto poderá ser em dez 
(10) parcelas mensais. 

PARAGRAFO CINICO - Será concedido um desconto de 
10% (dez por cento) sobre o 
imposto que for recolhido de uma 
só vez até a data do vencimento 
normal da primeira parcela. 

Para efeito do disposto no artigo 2Q, as Tabelas 
I, II, III, VI, V, VI, VIII, IX, X e XI, anexas 
ao Código Tributário do Município, ficam 
substituídas pela que integram a presente Lei. 
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ARTIGO 4Q -

ARTIGO 5Q -

------------------
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Os itens I 
Tributário do 
redação: 

ARTIGO 208 ... 

e III do 
Município 

j~~c~~! 
artigo 208 do Código · 

passam a ter a seguinte 

I - R$ 50,00 (cinquenta reais) por mês, no 
caso de instituições financeiras e 
assemelhadas. 

II -
III - R$ 5,00 (cinco reais) por mês, no caso do 

imposto calculado sobre a receita bruta. 

Os itens 22, 24, 69 e 97 da Tabela I passam a 
ter a seguinte redação: 

ITEM 22 - Assessoria 
qualquer 
outros 

ou 
natureza, 
itens 

organização, 

consultoria de 
não contidas em 
desta 1 ista, 

programação, 
planejamento, assessoria, 
processamento de dados, consultoria 
técnica, financeira ou 
administrativa: 

a) Quando relativo a área de informática - 0,02 
b) Demais áreas - 0,05 

ITEM 24 - Análise, 
exames, 
coleta e 
qualquer 

inclusive 
pesquisas e 
processamento 

natureza: 

de sistemas, 
informações, 
de dados de 

a) Quando relativos a área de informática - 0,02 
b) Demais áreas - 0,05 

ITEM 69 - Conserto, restauração, manutenção e 
conservação de máquinas, veículos, 
motores, elevadores ou de qualquer 
objeto (exceto o fornecimento de 
peças e partes que fica sujeito ao 
ICMS) trinta reais (R$ 30,00) 
fixos por trimestre, quando o 

, ... :Luitit<~ não tiver 
estflbelc';_·:: ,' -r: 

·.·.;1.1fo primeiro do artigo ?r' :--.'.,Jigo 
·11<1 '·'unicípio passa a ter a seguinte 
redação: 
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• ARTIGO 7Q -

ARTIGO 8Q -

• 

ARTIGO 9Q -

PROC. NQ_ ;:_ \Co\O\'r 
FOLHAS -s ~, L 

f'AliÁCHAI O PRIMEIRO Quando se trata de \\ 
prestação de serviços sn!1 ~ 
forma de trabalho pessoal, o 
imposto será calculado com base 
em alíquotas fixas conforme 
Tabela I anexa vigente no 
exercício respectivo, 
independentemente da quantia 
paga a título de remuneração do 
próprio trabalho profissional do 
prestador de serviço . 

O artigo 206 do Código Tributário do Município 
passa a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 206 -

o parágrafo 
Tributário do 
redação: 

ARTIGO 237 -

Quando não puder ser conhecido o 
valor efetivo da receita bruta 
resultante da prestação de 
serviço, ou quando os registros 
relativos ao imposto não 
merecerem fé pelo fisco, tomar
se-á para base de cálculo a 
receita bruta arbitrada, que não 
poderá ser, em hipótese alguma, 
inferior a R$ 100,00 (cem 
reais). 

5Q do artigo 
Município passa a 

237 do Código 
ter a seguinte 

PARAGRAFO QUINTO - A taxa será dividida pelo 
período inteiro previsto na 
Tabela III anexa. A taxa única 
de localização e instalação 
exigida por ocasião da inscrição 
do contribuinte no cadastro da 
Prefeitura, será cobrada 
proporcionalmente de acordo com 
o mês de inicio da atividade. 
Em qualquer caso o recolhimento 
mínimo será de R$ 10,00 (dez 
reais), para o período anual, e 
10% (dez por cento) destes 
quando for inferior a um (1) 
ano. 

Os incisos 
Tributário 
redação: 

III e IV do artigo 106 do Código 
do Município passa a ter a seguinte 



• 
ARTIGO 10 -

ARTIGO 11 -

• 

ARTIGO 12 -

ARTIGO 13 -
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ARTIGO 106 -

III -

IV -

PRO< NQ _J_\.r, \Ci · • 
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Quando se trata do não 
cumprimento de obrigação 
tributária acessória da qual não 
resulte a falta de pagamento de 
tributos: multa de R$ 5,00 
(cinco reais) até R$ 85,00 
(oitenta e cinco reais); 
Quando se trata do não 
cumprimento de obrigação 
tributária acessória da qual 
resulte a falta de pagamento de 
tributos, no acordo ou em 
partes: multa de R$ 17,00 
(dezessete reais) até R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais). 

Passa o artigo 109, ''caput" do Código Tributário 
do Município, a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 109 - Serão punidos com 
5,00 (cinco reais) 
(trezentos reais): 

multa de R$ 
até R$ 300,00 

o artigo 276 do Código Tributário do Município 
passa a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 276 - A taxa de viação será devida 
pela prestação de serviços de 
conservação de vias públicas e 
será cobrada anualmente, por 
metro linear, ou fração, 
calculada sobre a testada dos 
imóveis confrontantes com as 
vias públicas conforme Tabela V, 
anexa, sendo que o valor mínimo 
a ser cobrado será de R$ 3,00 
(três reais). 

O artigo 278 do Código Tributário do Município 
passa a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 278 - A taxa sanitária representa o 
ressarcimento da despesa da 
coleta de lixo urbano e incide 
sobre todos os imóveis, 
edificados ou não, situados em 
logradouros públicos. 

Será acrescido o parágrafo 3Q ao artigo 279 do 
Código Tributário do Município: 



ARTIGO 14 -

• Artigo 15 -

• 
Membro 

PARAGRAFO TERCEIRO Para o Tmoveiltr::;;;;;;=::~:::J 
edificação o valor da taxa será 
fixo, conforme Tabela VI anexa a 
esta Lei. 

O artigo 281 do Código Tributário do Município 
passa a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 281 - o lançamento 
juntamente 
territorial 
urbano . 

da taxa será feito 
com os impostos 
urbano e predial 

Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
1Q de janeiro de 1998, ficando a partir desta 
data revogadas as disposições em contrário. 

Sala ''Benedito Moreira Pinto", em 
06 de outubro de 1997 

r'<?~~4f~\ 
o AGUSTINAO 

Presidente 

AVILA 
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Senhor Presidente 

O presente projeto foi aprovado, 

juntamente com emendas, em 

Primeira e Segunda Discussões, em 

Sessões Ordinária e 

Extraordinária, realizadas no dia 

06 de outubro de 1997. 
Bauru, 07 de out ro de 1997 

SORAYA EL 

A 

O FERREIRA 

A oio Legislativo 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Providenciar o encaminhamento do 

respectivo Autógrafo ao Senhor 
Chefe do Executivo, através de 

oficio. Após, arquive-se. 
Bauru, 07 de outubro de 1997. 

LUIZ CARLOsê)Â COSTA VALLE 

Presidente 
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AUTOGRAFO NQ 4284 

Dispõe sobre a extinçao da UFIR (Unidade Fiscal 

de Referlncia) como referOncia das obrigações 
tributarias no Municipio de Bauru e dâ outras 

provid•ncias. 

A CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São 
Paulo, usando de suas atribuições legais, D E c R E TA: 

ARTIGO 1Q -

ARTIGO 2Q -

ARTIGO 3Q -

O artigo 185 e o seu parágrafo único do Código 
Tributário do Município passa a ter a seguinte 
redação: 

ARTIGO 185 - O lançamento será anual e em 
Unidade Fiscal de Referência -
UFIR, sendo que o recolhimento 
do imposto poderá ser em dez 
(10) parcelas mensais. 

PARAGRAFO ~NICO - Será concedido um desconto de 
10% (dez por cento) sobre o 
imposto que for recolhido de uma 
só vez até a data do vencimento 
normal da primeira parcela. 

O artigo 198 
Tributário do 
redação: 

e seu parágrafo único do Código 
Município passa a ter a seguinte 

ARTIGO 198 - o lançamento será anual e em 
Unidade Fiscal de Referência -
UFIR, sendo que o recolhimento 
do imposto poderá ser em dez 
(10) parcelas mensais. 

PARAGRAFO ~NICO - Será concedido um desconto de 
10% (dez por cento) sobre o 
imposto que for recolhido de uma 
só vez até a data do vencimento 
normal da primeira parcela. 

Para efeito do disposto no artigo 2Q, as Tabelas 
I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XI, anexas '?i'
ao Código Tributário do Município, ficam 
substituídas pela que integram a presente Lei. 



ARTIGO 4Q -

• ARTIGO 5Q -

• 

ARTIGO 6Q -
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Os itens 
Tributário 
redação: 

-- -
1 nVIJ. '~" 

FOLHAS 

I e III do artigo 208 
do Município passam a ter 

L/ 

do Código 
a seguinte 

ARTIGO 208 ... 

I - R$ 50,00 (cinquenta reais) por mês, no 
caso de instituições financeiras e 
assemelhadas. 

II - ... 
III - R$ 5,00 (cinco reais) por mês, no caso do 

imposto calculado sobre a receita bruta . 

Os itens 22, 24, 69 e 97 da Tabela I passam a 
ter a seguinte redação: 

ITEM 22 - Assessoria 
qualquer 
outros 

ou 
natureza, 
itens 

organização, 

consultoria de 
não contidas em 
desta lista, 

programação, 
planejamento, assessoria, 
processamento de dados, consultoria 
técnica, financeira ou 
administrativa: 

a) Quando relativo a área de informática - 0,02 
b) Demais áreas - 0,05 

ITEM 24 - Análise, 
exames, 
coleta e 
qualquer 

inclusive 
pesquisas e 

processamento 
natureza: 

de sistemas, 
informações, 
de dados de 

a) Quando relativos a área de informática - 0,02 
b) Demais áreas - 0,05 

ITEM 69 - Conserto, restauração, manutenção e 
conservação de máquinas, veículos, 
motores, elevadores ou de qualquer 
objeto (exceto o fornecimento de 
peças e partes que fica sujeito ao 
ICMS) - trinta reais (R$ 30,00) 
fixos por trimestre, quando o 
contribuinte não tiver 
estabelecimento fixo. 

o parágrafo primeiro do artigo 
Tributário do Município passa a 
redação: 

204 do Código 
ter a seguinte 

ARTIGO 204 -



ARTIGO 7Q -• 

ARTIGO SQ -

• 

ARTIGO 9Q -

PARAGRAFO PRIMEIRO Quando se trata de 
prestação de serviços sob a 
forma de trabalho pessoal, o 
imposto será calculado com base 
em alíquotas fixas conforme 
Tabela I anexa vigente no 
exercício respectivo, 
independentemente da quantia 
paga a título de remuneração do 
próprio trabalho profissional do 
prestador de serviço. 

