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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SAO PAULO

OF. DE. No 360/02
P. 21112/02

Senhor Presidente

Bauru, 28 de novembro de 2002.

Vimos atraves do presente, encaminhar a Vossa Excelencia, Projeto de
Lei n.° 130/2002, que altera os artigos 1°, 2° e 4°, e revoga o artigo 3°, da Lei n° 3670, de 29
de dezembro de 1993, que cria e disciplina a cobranga da taxa de ocupagao e uso do
Calgadao para fins comerciais.

consideragao.
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e

NILSON COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

A Sua Excelencia, o Senhor
WALTER DO NASCIMENTO COSTA
DD. Presidente da Camara Municipal de Bauru
NESTA

A
D.AeL.
P/ Leitura no Expediente
da Sp ^R -Qrd^arie do

^..;cdia ....S^

anexos:- copia da Lei 3670/93, 3669/93, 4173/96, e art. 150 da Constituigao'Federal.

PilbNcado no Diano Oficial de Bauru
emJ ° ?pa°2



P. 21112/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SAO PAULO

PROJETO DE LEI No 130/02
Altera os artigos 1°, 2° e 4°, e revoga
o artigo 3°, da Lei n° 3670, de 29 de
dezembro de 1993, que cria e
disciplina a cobranga da taxa de
ocupaqao e uso do Calqadao para
fins comerciais.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Organica do
Municipio de Bauru, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. ^° - Os artigos 1°, 2°, 3° e 4° da Lei n° 3670, de 29 de dezembro de 1993, que cria e disciplina a
cobranga da taxa de ocupagao e uso do Calgad"ao para fins comerciais, passam a ter as
seguintes redagoes:

"Art. 1° - Fica criada a taxa de ocupagao e uso de area para fins comerciais no C 19ad"ao
da Rua Batista de Carvalho e nas ruas transversais ate 10 metros do
alinhamento desta, nos termos do artigo 1° e paragrafo unico da Lei n°
3.669/93." (NR)

"Art. 2° - A taxa de que trata o artigo anterior tem como fato gerador a prestagao de
servigos administrativos especificos para a manutengao, limpeza, seguranga e
fiscalizagao do comercio e uso daqueles locais e e devida, mensalmente,
calculada a razao de 0,023 U.V.F por metro quadrado do piso terreo do
respectivo imdvel." (NR)

"Art. 3° - Revogado."

"Art. 4° - A taxa sera langada pelo setor competente da Prefeitura anualmente e cobrada
dos estabelecimentos com testada para os locais descritos no art. 1° desta Lei,
em 04 (quatro) prestagoes com vencimentos nos primeiros dias fiteis de
janeiro, margo, julho e outubro de cada exercicio." (NR)

Art. 2° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, excetuando-se o art. 1°, que vigorara a
partir de 01 de janeiro de 2003, nos termos do art. 150, III, "b", da Constituigao Federal,
haja vista que institui tributo as empresas estabelecidas nas Pragas Rui Barbosa e Machado
de Mello, bem como os trechos das ruas transversais.

Bauru,....



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SAO PAULO

SENHOR PRESIDENTE,
NOBRES VEREADORES:

EXPOSICAO DE MOTIVOS
28, novembro, 02.

Trata o presente projeto de lei que, uma vez aprovado, altera dispositivos da Lei n° 3670,
de 29 de dezembro de 1993, que cria e disciplina a cobranga da taxa de ocupagao e uso do Calgad"ao para fins
comerciais.

As alteragoes sao propostas visando a adequagao ao disposto na Lei no 3669, de 29 de
dezembro de 1993, que da destinagao especial as quadras 01 a 07 da Rua Batista de Carvalho e disciplina sua
utilizagao.

A redagao primitiva do art. 1° da Lei n° 3670 previa a cobranga da taxa de ocupagao e
uso somente dos comerciantes estabelecidos no Calgad"ao, nas quadras 01 a 07.

Entretanto, a Lei n° 4173/96 alterou a Lei 3669, incluindo, para todos os efeitos desta
lei, a Praga Rui Barbosa e a Praga Machado de Mello, razao pela qual a alteragao proposta se justifica para
cobranr,a de referida taxa, tambem, das empresas estabelecidas nas citadas pragas e nos trechos das ruas
transversais.

Outrossim, considerando que as alteragoes preveem a cobranga de tributo de novas
empresas, isto e, aquelas estabelecidas nas pragas e nas ruas transversais, deve-se, in casu, observar o
principio da anterioridade, nos termos do art. 150, III, "b", da Constituiqso Federal.

Assim, na expectativa de contarmos com o apoio dessa Casa para aprovagao do
projeto em anexo, reiteramos nossos protestos de consideragao e aprego.

NILSON COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
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P. 8698/87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTAD.O DE SAO PAULO

LEI 4173, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996
Revoga a Lei n° 3706 de 27 de abril de 1994

TIDEI DE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de Sao Paulo, faz saber que a Camara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica revogada a Lei n° 3706 de 27 de abril de 1994, que revogou a Lei n° 2822 de 16 de maio de
1988.