O artigo 206 do Código Tributário do Município 
passa a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 206 -

o parágrafo 
Tributário do 
redação: 

ARTIGO 237 -

Quando não puder ser conhecido o 
valor efetivo da receita bruta 
resultante da prestação de 
serviço, ou quando os registros 
relativos ao imposto não 
merecerem fé pelo fisco, tomar
se-á para base de cálculo a 
receita bruta arbitrada, que não 
poderá ser, em hipótese alguma, 
inferior a R$ 100,00 (cem 
reais). 

5Q do artigo 
Município passa a 

237 do Código 
ter a seguinte 

PARAGRAFO QUINTO - A taxa será dividida pelo 
período inteiro previsto na 
Tabela III anexa. A taxa única 
de localização e instalação 
exigida por ocasião da inscrição 
do contribuinte no cadastro da 
Prefeitura, será cobrada 
proporcionalmente de acordo com 
o mês de início da atividade. 
Em qualquer caso o recolhimento 
mínimo será de R$ 10,00 (dez 
reais), para o período anual, e 
10% (dez por cento) destes 
quando for inferior a um (1) 
ano. 

Os incisos 
Tributário 
redação: 

III e IV do artigo 106 do Código 
do Município passa a ter a seguinte 



• 
ARTIGO 10 -

ARTIGO 11 -

• 
ARTIGO 12 -

ARTIGO 13 -

ARTIGO 106 -

III -

IV -

r r\VL;. NQ 
FOLHAS 

Quando se trata do não 
cumprimento de obrigação 
tributária acessória da qual não 
resulte a falta de pagamento de 
tributos: multa de R$ 5,00 
(cinco reais) até R$ 85,00 
(oitenta e cinco reais); 
Quando se trata do não 
cumprimento de obrigação 
tributária acessória da qual 
resulte a falta de pagamento de 
tributos, no acordo ou em 
partes: multa de R$ 17,00 
(dezessete reais) até R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais). 

Passa o artigo 109, "caput'' do Código Tributário 
do Municfpio, a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 109 - Serão punidos com 
5,00 (cinco reais) 
(trezentos reais): 

multa de R$ 
até R$ 300,00 

O artigo 276 do Código Tributário do Municfpio 
passa a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 276 - A taxa de viação será devida 
pela prestação de serviços de 
conservação de vias públicas e 
será cobrada anualmente, por 
metro linear, ou fração, 
calculada sobre a testada dos 
imóveis confrontantes com as 
vias públicas conforme Tabela V, 
anexa, sendo que o valor mfnimo 
a ser cobrado será de R$ 3,00 
(três reais). 

O artigo 278 do Código Tributário do Municfpio 
passa a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 278 - A taxa sanitária representa o 
ressarcimento da despesa da 
coleta de lixo urbano e incide 
sobre todos os imóveis, 
edificados ou não, situados em 
logradouros públicos. 

Será acrescido o parágrafo 3Q 
Código Tributário do Municfpio: 

ao artigo 279 do~ 
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ARTIGO 14 -

Artigo 1 5 -

Diretora 

' 
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PARAGRAFO TERCEIRO Para o imóvel sem 
valor da taxa será 
Tabela VI anexa a 

edificação o 
fixo, conforme 
esta Lei. 

O artigo 281 do Código Tributário do Municfpio 
passa a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 281 - o lançamento 
juntamente 
territorial 
urbano . 

da taxa será feito 
com os impostos 
urbano e predial 

Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
1Q de janeiro de 1998, ficando a partir desta 
data revogadas as disposições em contrário. 

Sala "Benedito Moreira Pinto'', em 
07 de outubro de 1997 

/~--7h·~ 
LUIZ CARL'õ§'"DÁ~ VALLE -

Presidente 

CATARIN TEIXEIRA 
1ª Secretária 

oria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

O FERREIRA 
egislativo 
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Of.PM.075/1/97 

Bauru, 08 de outubro de 1997 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através 
do presente, os Autógrafos e o Decreto Legislativo, abaixo 
descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária 
e Extraordinária, realizadas no último dia 06 do corrente mês, 
por esta Casa de Leis. 

Autógrafo nQ 

4282 

4283 

4284 

Decreto nQ 

454 

Referente ao projeto de lei 

de autoria desse Executivo, que autoriza a 
permuta de imóvel de propriedade da Prefeitura 
Municipal com imóvel de propriedade de Sérgio 
Alonso Leão Gonçalves. 

de autoria desse Executivo, que desafeta área 
correspondente ao imóvel localizado no Setor 
2, Quadra 53 Lote 18, de propriedade do 
Município de Bauru. 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a 
extinção da UFIR (Unidade Fiscal de 
Referência) como referência das obrigações 
tributárias no Município de Bauru e dá outras 
providências. 

Referente ao Projeto de Decreto 

de autoria do Vereador José Eduardo Fernandes 
Avila, que dá denominação de OCTACILIO CAMARA 
a uma via pública de nossa cidade. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o 
ensejo para renovar os protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 
ANTONIO IZZO FILHO 
D.D. Prefeito Municipal 
B A U R U - S P 

CARLOS D STA 
Presidente 
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DIÁRIO OFICIAL DE BAURU Data 

Atos Oficiais 

LEI Nº 4251 DE 14 DE OtJTUBRO DE 1997. 
P.24656/97 Dispõe sobre a extinção da UFIR (Unidade Fiscal de Referência) 
como referência das obrigações tributárias no Municfpio de Bauru e dá outras 
providências. 

Engenheiro ANTÔNIO IZZO FILHO, Prefeito Municipal de Bauru, Estado 
de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga 
a seguinte lei : 

ARTIGO 1° .-. O artigo 185 e o seu parágrafo único do Código Tributário 
do Município passa a ter a seguinte redação : 
ARTIGO 185.- . O lançamento será anual e em Unidade Fiscal de Referência -
UFIR, sendo ci..ue o reco~ento do imposto poderá ser em dez (10) parcelas mensais . 

PARAGRAFO UNICO - Será concedido um desconto de 10% (dez pôr 
cento) sobre o imposto que for recolhido de uma só vez até a data do vencimento 
normal da primeira parcela. 

ARTIGO 2 ° . -. O artigo 198 e seu parágrafo único do Código Tributário do 
Município passa ter a seguinte redação: -
ARTIGO 198.- . O lançamento será anual e em Unidade Fiscal de Referência -
UFIR, sendo ci..ue o recolh!mento do imposto poderá ser em dez (10) parcelas mensais. 

PARAGRAFO UNICO .-. Será concedido um desconto de 10% (dez pôr 
cento) sobre o imposto que for recolhido de uma só vez até a data do vencimento 
normal da primeira parcela. 

ARTIGO 3° .-.Para efeito dos disposto no artigo 2° , as Tabelas 1, II. , III. , 
..!Y.. V, VI , VIII , IX, X e XI, anexas ao Código Tributário do Município, ficam 
substituídas pela que integram a presente Lei. 

ARTIGO 4°.- . Os itens I e III do artigo 208 do Código Tributário do 
Município passam a ter a seguinte redação: 
ARTIGO 208 .. . 
'i .-. R$-50,00 (cinqüenta reais) por mês, no caso de instituições financeiras e 
assemelhadas ; 
II.-.. .. 
III .-. R$-5,00- (cinco reais) por mês, no caso do imposto calculado sobre a receita 
bruta. 

ARTIGO 5° .- . Os itens 22, 24 , 69 e 97 da Tabela I passam a ter a seguinte 
redação: 
ITEM 22 .-. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contidas em outros 
itens desta lista , organização, programação, planejamento, assessoria , processamento 
de dados , consultoria técnica , financeira ou administrativa: 
a)- Quando relativo a área de informática 0 ,02 
b)- Demais áreas 0 ,05 
ITEM 24.-. Análise, inclusive de sistemas , exames, pesquisas e informações, coleta 
e processamento de dados de qualquer natureza: 
a).-. Quando re lativos a área de informática ....... ... .. . - 0,02 
b).- . Demais áreas . . ...... . .. . .... . ... .. .. .. . ..... ... . . . . . . ..... . .. .. . - .. .. .... .... . . .. 0 ,05 
ITEM 69.- . Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas , veículos , 
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e partes 
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que fica sujeito ao ICMS) -trinta reais (R$-30,00-) fixos por trimestre , quando o 
contribuinte não tiver estabelecimento fixo · 

ARTIGO 6°-. O parágrafo primeiro do artigo 204 do Código Tributário do 
Município passa a ter a seguinte redação : 
ARTIGO 204.-.... 
PARÁGRAFO PRIMEIRO.-. Quando se trata de prestação de serviços sob a forma 
de trabalho pessoal, o imposto será calculado com base em alíquotas fixas conforme 
Tabela 1 anexa vigente no exercício respectivo, independentemente da quantia paga 
a título de remuneração do próprio trabalho profissional do prestador de serviço. 

ARTIGO 7 •. O artigo 206 do Código Tributário do Município passa a ter a 
seguinte redação: 
ARTIGO 206.-. Quando não puder ser conhecido o valor efetivo da receita bruta 
resultante da prestação de serviço, ou quando os registros relativos ao imposto não 
merecerem fé pelo fisco, tomar-se-á para base de cálculo a receita bruta arbitrada, 
que não poderá ser, em hipótese alguma, inferior a R$-100,00- (cem reais). 

ARTIGO 8º- O parágrafo 5 ° do artigo 237 do Código Tributário do 
Município passa a ter a seguinte redação: 
ARTIGO 237 .-.... 
PARÁGRAFO QUINTO .-. A taxa será dividida pelo períqdo inteiro previsto na 
Tabela III anexa. A taxa única de localização e instalação exigida por ocasião da 
inscrição do contribuinte no cadastro da Prefeitura, será cobrada proporcionalmente 
de acordo com o mês de início da atividade. Em qualquer caso o recolhimento 
mínimo será de R$-l0,00- (dez reais), para o período anual, e 10% (dez por cento) 
destes quando for inferior a um (1) ano. 

ARTIGO 9º .- . Os incisos III e IV do artigo 106 do Código Tributário do 
Município passa a ter a seguinte redação : 
ARTIGO 106.-.... _" 
... III.-. Quando se trata do não cumprimento de obrigação tributária acessória da 
qual não resulte a falta de pagamento de tributos: multa de R$-5,00- (cinco reais) 
até R$-85,00- (oitenta e cinco reaiS): 
IV .-. Quando se trata do não cumprimento de obrigação tributária acessória da qual 
resulte a falta de pagamento de tributos, no acordo ou em partes: multa de R$" 
17 ,00- (dezessete reais) até R$-1 50,00- (cento e cinqüenta reais). 

ARTIGO 10-. Passa o artigo 109, "caput", do Código Tributário do 
Município, a ter a seguinte redação: 
ARTIGO 109.-. Serão punidos com multa de R$-5,00- (cinco reais) até R$-300,00-
( trezentos reais) : 

ARTIGO 11-. O artigo 276 do Código Tributário do Município passa a 
ter a seguinte redação: 
ARTIGO 276.-. A taxa de viação será devida pela prestação de serviços de 
conservação de vias públicas e será cobrada anualmente, por metro linear, ou fração , 
calculada sobre a testada dos imóveis confrontantes com as vias públicas conforme 
Tabela V, anexa, sendo que o valor mínimo a ser cobrado será de R$-3,00- (três 
reais). 

ARTIGO 12-. O artigo 278 do Código tributário do Município passa a 
ter a seguinte redação : 
ARTIGO 278.-. A taxa sanitária representa o ressarcimento da despesa da coleta de 
lixo urbano e incide sobre todos os imóveis, edificados ou não, situados em 
logradouros públicos . 

. ARTIGO 13-. Será acrescido o parágrafo 3° ao artigo 279 do Código 
Tributário do Município: 

PARÁGRAFO TERCEIRO.-. Para o imóvel sem edificação o valor da 
taxa será fixo, conforme Tabela VI anexa a esta Lei. 

ARTIGO 14 .-. O artigo 281 do Código Tributário do Município passa a 
ter a seguinte redação: 
ARTIGO 281.-. O lançamento da taxa será feito juntamente com os impostos territorial 
urbano e predial urbano 

ARTIGO 15 .-. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 1 ° de janeiro de 1998, ficando a partir desta data 
revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 14 de outubro de 1997. 
ENG.'.'.. ANTONIO IZZO FILHO 

Prefeito Municipal 
FERNANDO APPARECIDO SPAGNUOLO 

Secretário dos Negócios Jurídicos 
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

Secretário de Economia e Finanças 
Registrada no Dept.'.'.. de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma 

data . 
MAURO AFONSO 

Diretor do Departamento de 
Comunicação e Docurnnetação 

Página 
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OF. DE· 143/97 
P.24656/97 

Senhor Presidente: 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 14 de outubro de 1997 

Estamos encaminhando anexo ao presente, cópia da Lei 4251/97, a qual dispõe 
sobre a extinção da UFIR (Unidade Fiscal de Referência ) como referência das obrigações tributárias no 
Municlpio de Bauru e dá outras providências. 

Reiterando protestos de elevada estima e consideração, subscrevemo-nos, 

A sua Excelência, o Senhor 
LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Cordialmente 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU 
CHEFE DE GABINETE 

2 O OUT 1997 

J 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 425 ! DE ! 4 DE O!JTI JBRO DE 1997 
Dispõe sobre a extinção da UFIR (Unidade 
Fiscal de Referência) como referência das 
obrigações tributãrias no Municipio de Bauru 
e dá outras providências. 

Engenheiro ANTÔNIO IZZO FILHO, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

ARTIGO 1°.-. O artigo 185 e o seu parágrafo único do Código Tributário do Município passa a ter a 
seguinte redação: 

ARTIGO 2º.-. 

ARTIGO 3º .-. 

ARTIGO 4°.-. 

ARTIGO 185.-. O lançamento será anual e em Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, sendo 
que o recolhimento do imposto poderá ser em dez (I O) parcelas mensais. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Será concedido um desconto de 10% (dez pôr cento) sobre o 
imposto que for recolhido de uma só vez até a data do vencimento normal 
da primeira parcela. 

O artigo 198 e seu parágrafo único do Código Tributário do Município passa ter a seguinte 
redação: 
ARTIGO 198.-. O lançamento será anual e em Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, sendo 

que o recolhimento do imposto poderá ser em dez (10) parcelas mensais. 
PARÁGRAFO ÚNICO .-. Será concedido um desconto de 10% (dez pôr cento) sobre o 

imposto que for recolhido de uma só vez até a data do vencimento normal 
da primeira parcela. 

Para efeito dos disposto no artigo 2°, as Tabelas I, II., III., IV, V, VI, VIII, IX, X e XI, 
anexas ao Código Tributãrio do Municipio, ficam substituídas pela que integram a presente 
Lei. 

Os itens 1 e III do artigo 208 do Código Tributário do Municipio passam a ter a seguinte 
redação: 
ARTIG0208 ... 
1.-. R$-50,00 (cinqüenta reais) por mês, no caso de instituições financeiras e assemelhadas; 
II.-.... 
III.-. R$-5,00- (cinco reais) por mês, no caso do imposto calculado sobre a receita bruta. 

ARTIGO 5°.-. Os itens 22, 24, 69 e 97 da Tabela 1 passam a ter a seguinte redação: 
ITEM 22.-. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contidas em outros itens 

desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, 
processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa: 

a)- Quando relativo a área de informática 0,02 
b)- Demais áreas 0,05 

ITEM 24.-. Análise, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e 
processamento de dados de qualquer natureza: 

a).-. Quando relativos a área de informática ............. - 0,02 
b).-. Demais áreas .................................................... -................ 0,05 
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ARTIGO 6°.-. 

ARTIGO 7°.-. 

ARTIGO 8º.-. 

ARTIGO 9°.-. 

1 
PROC. NQ ~ { \e\~\ 1 

_ FOLHAS 0~ · _ . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAUW 

ITEM 69.-. Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, ve!culos, 
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e 
partes que fica sujeito ao ICMS) -trinta reais (R$-30,00-) fixos por trimestre, 
quando o contribuinte não tiver estabelecimento fixo 

O parágrafo primeiro do artigo 204 do Código Tributário do Munic!pio passa a ter a 
seguinte redação: 

ARTIGO 204.-.... 
PARÁGRAFO PRIMEIRO.-. Quando se trata de prestação de serviços sob a forma de 

trabalho pessoal, o imposto será calculado com base em al!quotas fixas 
conforme Tabela 1 anexa vigente no exerclcio respectivo, 
independentemente da quantia paga a titulo de remuneração do próprio 
trabalho profissional do prestador de serviço. 

O artigo 206 do Código Tributário do Municlpio passa a ter a seguinte redação: 
ARTIGO 206.-. Quando nllo puder ser conhecido o valor efetivo da receita bruta resultante 

da prestação de serviço, ou quando os registros relativos ao imposto nllo 
merecerem fé pelo fisco, tomar-se-á para base de cálculo a receita bruta 
arbitrada, que não poderá ser, em hipótese alguma, inferior a R$-100,00-
( cem reais). 

O parágrafo 5 ° do artigo 237 do Código Tributário do Municlpio passa a ter a seguinte 
redação: 
ARTIGO 237 .-.... 

PARÁGRAFO QUINTO .-. A taxa será dividida pelo per!odo inteiro previsto na Tabela Ili 
anexa. A taxa única de localização e instalação exigida por ocasião da 
inscrição do contribuinte no cadastro da Prefeitura, será cobrada 
proporcionalmente de acordo com o mês de inicio da atividade. Em qualquer 
caso o recolhimento m!nimo será de R$-10,00- (dez reais), para o período 
anual, e 10% (dez por cento) destes quando for inferior a um (1) ano . 

Os incisos Ili e IV do artigo 106 do Código Tributário do Munic!pio passa a ter a seguinte 
redação: 
ARTIGO 106.-.... 

Ili.-. Quando se trata do não cumprimento de obrigação tributária acessória da qual não 
resulte a falta de pagamento de tributos: multa de R$-5,00- (cinco reais) até 
R$-85,00- (oitenta e cinco reais): 

IV.-. Quando se trata do nllo cumprimento de obrigação tributária acessória da qual resulte a 
falta de pagamento de tributos, no acordo ou em partes: multa de RS-17,00-
(de:zessete reais) até R$-150,00- (cento e cinqüenta reais). 

ARTIGO 10.-. Passa o artigo 109, "caput'', do Código Tributário do Munic!pio, a ter a seguinte redação: 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

ARTIGO 109.-. Serão punidos com multa de R$-5,00- (cinco reais) até RS-300,00-
(trezentos reais): 

ARTIGO 11.-. O artigo 276 do Código Tributário do Municfpio passa a ter a seguinte redação: 
ARTIGO 276.-. A taxa de viação será devida pela prestação de serviços de conservação de 

vias públicas e será cobrada anualmente, por metro linear, ou fração, 
calculada sobre a testada dos imóveis confrontantes com as vias públicas 
conforme Tabela V, anexa, sendo que o valor mfnimo a ser cobrado será de 
R$-3,00- (três reais). 

ARTIGO 12.-. O artigo 278 do Código tributário do Municfpio passa a ter a seguinte redação: 
ARTIGO 278.-. A taxa sanitária representa o ressarcimento da despesa da coleta de lixo 

urbano e incide sobre todos os imóveis, edificados ou não, situados em 
logradouros públicos. 

ARTIGO 13.-. Será acrescido o parágrafo 3° ao artigo 279 do Código Tributário do Municfpio: 

PARÁGRAFO TERCEIRO.-. Para o imóvel sem edificação o valor da taxa será fixo, 
conforme Tabela VI anexa a esta Lei. 

ARTIGO 14 .-. O artigo 281 do Código Tributário do Municfpio passa a ter a seguinte redação: 

ARTIGO 281.-. O lançamento da taxa será feito juntamente com os impostos territorial 
urbano e predial urbano 

ARTIGO 15.-. Esta lei entrará em vigorna data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° de 
janeiro de 1998, ficando a partir desta data revogadas as disposições em contrário . 

Registrada no Depe de Comunicação e Documentação da P efeitura na mesma data. 

/ / /JV.;ry,/.U) 
--iliURó ÁFONSO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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TABELA 1 
LISTA DE SERVIÇOS 

Para cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
Parâmetros: Preço do Serviço (P/S) e Valores Fixos em UFIR 

VALOR 
Alfquota Decimal Fixo por Trimestre 

DISCRIMINAÇÃO Mensal Sobre O (em UFIR) 
Preço do Serviço 

Médicos, inclusive análise clinicas, eletricidade médica, 
radioterapia, ultra sonografia , radiologia , tomografia e 0,05 219,5872 
congêneres ( I e 2) 
Hospitais, clinicas, sanatórios, laboratórios de análise, 
ambulatórios, prontos socorros, manicômios , casas de 
saúde, de repouso, e de recuperação e congêneres ( 4) 
a) quando resultante de convênio de assistência médica , 
dentária ou hospitalar, de qualquer natureza social, 
celebrados com pessoas jur!dicas de direito público interno. 0,01 -
b) quando resultante de contratos para prestação de 
assistência médica dentária ou hospitalar, executada por 
entidades organizadas na forma de medicina de grupo -
quando credenciadas pelo Instituto Nacional da Previdência 0,01 
Social 
c) quando prestados por entidades que assumam o 
compromisso de pagar ou reembolsar as despesas médicas -
hospitalares e assemelhados de seus clientes ou associados, 
inclusive através de contratação de terceiros para execução 0,05 -
de serviços ligados à saúde humana. 
d) quando, incluídos nas letras "a" ou ub" deste item, 
executados por entidades sem finalidade lucrativa , assim 
entendidas as que atendam as condições regulamentares. 0,01 -
e) outros serviços ligados à saúde humana não 
especificados acima. 0,02 -
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres 
(4) 0,02 -
Enfermeiros, obstretas, ortópticos, fonoaudiólogos , 
protétipos, (prótese dentária) (2) - 65,8762 
Assistência médica e congêneres previstos nos itens I, 2 e 3 
desta lista, prestados através de planos de medicina de 
grupos, convênios, inclusive com empresa para assistência 0,01 -
a empregados. 
Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja 
inclu!da no item 5 desta lista e que se cumpram através de 
serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa 
ou apenas pagos por esta , mediante indicação do 0,05 
beneficiário do plano. (-) 
(-) 