Artigo 2° - A Lei n° 2822/88 volta a ter plena eficacia e total validade, para todos os efeitos nela previstos.

Artigo 3° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em contrario.

Bauru, 11 de dezembro de 1996.

TIDEI DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO HENRIQUE ZANLOCHI
SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS

Registrada no Departamento de Comunicaqao e Documentaqao da Prefeitura, na mesma data.

MAURO AFONSO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO

DE COMUNICAQAO E DOCUMENTAQAO

I
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PREFEITURA DG. MUNlCIPIO' DE BAURU;
ESTADO DE SAO PAULO

LEI NQ 3670, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993
P.29538/93 Cria e disciplina a cobran0a de taxa

de ocupiW3o e uso do Cal4;adSo para
fins comerciais.

TIDEI DE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado do SAo

Paulo, faz saber que a C3mara Municipal aprovou e ele sanciona e prosulga a
seguinte lei:

Artigo 14 - Fica criada a taxa do ocupact7o e uso do 6rea para fins
coserciais no CalCadbo da Rua Batista do Carvalho.

Artigo 29 - A taxa do que trata o artigo anterior tea cono fato gerador
a prestaCAo do eervipos administrativos especSficos para a
manutenqdo, liepsza, eeguransa e fiscalizagao do coeircio e
uso do Calpedao pelos cowerciantes ali estabelecidos.

Artigo 32 - A taxa A devida mensalmente pelos comerciantes estabelecidos
em imbveis localizados no celcad3o calculada a raz3o do
0,023 U.V.F. por metro quadrado do piso tdrreo do im6vel
onde exerce a sua atividade mercantil.

Par3grafo ljnico - No caso de extinqdo da U.V.F. fica o Executivo autorizado a
utilizar outro pardmetro inatituido pelo Governo Federal.

Artigo 49 - A taxa ser6 lanGada pelo setor competente da Prefeitura

anualmente e cobrada dos comerciantes estabelecidos em
imdveis localizadoe no CalCad8o. em 04 preste08ea com

vencimentos nos primeiros dias Citeis de janeiro. margo.
julho e outubro de cada exercicio.

Par3grafo Unico - Em obedi8ncia a melhor conveniAncia e oportunidade

administrativa, o executivo poder6 alterar os prazos de

pagamento fixados neste artigo, sem contudo diminuir o
ni5mero de parcelas mensais.

Artigo 52 - 0 nao pagamento da taxa do respectivo vencimento aujeita o

contribuinte a multa de 10%. Juros de 1% ao m®s. tudo

monetariamente atualizado no data do efetivo pagamento.

Artigo 04 - Acreacente-se ao Artigo 233 da Lei nQ 1.929. de 31 de

dezembro de 1975:

VIII - Taxe de ocupao3o e uso de Area para fina
Comerciais no calCad3o.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU
STADO DE SAO PAULO

Artigo 79 - Eeta lei entrard em vigor na data de sua publicaCdo,
revogadas as diapoaiq3ee em contrbrio.

Registrada na Diviso do Expediente da Prefeitura, na mesma data.

-tfAURW AFONSO
DIRETOR DA DIVISXO DO EXPEDIENTE
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PREFEITURA DO- MUNICIPIO DE BAURU

ESTADO DE SAO PAULO

P. 12832/92 LEI N2 3669. DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993
DA destinacao especial as quadras I a

7 da Rua Batista de Carvalho e disci
plina sua utilizacao.

. .

1IDEI GE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru,
Estado de Sao Faulo, faz saber que a Camara Municipal aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 14 -

Artigo

As quadras 01 a 07, da Rua Batista de i:arvalho,

aqui denominada "l:;alcadao", e as trechos das

ruas transversais ate 10 metros do alinhamento

desta ficam transferidas da cateeoria de "Bens
de uso comum" para a de "Bens de uso especial"

observadas as condicoes desta Lei.

Ioda e qualquer instalacao, construcao, reforma,
ampliacao. aiteraeao de vitrine e fachada,
publicidade atraves de placas, luminosos,
letreiros ou similares. na area definida no
artigo 1^-, dependera de previa aprovacao da
Prefeitura. ouvida a.SEF'LAN.

As fachadas dos imoveis que apresentam elementos

de valor historicos, artisticos, arquitetonicos,
assim definidas pela Prefeitura ou orgao
competente. deverao ser preservadas, proibida a
coiocaeao de elementos que alterem, escondam ou
interfiram nas suas caracteristicas originais.

§ Z^ - 0 requerimento para aprovacao pela Prefeitura
para as fins deste artigo sera instruido com o
projeto contendo plantai, corte, elevacap,
perspectiva, esquemas, medidas e especificacao
de material suficientes para seu perfeito
entendimento.