1 PROC. N0_.2~1 
FOLHAS '}\-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURÜ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

08 Médicos Veterinários - i 131,7523 
09 Hospitais veterinários, cl!nicas veterinárias e congêneres (-) 0,05 1 

10 Guarda , tratamento, amestramento, adestramento, 
embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a 0,05 65,8762 
animais ( 54) 

li Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, tratamento 
de pele, depilação, e congêneres. (25) 0,05 32,9381 

12 Banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas e congêneres 
(26) 0,05 197,6284 

13 Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo(-) 0,05 -
14 Limpeza e dragagem de portos, rios e canais (-) 0,05 -
15 Limpeza, manutenção e conservação de imóveis inclusive -

vias públicas, parques e jardins (21) 0,05 

• 16 Desinfecção, imunização, higienação, desratização e -
congêneres (23) 0,05 

17 Controle e tratamento de afluentes de qualquer natureza , e 
de agentes tlsicos e biológicos 0,05 -

18 Incineração de resíduos qualquer(-) 0,05 -
19 Limpeza de chaminés (-) 0,05 -
20 Saneamento ambiental e congêneres (-) 0,05 
21 Assistência Técnica (13) 0,05 -
22 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza , não 

contidas em outros itens desta lista, organização, 
programação, planejamento, assessoria, processamento de -
dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa. 
(13). 

a) quando relativos à área de informática 0,02 -
b) demais áreas 0,05 -

23 Planejamento, coordenação, programação ou organização 
técnica, financeira, ou administrativa. 0,05 -

• 24 Análise, inclusive de sistemas, exames, pesquisas, e 
informações, coleta e processamento de dados de qualquer 
natureza (3 3) -
a) Quando relativos à aréa de informática 0,02 
b) Demais áreas 0,05 

25 Contabilidade, auditoria , guarda livros, técnicos em 
contabilidade e congêneres. 0,05 65,8762 

26 Perfciaa, laudos, exames técnicos e análises técnicas (8 e 33) 
0,05 131,7523 

27 Traduções e interpretacões 0,05 65,8762 
28 Avaliacão de bens (8) 0,05 65,8762 
29 Datilografia, estonografia, expediente, secretaria rm geral e 

congêneres. (14) 0,05 32,9381 
30 Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza. 

(18). 0,05 65,8762 
31 Aerofotometria ( inclusive interpretações ), mapeamento e 
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topografia. ( 61) 0,05 65,8762 

32 Execução por administração, empreitada, ou subempreitada, 
de construção civil , de obras hidráulicas e outras obras 
semelhantes e respectiva engenharia consultiva , inclusive 
serviços auxiliares ou complementares (exceto o 
fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador de 0,05 -
serviço fora do local da prestação dos serviços, que fica 
sujeito ao ICMS ). (19) 

33 Demolição (20) 0,05 -
Reparação, conservação e reforma de ediflcio, estradas, 
pontes, portos e congêneres ( exceto o fornecimento de 

34 mercadoria produzida pelo prestador de serviço fora do 0,05 
local da prestação de serviço, que fica sujeito ao ICMS ). -

• (19) 
Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e 

35 outros serviços relacionados com a exploração e exportação 
de petróleo e gás natural . 0,05 -

36 Florestamento e reflorestament. (55) 0,05 -
37 Escoramento e contenção de encostas e serviços 

congêneres. (-) 0,05 -
38 Paisagismo, jardinagem, e decoração ( exceto o 

fornecimento de mercadorias que fica sujeito ao ICMS ). 
(56) 0,05 -

39 Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos , 
paredes e divisórias .. (22) 0,05 -

40 Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, 
de qualquer grau ou natureza. ( 44) 
a) auto escolas e motos 0,05 65,8762 
b) demais escolas de qualquer natureza 0,05 65,8762 

41 Planejamento, organização e administração de feiras, 
exposições, congressos e congêneres. (34) 0,05 

42 Organização de festas e recepções: buffet (exceto o • fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao 
ICMS). (29). 0,05 -

43 Administração de bens e negócios de terceiros e de 
consórcios. (15) 0,05 -

44 Administração de fundos mútuos. ( exceto a realizada por 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central ). 
(15). 0,05 -

45 Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio , de 
seguros e de planos de previdência privada. (58) 

0,05 -
46 Agenciamento, corretagem ou intermediação de titules 

quaisquer (exceto os serviços executados por instituições 
autorizadas a funcionar pelo banco Central). (59). 

0,05 65,8762 
47 Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de 
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propriedade industrial , artística ou literária (-) 
0,05 -

48 Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de 
franquia ("Franchise") e de faturação (Factoring) , 
excetuam-se os serviços prestados por instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central. (-) 0,05 65,8762 

49 Agenciamento, organização, promoção e execução de 
programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo 
e congêneres. (30) 0,05 65,8762 

50 Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens 
móveis e imóveis não abrangidos nos itens 45, 46, 47 e 48. 
(31e32). 0,05 65,8762 

51 Despachante (1 O) 0,05 65,8762 

• 52 Agentes de propriedade industrial (6) - 65,8762 
53 Agente de propriedade artística ou literária. (7) - 65,8762 
54 Leilão(-) 0,05 65,8762 
55 Regulação de sinistos cobertos por contratos de seguros; 

inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos 
de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis, 
prestado por quem não seja o próprio segurado ou 
companhia de seguros. (-) 

0,05 65,8762 
56 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação, e 

guarda de bens de qualquer espécie (exceto em depósito 
feitos em instiuições financeiras autorizadas a funcionar 
pelo banco Central). (36 e 37) 

0,05 65,8762 
57 Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres. 

(38) 0,05 
58 Vigilância ou segurança de pessoas e bens 0,05 65,8762 
59 Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores , 

dentro do território do município. (-) 0,05 32,9381 • Diversões Públicas: (28) 
a) 1 - cinema 0,05 -

II - taxi - dancing e congêneres 0,10 -
b) 1 - bilhares , boliches, coridas de animais e outros jogos; 

0,05 -
c) exposições com cobrança de ingresso. 0,05 -
d) bailes shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive 
espetáculos que sejam também transmitidos , mediante 
compra de direitos para tanto, pela televisão ou pelo rádio. 

0,10 -
60 e) jogos eletrônicos ( fliperama e outros jogos e ou diversões 

eletrônicas ); 0,10 -
t) competições esportivas ou de natureza flsica ou 
intelectual , com ou sem a participação do espectador , 
inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou 
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pela televisão; 0,05 -
g) execução de música, individualmente ou por conjuntos; 

0,05 -
61 Distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pules ou 

cupons de apostas, sorteios ou prêmios. (64) 
0,05 -

62 Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer 
processo, para vias públicas ou ambientes fechados (exceto 
transmissão radiofônicas ou de televisão. ( 28) 

0,05 -
63 Gravação e distribuição de filmes e videos tapes (50 e 63) 

0,05 -
64 Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive 

• trucagem , dublagem e mixagem sonora. 0,05 -
65 Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução e trucagem (50) 0,05 
66 Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda 

prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres. (-) 
0,05 

67 Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo 
usuário final do serviço. (49) 0,05 

68 Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, 
aparelhos e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e 
partes, que fica sujeito ao ICMS). (40) 

0,05 
69 Conserto, restauração, manutenção e conservação de 

máquinas, veículos, motores, elevadores ou de qualquer 
objeto (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica 
sujeito ao ICMS). ( 41) 0,05 32,9381 

70 Recondicionamento de motores ( o valor das peças 
fornecidas pelo prestador do serviço fica sujeito ao ICMS. • (42) 0,05 

71 Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário 
final. (57) 0,05 

72 Recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento,lavagem, secagem, tingimento, 
galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, 
plastificação e congêneres, de objetos não destinados à 
industrialização ou comercialização. (43 e 47) 

0,05 
73 Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado 

para usuário final do objeto lustrado.(24) 0,05 
74 Instalação e montagem de aparelho, máquinas e 

equipamentos, prestados ao usuário final do serviço, 
exclusivamente com material por ele fornecido. (48) 0,05 

75 Montagem industrial, prestado ao usuário final do serviço, 

1 

~ 
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exclusivamente com material por ele fornecido (·) 
0,05 

76 Cópia ou reprodução, por quaisquer processo, de 
documentos e outros papéis, plantas ou desenhos.(51) 

0,05 
77 a) Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, 

zincografia, litografia e fotolitografia. (53) 0,05 
b) Serviços de confecção de formulários e impressos 
personalizados para uso em processamento de dados. 

0,05 
78 Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e 

douração de livros, revistas e congêneres. (60) 
0,05 65,8762 

• 79 Locação de bens móveis: (52) 
a) arrendamento mercantil ("leasing") 0,05 
b) demais serviços de locação 0,05 

80 Funerais. (65) 0,05 
81 Alfaiataria e costura, quando o material fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. (45) 0,05 32,9381 
82 Tinturaria e lavanderia. ( 46) 0,05 32,9381 
83 Taxidermia. (66) 0,05 32,9381 
84 Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou 

fornecimento de mão-de-obra, mesmo em carácter 
temporário, inclusive por empregados do prestador do 
serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados: 
(16) 
a) agenciamento de empregos. 0,05 
b) demais casos. 0,05 

85 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 
elaboração de desenhos, terxtos e demais materiais 

• publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou 
fabricação). (35) 0,05 

86 Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros 
materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em 
jornais, periódicos, rádio e televisão). (35) 

0,05 
87 Serviços portuários e aeroportuários: utilização de porto ou 

aeroporto; capatazia; armazenagem interna; externa e 
especial; suprimento de água, serviços acessórios; 
movimentação de mercadorias fora dos cais. H 

0,05 
88 Advogados. (95) 0,05 219,5872 
89 Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos. (17) 0,05 219,5872 
90 Dentistas 0,05 219,5872 
91 Economistas. (11) 0,05 219,5872 
92 Psicólogos. (2) 0,05 131,7523 

l 
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93 Assistentes Sociais. (-) 0,05 131,7523 

94 Relações Públicas. (-) 0,05 131,7523 

Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive 
direitos autorais, protesto de títulos, sustação de protesto, 
devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos 
vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou 

95 recebimento, e outros serviços correlatos da cobrança ou 
recebimento (este Item abrange também os serviços 
prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central. (62) 

0,05 65,8762 

96 Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de 

• cheques administrativos; transferência de fundos; devolução 
de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de 
pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e 
renovação de cartões magnéticos; consultas em tenninais 
eletrónicos; pagamentos por conta de terceiros; inclusive os 
feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha 
cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de 
avisos de lançamento e de extrato de contas; emissão de 
carnês; (neste Item não está abrangido o 

ressarcimento à instituições financeiras, de gastos com 
portes do correio, telegramas, telex e teleprocessarnento 
necessários à prestação dos serviços).(-) 

0,10 
Transporte de natureza estritamente municipal: (27) 
a) transporte por ônibus (concessionárias e 
pennissionárias ). 0,05 
b) transporte escolar. -
c) outros serviços de transporte de pessoas ou passageiros. 

• 97 0,05 
d) transporte de valores e malotes 0,05 
e) transporte de cargas (inclusive mudança e entregas de 
mercadorias e encomendas) 0,05 
t) Táxi de autônomos - -

98 Comunicações telefônicas de um para outro aparelho dentro 
do mesmo município. (27) 0,05 
Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres ( o 

99 valor da alimentação, quando incluído no preço da diária, 
fica sujeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza). (39) 0,05 

100 Distribuição de bens de terceiros em representação de 
qualquer natureza: (32) 
a) representação comercial de produtos nacionais 0,05 32,9381 
b) demais casos. 0,05 32,9381 
Fornecimento eventual, temporário ou não, de trabalho do 

- -- - -------------------------
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próprio contribuinte, não classificados nos itens anteriores: 
(-) 
a) trabalho braçal não qualificado 0,00 
b) trabalho aritistico 0,05 
c) trabalho qualificado 0,05 
d) trabalho de nfvel superior. 0,05 
Autônomos não estabelecidos e sem empregados (alíquota 
reduzida): 
a) alfaiate e costureira, quando o material, salvo o 
aviamento, seja fornecido pelo usuário final. -
b) florista, bordadeira, tricoleira, forrador de botões 
(serviços prestados pelo usuário final). -
c) doceira, passadeira, lavadeira, jardineiro, faxineira, 
cozinheira e demais serviços domésticos -
d) manicure, cabeleireira (trabalho à domicilio) -
e) auxiliar de enfermagem e terapia. -

101 f) atendente de enfermagem. -
g) carregador, carroceiro, guarda-noturno e vigilante -
h) motorista profissional -
i) desentupidor de esgotos e fossas -
j) balconista (trabalho temporário) -
k) artista circense. -
1) detetive particular -
m) musico -
n) garçom -
o) sapateiro remendão. -
p) afiador de instrumento doméstico ambulante -
q) outros serviços sociais e artesanais de pequeno valor. 

-
NOTA: Os numeros entre parênteses correspondem aos itens da Lista de Serviços contida 

na Lei nº 2520/84; 
Parágrafo 8°, acrescentado pela Lei nº 2520, de 19/11/84; restabelecido pel Lei 
nº 3423, de 27/12/91; 
Quando se tratar de prestação de serviços a que se referem os itens 84-b ( 16-b) e 
100 (32) .. ., a base de cálculo será o equivalente a 50% da receita bruta mensal. 
Itens 22, 24 e 77 alterados pela Lei nº 3920/95. 

0,00 
65,8762 
65,8762 
65,8762 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

º·ºº 0,00 

º·ºº 0,00 

º·ºº º·ºº 0,00 

º·ºº 0,00 
0,00 

º·ºº 0,00 

0,00 
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TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTRO - TABELAll 

OBS.: QUANTIDADE DE U.F.l.R. POR M2 

OI PREDIOS COM AREA 70,00M2 ISENTO 
CONSTRUIDA ATÉ 

02 71,00M2 120,00M2 o, 1537 
03 121,00M2 200,00M2 0,1866 
04 201,00M2 300,00M2 0,2195 
05 301,00M2 400,00M2 0,2525 
06 401,00M2 500,00M2 0,2854 
07 501,00M2 600,00M2 0,3184 
08 601,00M2 800,00M2 0,3513 • 09 801,00M2 l.200,00M2 0,3842 
10 l.20!,00M2 2.000,00M2 0,4172 
11 2.00l,OOM2 5.000,00M2 0,4501 
12 5.00l,OOM2 INDEP. DA AREA 0,4830 
13 TERRENOS SEM CONSTRUÇAO, LOCALIZADOS EM AREAS DE OTIMIZAÇAO 
URBANA, PÔR M2 0,1866 
14 TERRENOS SEM CONSTRUÇAO, LOCALIZADOS EM AREAS 
INTERMEDIÁRIAS, PÔR M2 
0,1207 
15 TERRENOS SEM CONSTRUÇAO, LOCALIZADOS EM AREAS PERIFERICAS, 
PÔRM2 0,0219 

.QBS.: TABELA ADOTADA PELA LEI NR. 3177/26/12/89 . 

• 



ITEM 

• 
1 

2 
2-1 

• 2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

PR OC. NQ _Jl:;,,.w;;:.i.-f"-

F OLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TABELA III 
Para cálculo de Taxa de Licença de Localização, Instalação e Funcionamento 

Parâmetros: UFIR 

Taxa Unica de Licença de Taxa Anual de Licença de 
ESPECIFICAÇÃO Localização e de Funcionamento 

Instalação (em UFIR) 
(em UFIR) 

lª zona 2ª zona 1 ªzona 2ª zona 
Fábrica e Indústria de Qualquer 
Natureza. 
a) sem empregados 32,938I 32,9381 32,9381 32,9381 
b) de 1 a 5 empregados 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
c) de 6 a 1 O empregados 98,8142 98,8142 98,8142 98,8142 
d)de 1 I a 25 empregados 197,6285 197,6285 197,6285 197,6285 
e) de 26 a 50 empregados 263,5046 263,5046 263,5046 263,5046 
f) de 51 a 100 empregados 461,1331 461,1331 461,1331 461,1331 
g) de 1O1 a 200 empregados 592,8854 592,8854 592,8854 592,8854 
h) de 201 a 400 empregados 790,5138 790,5138 790,5138 790,5138 

i) de 401 a 800 empregados 988,1423 988,1423 988,1423 988,1423 
j) de 801 a 1600 empregados 1.185,7708 1.185,7708 1.185,7708 1.185,7708 
k) acima de 1600 empregados 1.317,5231 1.317,5231 1.317,5231 1.317,5231 
COMERCIO 
Casas Comerciais 
a) Sem empregados 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
b) de 1 a 5 empregados 98,8142 98,8142 98,8142 98,8142 
c) de 6 a 10 empregados 164,6904 164,6904 164,6904 164,6904 
d) de 11 a 20 empregados 230,5665 230,5665 230,5665 230,5665 
e) de 21 a 50 empregados 296,4427 296,4427 296,4427 296,4427 
f) acima de 50 empregados 395,2569 395,2569 395,2569 395,2569 
Supermercados e Hipermercados 
a) até 1 O empregados 197,6285 197,6285 197,6285 197,6285 
b) de 11 a 20 empregados 329,3808 329,3808 329,3808 329,3808 
c) de 21 a 50 empregados 461,1331 461,1331 461,1331 461,1331 

d) de 51 a 100 empregados 592,8854 592,8854 592,8854 592,8854 
e) de 1O1 a 200 empregados 790,5138 790,5138 790,5138 790,5138 
f) acima de 200 empregados 988,1423 988,1423 988,1423 988,1423 
Lojas de Departamentos 
Como os Supermercados 
Drogarias, Perfumarias e 
Farmácias 
Como as Casas Comerciais 
Padarias 

Mínimo Anual da 
Taxa 

(em Reais) 
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2-7 

2-8 

• 2-9 

2-10 

2-11 

2-12 

2-13 

• 2-14 
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Como as Casas Comerciais 
mercearias 
a) Sem Empregados 65,8762 32,9381 65,8762 32,9381 
b) até 5 empregados 98,8142 65,8762 98,8142 65,8762 
c) acima de 5 empregados 164,6904 131,7523 164,6904 131,7523 
Quitandas, Açougues, Peixarias, 
Comercio Avfcola e semelhantes 
a) Sem Empregados 65,8762 32,9381 65,8762 32,9381 
b) até 5 empregados 98,8142 65,8762 98,8142 65,8762 
c) acima de 5 empregados 131,7523 98,8142 131,7523 98,8142 
Postos de Abastecimento de 
combustfveis e lubrificantes e 
lavagem de veiculos 
a) até 1 O empregados 131,7523 131,7523 131,7523 131,7523 
b) acima de 1 O empregados 164,6904 164,6904 164,6904 164,6904 
Distribuidores de gás engarrafado 
e outros combustlveis de origem 329,3808 329,3808 329,3808 329,3808 
mineral ou vegetal e de 
lubrificantes 
Cooperativas 
Como as Fabricas 
Bancas de Jornais/ Revistas 
estabelecidas 65,8762 32,9381 65,8762 32,9381 
Outras Bancas/Barracas 
(não estabelecidas) 32,9381 19,7628 32,9381 19,7628 
Feirantes 
a) Flores e Artigos ou produtos 
destinados a alimentação 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 
b) Artigos, produtos ou 
mercadorias destinados ao uso 
pessoal ou domestico 32,9381 32,9381 32,9381 32,9381 
c) Produtos hortifrutigranjeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ambulantes 
a) Carrinhos: pipoca, sorvete, 
doces, salgadinhos, lanches e 
miudos de vaca 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 

b) frutas e Peixe 
-em carroça 13,1752 13,1752 13, 1752 13,1752 
-em veiculo a motor 26,3505 26,3505 26,3505 26,3505 

c) Outros artigos destinados a 
alimentação; 
-em veiculo 26,3505 26,3505 26,3505 26,3505 
d)Vendedores de bilhetes, rifas e 
canês 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 
e) Ferragens, brinquedos, louças, 



PROC. NQ_.:..J.~':--
FOLHAS , 

PREFEITURA MUNICIPXi"D AUR 

ESTADO DE SÃO PAULO 

bijuterias, annarinhos e 
quinquilharias, roupas feitas 
(vide nota l} 
-manual 26,3505 26,3505 26,3505 26,3505 
-em bancas (quando permitido) 32,9381 32,9381 32,9381 32,9381 
-em veiculo 32,9381 32,9381 32,9381 32,9381 
f) itinerantes 
-manual 
por dia 3,2938 3,2938 
por mês 32,9381 32,9381 
com veiculo 
por dia 6,5876 6,5876 
por mês 65,8762 65,8762 • 2-15 Comercio Provisório (vide nota II) 
a) em veiculo e barraca nas vias 
publicas 
-em carnaval e finados por 5 dias 16,4690 16,4690 
-em natal e festas juninas por 30 
dias 32,9381 32,9381 
b) em bancas e carrinheiro 
ambulante 
- em carnaval e finador por 5 dias 10,9794 10,9794 
-em natal e festas juninas por 30 
dias 16,4690 16,4690 
c) em feiras promocionais, 
exposições e outros locais 
aprovados e permitidos 
-compartimento barraca, boxes, 
áreas externas, por m2 e por mês 6,5876 6,5876 
d) vendas de fogos de artificio, em 
qualquer época do ano e por 30 65,8762 65,8762 

• dias 
2-16 Empresa Distribuidora de Veiculos 

Automotores (concessionária ou 
revendedora autorizada) 
-como os supermercados 

3 CONSTRUÇÃO CIVIL 
3-1 Empreiteira e Subempreteira da 

Construção Civil 
-como as fabricas 

131,7523 

3-2 Pedreiros, Carpinteiros e outros 
profissionais autônomos ligados a 
construção civil (exceto 
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engenheiros e outros de nível 
superior ou técnico). 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 
-por empregado a partir do 3° 
(terceiro) 3,2938 3,2938 3,2938 3,2938 

3-3 Empreiteiros 
(finna individual/ pessoas fisica) 
-como as fábricas 

4 TRANSPORTE E 
COMUNICAÇÕES 

4-1 Transporte Rodoviário de 
Passageiros ou pessoas, inclusive 
intennunicipais, ônibus, taxi, 
lotação ... 

• -Como as Casas Comerciais 
4-2 Transporte rodoviário de cargas 

em geral (cargas, mudanças, 
malotes, valores etc.). 
-Como as Casas Comerciais 

4-3 Agência de vendas de passagem e 
de despacho de cargas e 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
encomendas 

4-4 Agenciador de frete (autônomo) 13, 1752 13,1752 13,1752 13,1752 
4-5 Motorista profissional autônomo 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 
4-6 Carregador Autônomo 5,4897 5,4897 5,4897 5,4897 
4-7 Outros serviços de transportes, 

pesagem, embalagem, carga e 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
descarga 

4-8 Correios, Telegrafos, telefones 
- Como as Fabricas 

4-9 Radiodifusão 
-Como as Fabricas 

• 4-10 Televisão 
-Como as Fabricas 

4-11 Outros Serviços de Comunicação 
-Como as Fábricas 

5 INSTITUIÇUES FINANCEIRAS 
Matriz, Sede, Agência, subagência 
e Posto de Arrecadação e serviços 
-Até 1 O empregados 329,3808 329,3808 329,3808 329,3808 
-De 11 a 20 empregados 658,7615 658,7615 658,7615 658,7615 
-De 21 a 50 empregados 790,5138 790,5138 790,5138 790,5138 
-De 51a100 empregados 988,1423 988,1423 988, 1423 988,1423 
-De 101 a 200 empregados 1.317,5231 1.317,5231 1.317,5231 1.317,5231 
-Acima de 200 empregados 1.976,2846 1.976,2846 1.976,2846 1.976,2846 

5.1 Banco Comercial e Caixa 
Econômica 

5.2 Banco de Desenvolvimento de 

----~--------------------------------- ------- ---
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Investimento, Financeira, 
Cooperativa de Crédito. 
Associação de Poupança e 
Empréstimo, etc ... 
Comércio de Títulos e Valores 
Mobiliários, por conta de terceiros, 
Sociedade Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários 
Organização de Cartão de Crédito 
Organização de Seguros e 
Resseguros 
Escritório de corretagem de 
seguros e capitalização de títulos, 
investimentos, cobrança, 
transações bancárias, 
administração de valores 
mobiliários 
PREPARAÇÃO, REPARAÇAO, 
CONSERVAÇÃO E CONSERTO 
Oficinas em geral de qualquer 
natureza 
-Como as fábricas 
-Profissionais Autônomos 13,1752 13,1752 13,1752 13,1752 
SERVIÇOS JURIDICOS, 
TÉCNICO PROFISSIONAIS E 
ARTÍSTICOS 
Profissionais liberais autônomos 32,9381 32,9381 32,9381 32,9381 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 
Outros Profissionais Autônomos 13,1752 13,1752 l 3, 1752 l 3, 1752 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiros) 5,4897 5,4897 5,4897 5,4897 
MEDICINA, ODONTOLOGIA E 
VETERINÁRIA 
Hospitais, Sanatórios, 
Ambulatórios, Pronto Socorro, 
Bancos de Sangue, Casa de Saúde, 
de Recuperação ou Repouso por 
orientação médica, Clínicas e 
Laboratórios de Análise e 
Eletricidade Médica (em geral) 
-Como as fábricas 
-Entidades e estabelecimento sem 
finalidade lucrativa 
-Como as fábricas com redução de 
50% 
Institutos Psicotécnicos 

' 
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8.3 Clinica e profissional autônomo de 
medicina 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 

8.4 Clinica e profissional autônomo de 
odontologia 32,9381 32,9381 32,9381 32,9381 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 

8.5 Outros profissionais liberais de 
saúde humana 
-por empregado, a partir do 3° 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 
(terceiro) 

8.6 Clinica profissional autônomo 

• veterinária 32,9381 32,9381 32,9381 32,9381 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 

8.7 Outros serviços de saúde humana 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
9 INSTALAÇAO E MONTAGEM 

DE BENS 
9.1 Instalações e montagens 

industriais, comerciais, de 
escritórios, residenciais, de 
equipamentos, máquinas e 
aparelhos, e de linhas e fontes de 
transmissão de enrgia elétrica ou 
de telefone 
-Como as indústrias 

65,8762 
9.2 Profissionais autônomos ligados 

aos serviços de instalação e 
montagem, exceto engenheiros 13, 1752 13,1752 13, 1752 13,1752 
-por empregado, a partir do 3° 

• (terceiro) 5,4897 5,4897 5,4897 5,4897 
10 INTERMEDIAÇAO, 

CORRETAGEM E 
REPRESENTAÇÃO 

10.l Escritório de Corretagem, 
Intermediação ou Agenciamento 
em Geral, Representação 
Comercial em Geral, 
Contabilidade e Processamento de 
Dados 
-Como as fábricas 

10.2 Profissionais Autônomos, Liberais 32,9381 32,9381 32,9381 32,9381 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 

10.3 Profissionais autônomos, não 
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liberais 13,1752 13,1752 13,1752 13,1752 
-por empregado, a partir do 3° 
(terceiro) 5,4897 5,4897 5,4897 5,4897 

10.4 Administração de Imóveis e 
Condomfnios 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 

10.5 Agência de viagem/Turismo 
65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 

10.6 Casa Lotérica e Agente de Loteria, 
inclusive loteria esportiva e de 
números 197,6285 197,6285 197,6285 197,6285 

10.7 Serviços Funerários 
-Como as casas comerciais 

11 ALOJAMENTO E 

• ALIMENTAÇÃO 
11.1 Hotel 

-Como as casas comerciais 
131,7523 

11.2 Motel 
-Como as casas comerciais 

131,7523 
11.3 Pensões e similares 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
11.4 Restaurante, Lanchonete, 

Churrascaria, Pastelaria, Bar, Café, 
Sorveteria, Buffet, Doceria e 
Similares 
-Como as casas comerciais 

12 LOCAÇAO E GUARDA DE 
BENS 

12.I Garagem e Estacionamento 
-Como as Casas Comerciais 65,8762 

12.2 Locação de Bens Imóveis • (inclusive arrendamento mercantil) 
-Como as casas comerciais 65,8762 

12.3 Locação de mão-de-obra 
(inclusive para guarda e vigilância) 
-Como as fábricas 

131,7523 
12.4 Armazéns Gerais 

-Como as fábricas 
131,7523 

12.5 Depósito e Reservatórios de 
combustfveis, inflamáveis e 1.317,5231 1.317,5231 1.317,5231 1.317,5231 
explosivos 

12.6 Depósito de outros tipos de bens 
-Como as Casas Comerciais 65,8762 
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Depósitos Fechados 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
DIVERSuES PUBLICAS 
Dancings, Boates, Drive-in 263,5046 263,5046 263,5046 263,5046 

Aparelhos de jogos eletrônicos 
-por unidade 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
Bailes, Shows, Festivais, Recitais, 
Grupos Teatrais 
a) por função 16,4690 16,4690 
b) em clubes ou estabelecimentos 
com capacidade superior a 300 
pessoas (exceto representação 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
teatral) 
c) promovidos por entidades 
referidas no item 16.1 b º·ºº 0,00 
Bilhares, Mini Bilhares, Boliches e 
Similares 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
Bochas e Malhas 32,9381 32,9381 32,9381 32,9381 
Cinemas 131,7523 131,7523 131,7523 131,7523 
Circos 
a) grandes (até 60 dias) 98,8142 98,8142 
b) pequenos (até 60 dias) 32,9381 32,9381 
Clubes que exploram jogos llcitos 
e autorizados 263,5046 263,5046 263,5046 263,5046 
Parques de Diversões 
-por mês 65,8762 65,8762 
Tiro ao alvo 
-por mês 16,4690 16,4690 
Exercícios de Esgrima, de 
Destreza Física ou intelectual, 
Patinação e Similar 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
Execução de Música 
Individualmente, por conjuntos ou 
transmissão por qualquer processo, 
exceto quando em programas 131,7523 131,7523 131,7523 131,7523 
filantrópicos ou cívicos 
Outras diversões não 
especificadas, exceto quando em 
programas filantrópicos ou cívicos 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
ENSINO DE QUALQUER GRAU 
OU NATUREZA 
Auto-Escolas 

-Até 5 veículos, inclusive de 98,8142 98,8142 98,8142 98,8142 
terceiros 
-por veiculo excedente 19,7628 19,7628 19,7628 19,7628 
-instrutores autônomos 13,1752 13,1752 13,1752 13,1752 
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14.2 Demais Escolas 
-Como as casas comerciais 
-Professores Autônomos 
a) nfvel universitário 32,9381 32,9381 32,9381 32,9381 
b) outros 13,1752 13,1752 13,1752 13,1752 

15 SERVIÇOS PESSOAIS 
DIVERSOS 

15.1 Barbearia, Salão de Beleza, 
Tratamento de Pele, 
Embelezamento e afins 
-Por cadeira ou empregado 26,3505 26,3505 26,3505 26,3505 
-Profissionais autônomos 13,1752 13,1752 13,1752 13,1752 

15.2 Massagens, Ginásticas, 

• Modelagem Física e congêneres 
-Como as casas comerciais 
Profissionais autônomos 13, 1752 13,1752 13,I752 13,1752 

15.3 Banhos, Duchas, Saunas e 
Congêneres 
-Como as Casas Comerciais 
-Profissionais Autônomos 13,1752 13,1752 13,1752 13,1752 

15.4 Oficinas de consertos de calçados 
- Como as fábricas 
-Profissionais Autônomos 13,1752 13,1752 13,1752 13, 1752 

15.5 Alfaiatarias e Ateliers de Costura 
-Como as fábricas 
-Profissionais autônomos 13, 1752 13,1752 13,1752 13,1752 

15.6 Lavanderias e Tinturarias 
Como as fábricas 
-Profissionais autônomos 13,1752 13,1752 13,1752 13, 1752 

16 SERVIÇOS PUBLICOS, 
COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 

• 16.I Entidades e instituições públicas 
ou particulares 
a) de caráter social, desportivo, 
recreativo, cultural, cientifico e 
tecnológico 26,3505 26,3505 26,3505 26,3505 
b) de caráter comunitário 
assistencial e filantrópico de classe 
sindical e religioso 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

16.2 Orgãos da Administração Direta, 
Autarquias e Fundações Públicas 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 

16.3 Cartório, Tabelionato e Depósito 
Judicial 131,7523 131,7523 131,7523 131,7523 

16.4 Empresa Pública e congêneres 
-Como as fábricas 131,7523 

16.5 Representação de organismo 
internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



16.6 
17 

17. I 

17.2 
17.3 

17.4 

• 18 

18.1 

18.2 

• 18.3 

NOTA: 

PROC. N9 . .1.lí,,.l-(}
l.~?..~-~~~? .... ~~~~: :t-~-:-:-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Representação Diplomática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ESTABELECIMENTOS, 
EMPRESAS OU 
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 
NÃO DISCRIMINADOS 
Escritório Administrativo de 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
Contato 
-Como as Casas Comerciais 
Condomlnio de Ediflcio 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
Outros estabelecimentos e 
empresas não discriminados 65,8762 65,8762 65,8762 65,8762 
-Como as casas comerciais 
Outros profissionais autômonos 
não discriminados 13,1752 13,1752 13,1752 13,1752 
PROFISSIONAIS AUTONOMOS 
NÃO ESTABELECIDOS E SEM 
EMPREGADOS (TAXA 
REDUZIDA) 
Serviços Pessoais 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 
Alfaiate e Costureira, Florista, 
Bordadeira, Tricoleira, Forrador de 
Botões (serviços prestados ao 
usuário final). Manicure e 
Cabeleireira (trabalho a domicilio). 
Auxiliar de Enfermagem e 
Terapia, Atendente de 
Enfermagem e sapateiro 
remendão. 
Serviços Domésticos 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 
Doceira, Passadeira, Lavadeira, 
Jardineira, Faxineira, Cozinheira, 
Afiador de Instrumentos 
Domésticos (ambulantes) e outros 
serviços domésticos 
Outros serviços 10,9794 10,9794 10,9794 10,9794 
Guarda-noturno, Vigilante, 
Desentupidor de Esgotos e Fossas, 
Balconista (trabalho temporário), 
Artista Circense, Detetive 
Particular, Músico, Garçom 
Outros Serviços sociais e de 
artesanato de pequeno valor 
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1- Na concessão de licença para o exerc!cio de comércio provisório, eventual ou ambulante 
será exigida a prova de inscrição na Secretaria da Fazenda do Estado, quando for o caso (Parágrafo 3° do 
artigo 17º da Lei nº 470/83). 

II- A licença especial para o comércio provisório será concedida quando a comercialização não 
for conflitante com o comércio estabelecido (artigo 2º, parágrafo único da Lei nº 2324/81 e parágrafo 4º do 
artigo 17º da Lei nº 2470/83). 

III- Os estabelecimentos que obtiverem permissão especial para se instalarem no interior de 
escolas, clubes, hospitais e assemelhados, desde que não haja comunicação direta com o público, gozarão do 
desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores desta Tabela, podendo funcionar em concordância 
com os horários das atividades ai! exercidas. 
OBS: 

-Tabela adotada pela Lei nº 25360, de 13.12.84; 
-ltens2,4,2.12,2.13"b",2,l4"e" ,5.6,10.1,13.3, 15.1e17.3 alteradospelaLeinº2720,de 1Ll2.86 
-Itens 2. 14 "f', 3.3 e 17.1 alterados pela Lei nº 2586, de 25.09.85 
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TABELA IV 
Preços Para os serviços de Expedientes e Diversos 
Parâmentro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

ESPECIFICAÇAO E DISCRIMINAÇAO 

ALVARAS 
a) de licença concedida ou transferências 
b) de qualquer natureza 
ATESTADOS: 
a) por unidade 
CERTIDuES 
a) por unidade 
b) busca por ano, além do preço 
c) rasa, por linha 
TITULOS 
a) de propriedade de sepultura, jazigo, carneiras, mausoléu 
ou ossário 
TRANSFERENCIAS 
a) de imóvel, por unidade 
b) de firma ou razão social, ramos de negócio 
c) de privilégio de qualquer natureza 
d) 2' via de avisos-recibos 
FORNECIMENTO DE INSCRIÇAO MUNICIPAL 

TERMOS E CONTRA TOS 
a) 5% sobre o valor declarado ou valor do contrato (no 
máximo R$ 1.000,00) 
PETlÇUES ou REQUERIMENTOS INICIAIS ou 
RECURSAIS 
a) em procedimento administrativo de interesse do 
munícipe 
b) reclamações contra o serviço público 
LISTAGENS COMPUTADORIZADAS 
a)diversas, de interesse do munfcipe 

VALOR 
(Quantidade de UFIR) 

39,5257 
39,5257 

21,9687 

21,9687 
2, 1959 
1,0979 

65,8762 

39,5257 
39,5257 
65,8762 
10,9794 

13,1752 

9,8814 
0,00 

65,8762 

NOTA:Nenhum valor devido pela assinatura do contrato ou termo com o Município (ítem 07) poderá ser 
superior a 304,5774 UFIR (artigo 31° da Lei nº 2470/83); 
Ficam isentas do pagamento dos serviços de expediente de que trata esta tabela: 

-as entidades de caráter social (artigo 6° da Lei nº 2536/84). 
-os requerimentos de certidão sobre alistamento militar; para fins eleitorais; sobre devolução de 

tributos pagos em duplicidade; e de servidores municipais, quando referentes à sua situação funcional ou às 
ocorrências resultantes de seu regime jurídico (art. 1 º Lei nº 3945/95). 

-os termos e contratos: de prestação de serviços de pessoas flsicas ao município; e de locação de bens 
imóveis ao município (art. 1 º Lei 3945/95). 

-Tabela alterada pela Lei nº 3816/94. 
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TAXA DE YIAÇÃO - TABELA V 

01 ASFALTO QUANT. DE U.F.I.R. POR METRO LINEAR 3.5133 
02 CALÇAMENTO QUANT. DE U.F.I.R. POR METRO LINEAR 3.5133 
03 GUIA E SARJETA QUANT. DE U.F.1.R. POR METRO LINEAR 2.0421 

OBS.: TABELA ADOTADA PELA LEI NR. 2470/01/12/83 

• 

• 
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T A X A S A N 1 T Á R 1 A - TABELA VI 

OI PREDIOS COM AREA 80,00M2 QUANT. EM U.F.l.R. 13,0324 
CONSTRUÍDA ATÉ 

02 OUTRAS 80,00M2 QUANT. EM U.F.l.R 19,5432 
CONSTRUÇÕES 

03 81,00M2 150,00M2 QUANT. EM U.F.LR 39,0974 
04 151,00M2 200,00M2 QUANT. EM U.F.l.R 71,6952 
05 201,00M2 300,00M2 QUANT. EM U.F.LR 110,8036 
06 301,00M2 400,00M2 QUANT. EM U.F.l.R 202,0531 
07 401,00M2 500,00M2 QUANT. EM U.F.LR 247,6723 
08 501,00M2 600,00M2 QUANT. EM U.F.LR 299,8243 
09 601,00M2 700,00M2 QUANT. EM U.F.l.R 351,9653 
10 701,00M2 800,00M2 QUANT. EM U.F.l.R 404,1062 
11 801,00M2 900,00M2 QUANT. EM U.F.l.R 469,2907 
12 901,00M2 l.000,00M2 QUANT. EM U.F.l.R 534,4642 
13 LOOO,OOM2 ACIMA QUANT. EM U.F.l.R 599,6486 
14 TERRENOS SEM CONSTRUÇAO INDEPENDENTE DO SETOR 10,9793 

QUANT.EM 
U.F.LR. 

ITEM O 1 - PREDIOS DE USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. 
ITENS 02 AO 13 ·OUTROS PREDIOS COM AREAS CONSTRUIDAS. 

NOTA: OS PRÉDIOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOFRERÃO UM ACRÉSCIMO DE 50% 
DA SUA ALIQUOTA. 

OBS.: TABELA ADOTADA PELA LEI Nº. 2470/01/09/83 
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TABELA Vlll 
Para Lançamento e Cobrança dos Preços de Serviços Diversos 

Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 
ESPECIFICAÇAO E DISCRIMINAÇAO VALOR 

(Quantidade de 
UFIR) 

DE APREENSÃO E DEPOSITO DE BENS MOVEIS, 
SEMOVENTES E MERCADORIAS: 
a) animal cavalar, muar ou bovino (por cabeça) 79,0514 
b) animal suíno, lanígero ou caprino (por cabeça) 79,0514 
c) animal canino ou qualquer espécie não especificada (por 79,0514 
cabeça) 
d) veículo impulsionado à mão 263,5046 
e) veículo a tração animal 197,6284 
!) veiculo a tração mecânica 461,1331 
g) bicicletas 98,8142 
h) qualquer outro veiculo não especificado 98,8I42 
i) mercadorias 147,1234 
DE CEMI 1 t;RIO SAUDADE 
a) terrenos perpétuos, por m2, localizadas em ruas e 
avenidas, com largura: 
0,40 ma 1,20 m 98,8142 
1,21ma2,00 m 149,3193 
2,01ma2,50 m 182,2574 
2,51ma3,00 m 2I7,3913 
3,01 ma 3,50 m 250,3294 
3,51ma4,00 m 283,2675 
4,01 ma 4,50 m 316,2055 
4,51ma5,50 m 366,7106 
localizadas em esquinas ou praças ajardinadas 395,2569 
b) conservação anual: 
uma gaveta 39,5257 
conjunto de duas gavetas 79,0514 
conjunto de três gavetas 115,2833 
c) funerais: 
números esmaltados por cabeça 19,7628 
chapas esmaltadas, por numeração de sepultura 19,7628 
d) carneira (licença para construção) 
por gaveta para adultos 4,3917 
por gaveta para menores de 14 anos 4,3917 
galerias para adultos 4,3917 
muretas para adultos 4,3917 
muretas para menores de 14 anos 4,3917 
e) aprovação de projetos de revestimentos: 
granito maciço 98,8142 
granito serrado 55,9947 

VALOR DIARIO 
(Quantidade de 

UFIR) 

39,5257 
39,5257 
39,5257 

39,5257 
39,5257 
39,5257 
39,5257 
39,5257 
39,5257 

DIST./BAIRROS 

39,5257 
52,7009 
65,8762 
98,8142 
111,9895 
131,7523 
166,8863 
166,8863 
197,6285 

-
-
-

19,7628 
19,7628 

4,3917 
4,3917 
4,3917 
4,3917 
4,3917 

98,8142 
55,9947 
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outros tipos 39,5257 39,5257 
f) construção de alvenaria 
carneira - 5% sobre o preço do material e mão de obra 
(por cabeça) 
galeria - 3% sobre o preço do material e mão de obra 
(por cabeça) 
vistorias 9,8814 9,8814 

03 MERCADO MUNICIPAL 
aluguel de boxe - preço mensal 73,5617 

NOTAS: os valores constantes da letra "a" , do item 2, da presente tabela, serão reduzidos à metade, quando 
se tratar de terrenos adquiridos no Cemitério do Distrito de Tibiriçá. 
No caso de transferência de terreno, serão cobradas novas taxas; 
Tabela alterada pela Lei nº 3816/94 . 
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TABELA IX 
Preços de Licenças Para Obras Particulares 

Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

ESPECIFICAÇÃO E DISCRIMINAÇAO VALOR 
(Quantidade de UFIR) 

RESIDENCIAL 
Construção em residências isoladas, conjuntos multi-
residenciais agrupados horizontalmente e aumento de área 
construida: 
Em alvenaria 
até 60 m2 - por metro quadrado 1,3175 
de 60 a 120 m2 - por metro quadrado 1,3175 
de 120 a 240 m2 - por metro quadrado 1,6469 
de 240 a 360 m2 - por metro quadrado 1,9763 
acima de 360 m2 - por metro quadrado 2,3057 
Em madeira: 
a) madeira comum - preço único 1,9763 
b) madeira tratada e aparelhada - por metro quadrado 1,3175 
NOTA: Para efeito de fixação do preço, a área de piscina, 
quando houver, será computada à área construida. 
Construção de conjuntos residenciais agrupados 1,3175 
verticalmente e aumento da área construida - por metro 
quadrado 
NOTA: Para efeito de fixação do preço, será considerada a 
área das unidades habitacionais mais a área comum. 

CONSTRUÇAO HABITACIONAL DE INTERESSE 
SOCIAL: 
Residência isolada até 72 m2 - preço único 39,5257 
Ccondomlnio (horizontal e vertical) - por m2 l,3175 
NOTA: Para efeito de fixação do preço, será considerada a 
área das unidades habitacionais, mais a área comum. 
Núcleos habitacionais - preço único 32,9381 
NAO RESIDENCIAL: 
Construções não residenciais e aumento de área até 250 1,9763 
m2 - por metro quadrado 
excedente a 250 m2 - por metro quadrado 0,6588 
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO 
Loteamento para fins urbanos e chácaras de recreio 0,0329 
(aprovação e/ou alteração de projetos) por metro quadrado 
Desmembramento 
Aprovação ou alteração de projeto - por metro quadrado 0,1757 
Aprovação ou alteração - por lote 19,7628 
DIVERSOS 
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5.1 Habite-se (vistoria) até 60 m2 - preço único 39,5257 
Excedente a 60 m2 - por metro quadrado 1,9763 

5.2 Demolições - preço único 39,5257 
5.3 Alinhamento 

5.3.1 Ruas sem pavimentação - por metro quadrado 9,8814 
5.3.2 Ruas com pavimentação - por metro quadrado 1,9763 
5.4 Modificação ou alteração de projetos anteriores à 

concessão do habite-se: 
a) mantendo a àrea original - preço único 39,5257 .. 

NOTA: Excedente a área ongmal será determmada em função das tabelas dos Itens especfficos. 

5.5 Autenticação de plantas (em papel heliográfico) - até que 
exceder a 1 m2 - preço único 1,9763 • 5.6 Fornecimento de cópias de loteamento e da cidade (em 39,5257 
papel heliográfico) - por metro quadrado 

5.7 Registro de profissionais 
a) engenheiros, arquitetos, agrônomos, empresas 
construtoras e técnicos 147,1234 
b) eletricistas, encanadores, topógrafos 39,5257 
c) certidão de registro de profissionais 19,7628 

5.8 Abertura de valas: 
a) em ruas asfaltadas - por metro quadrado 83,4431 
b) em ruas com paralelepfpedos - por metro quadrado 19,7628 
c) em ruas sarjetadas - por metro quadrado 19,7628 
d) em ruas sem pavimentação - por metro quadrado 13, 1752 

5.9 Rebaixamento de Guias 
a) em ruas asfaltadas - por metro quadrado 26,3505 
b) em ruas calçadas ou sarjetadas - por metro quadrado 15,3711 

5.10 Certidões: 
a) denominação de ruas 26,3505 • b) de construção 28,5463 
c) de numeração do prédio 23,0567 
d) de uso de solo 65,8762 
e) de parcelamento de solo 65,8762 
f) de aprovação de anteprojeto de plano de loteamento 65,8762 

5.11 Emplacamento de prédios - por unidade 19,7628 
6 VISTORIAS TECNICAS 

a) em postos de gasolina ou depósitos de combustíveis ou 
inflamáveis, fábricas de fogos, congêneres, na instalação e 
por semestre. 23,0567 
b) em cinemas, teatros e similares, na instalação e por 23,0567 
semestre. 
c) em sedes de clubes recreativos e esportivos, na 23,0567 
instalação e por semestre. 
d) em elevadores, escadas rolantes e similares, na 23,0567 



.--------------------------- -------- ------- ···---------

• 

• 

PROC NQ ·-- J._ r (Xi 
FOLHAS ·-~.:... J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

instalação e por semestre. 
e) circos, parque de diversõese similares, na instalação 
CERTIFICADO DE VISTORIA 
a) vistoria para instalação de estabelecimentos industriais 
b) vistoria para licença de funcionamento de 
estabelecimentos destinados a diversões públicas. 

NOTAS:Tabela adotada inicialmente pela Lei nº 2324 de 17.11.81; 

23,0567 

2,7448 

2,7448 

Para efeito de cálculo, aplicar-se-á a redução de 50% nas alíquotas, de conformidade com o 
parágrafo 1° da Lei nº 3176, de 26.12.89; 

Tabela adotada pela Lei nº 3176, de 26.12.89; 
Itens 6 e 7, acrescentados pelo artigo 35°, da Lei nº 2470, de 01.12.83, e não inclusos pela Lei nº 

3176, de 26.12.89; 
Tabela alterada pela Lei nº 3816/94 . 
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TABELA X 
Preços Para Localização de Negociantes e Prestadores de Serviços em Mercados, 

Feira-Livres ou Logradouros e Vias Públicas. 
Parâmetro: Unidade Fiscal de Refe4rência - UFIR 

ESPECIFICAÇÃO E DISCRIMINAÇAO VALOR 
(Quantidade de UFIR) 

PONTO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS: 
Transferência de Ponto de Estacionamento: 
1- de proprietário 367,8085 
11-de vefculos 16,4690 
Ili-de local 98,8142 
IV-de carroças 7,6856 
EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 
[-ambulantes 13,1752 
II-colocação de mesas e exposição de mercadorias no 
passeio, por estabelecimento de serviço ou comercial, 
quando permitidas - por metro linear e por mês 13, 1752 

Tabela alterada pela Lei nº 3816/94 . 
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TABELA XI 
Taxa de Fiscalização de Publicidade ou Anúncio 
Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

TIPO DE ANUNCIO PERIODODE 
INCID~NCIA 

ANUNCIOS - LOCALIZADOS NOS 
ESTABELECIMENTOS E RELACIONADOS COM 
ATIVIDADES NELE EXERCIDAS 
Luminosos ou iluminados, não luminosos nem iluminados, 
próprios ou de terceiros, ou próprios e de terceiros, externos 
ou vislveis do exterior: 
-independente da quantidade de anúncios em cada anual 
estabelecimento 
ANUNCIOS LUMINOSOS OU ILUMINADOS - NAO 
LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS(*) 
Com programação que permita a apresentação de múltiplas 
mensagens: 
até 5 m2 anual 
acima de 5 m2 anual 
Animados (com mudança de cor, desenho ou dizeres, 
através de jogos de luzes ou com luz intermitente) e/ou com 
movimento: 
até 5 m2 anual 
acima de 5 m2 
Inanimado ou Sem Movimento: 
até 5 m2 anual 
acima de 5 m2 anual 
ANUNCIOS NAO LUMINOSOS NEM ILUMINADOS E 
NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS(*) 
Com movimento: 
até 10m2 anual 
acima de 10 m2 anual 
Sem movimento: 
até 10 m2 anual 
acima de 1 O m2 anual 
ANUNCIOS EM QUADROS PROPRJOS PARA 
AFIXAÇÃO DE CARTAZES MURAIS ("OUT DOOR") 
NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS (*) 
Iluminado: 
até 10 m2 trimestral 
acima de 1 O m2 trimestral 
Não Iluminado: 
até 10 m2 trimestral 
acima de 1 O m2 trimestral 
ANUNCIOS DIVERSOS NAO LOCALIZADOS NOS 

VALOR 
(Quantidade de 

UFIR) 

32,9381 

131,7523 
197,6285 

32,9381 
65,8762 

32,9381 
65,8762 

65,8762 
131,7523 

32,9381 
65,8762 

39,5257 
52,7009 

32,9381 
39,5257 

J 
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PREFEITURA MUNICIPAL ~-~1\ÜRU :.:~ :J 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ESTABELECIMENTOS(*) 
5.1 Produtos e artigos com ou sem inscrições utilizados como anual 

meio de propaganda ou serviços 
5.2 Quadros negros, quadro de aviso, inclusive quadros móveis 

transportados por pessoas 
5.3 Anúncios provisórios; com prazo de exposição até 90 

(noventa) dias. mensal 
5.4 Anúncios, internos ou externos, fixos ou removíveis, em 

veiculos de transporte de pessoas ou passageiros, e de carga. 
Luminosos ou iluminados, por veiculo anual 
Não iluminados, por veiculo anual 

5.5 Anúncios em veículos destinados exclusivamente à 
publicidade, por veiculo. anual 

5.6 Anúncios por meio de projeções luminosas em tela anual 
5.7 Anúncios por meio de filmes, em tela anual 
5.8 Publicidade por meio de circuito interno de televisão, em 

canal anual 
5.9 Anúncios por sistemas aéreos 

Aviões, helicópteros e assemelhados, por aparelho trimestral 
Planadores, asas delta e assemelhados, por aparelho trimestral 
Balões (cativos ou não), por unidade trimestral 
Raios laser, por aparelho emissor trimestral 

5.10 Mostruários não localizados no estabelecimento: 
Iluminados, por unidade anual 
Não iluminados, por unidade anual 

5.11 Pinturas, adesivos, letras ou desenhos autocolantes, 
aplicados em mobiliário em geral (mesas, cadeiras, balcões, 
etc.), por unidade. anual 

5.12 Anúncios afixados em postes nas vias públicas quando permitidos 
Não luminoso nem iluminado anual 
Luminoso ou iluminado anual 

5.13 Anúncios acoplados a relógios e/ou termômetros: 

Não luminoso nem iluminado anual 
Luminoso ou iluminado anual 

5.1.4 Anúncios em folhetos ou programas impressos em qualquer 
material e distribuldos por qualquer meio anual 
Idem, idem por vez 

5.1.5 Outros tipos de publicidade por quaisquer meios não enquadráveis 
nos itens anteriores anual 

Incluem-se: 
a) os existentes nos estabelecimentos mas que não tenham relação com as atividades nele desenvolvidas; 
b) os veiculados em áreas comuns ou condominiais; 
e) os expostos em locais de embarque e desembarque de passageiros; 
d) os exibidos em centros comerciais ou assemelhados. 
NOTA: 

26,3505 

13,1752 

39,5257 
19,7628 

65,8762 
98,8142 
98,8142 

197,6285 

65,8762 
65,8762 
32,9381 
197,6285 

65,8762 
49,4071 

3,2938 

13,1752 
26,3505 

26,3505 
39,5257 

65,8762 
6,5876 

65,8762 

O período de incidência poderá ser reduzido, nos casos de anúncios provisórios, respeitado o mfnimo de recolhimento da 
Taxa, correspondente a 5,4897 UFlR: 
Tabela adotada pela Lei n' 3269, de 31.10.90. 



Cumpridas as exigências legais, 
encaminha-se o presente procedimento 
ao ARQUl'IO com as formalidades de 

p,.xe. l~ 
Bauru, ... L ... J ... li.J · 