1= -

Todos as elementos de novas fachadas inclusive

luminosos e letreiros deverao atender as

dimensoes e especificaeoes" do Anexo I que faz
parte integrante desta Lei.

3 49 - As construcoes, reformas e alteracoes de fachada
so poderao ser executadas apos a colocacao de
tapumes de protecao com 2.00 metros de altura,
construido com material vedante, sem frestas,
distante 2,00 metros do alinhamento do predio.

54 - Para as obras em predio com mais de um pavimento
fica obrigatorio o entelamento.



PREFEITURA DO-MUNICIPIO DE BAURU
ESTADO DE SAO PAULO

Artigo 3Q - us comerciantes que se dispuserem alterar
visualmente suas fachadas adequando-as as normas
constantes nesta lei num prazo de 180 dias a

contar da sua publicaGao:
I - Estarao isentos do pagamento de 'tributos

municipais relativos a obra;

II- Estarao isentos do pagamento do IPIU do

exercicio seguinte ao termino da obra.

rtrtigo 42 - Fica isenta da taxa de publicidade identificaqao

do estabeiecimento. comercial quando feita

atraves de luminosos que atendam as

especificacoes desta lei.

Artigo 5^-, - E vedado o exercicio de atividade comercial e de
3Erviyo que 3eJam. pela sua natureza eiou porte.

incompativeis com o usocaracterlstlcos do

"i;alcadao", tais como:
1 - ticollgue, peixaria;

- Supermercado;
- Materiais de construcao;

u- combustlveis, eas enearrafado. materiais
er.pios ivos;

5 - Pecas e equipamentos para autos;

6- i;oncessionarias de veiculos e motos;

71 - i.omercio atacadista de qualquer natureza;
8 - Auto escola;

9 - Estacionamento de veiculos;

J.u- Agencia funeraria e velbrio;

11- (Dilcina de auto;

12- Outras atividades a criterio da
adminlstracao municipal'.

Artigo 6°- - Na area definida no artigo 12 so sera permitido
o comercio regularmente estabelecido ou aqueles

eventos de carater artlstico, religioso,
cultural ou institucional, sem finalidade
economica que nao venha a degradar a limpeza e o
normal uso do Calcadao".

Artigo 79 - Os bares, lanchonetes, restaurantes ou similares

na area do "Calcadao" poderao executar musica ao
Jlvo com amplificapao de som desde que

devidamente autorizadas pela Prefeitura,

atendidas as normas da legi'slacao especifica.

Artigo 89 - A permissao de uso de parte da area fronteiriea

aos estabelecimentos comerciais de generos

alimenticios podera ser concedida pela
Prefeitura, visando a colocacao de mesas e
cadeiras, das 18:00 tdezoito) as 2:4:00 tvinte e
quatro) horas.
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PREFEITURA DO° MUNICIPIO DE BAURU
ESTA00 DE SAO PAULO

reincidente;
c) - Embargo da obra;
d) - Apreensao do material;

e) - Cassaco do Aivara de autorizacao de
funcionamento;

Artigo 14 - Fica o Municipio autorizado a celebrar com
entidades privadas regularmente constituidas por

comerciantes do Calcadao, convenlo com o
objetivo de administrar o serviqo de limpeza,

vigilancia e seguranca da area do i:alcadao.

Unico.- V valor do convenio de que trata este artigo
sera o total do lancamento da taxa de ocupacao e
uso do i;aicadao, com a fixacao dos prazos e

epocas de pagamento de forma a nao inviabilizar

a prestacao dos servieos conveniados.

Artigo 15 - it Hssociacao dos Empresarios do Calqadao podera

explorar a publicidade dos equipamentos que
guarnecem a area. com isencao de tributos
municipais desde que a receita seja destinada
aos ob.' ietivos do convenio de que trata o artigo
anterior.

Artigo 1e - Fica suspenso por 180 dias os efeitos da Lei ns
3648. de 1R de dezembro de 1993.

Artigo 17 - Esta lei entrara em vigor na data de sua
publicaeao, revogadas as disposiqoes em
contrario.

Bauru, 29 de dezembro de 1993

TIDEI DE LIMA
PREFEIIO MUNICIPAL

ABEL APPARECIDO CORTEZ
SECRETARIO DOS NEGOCIOS JUIDICOS

Registrada na Divisao do Expediente da Prefeitura na mesma data.

MAURO AFONSO
DIRETOR DA DIVISAO DO EXPEDIENTE



1078. _ CF-de 1988 Das Limita.^o0 Pod;erde Tributar
-^ ^•,

Mizabel Derzi, ao atualizar o consagrado Direito tributario brasileiro, de Alio i ar Baleeiro,
prospectou: "A questao relevante e saber como conciliar tais medidas provisorias com o

principio da nao-surpresa, a rigor, realidades sujeitadas a regimes juridicos antiteticos e

inconciliaveis" (item 9 da nota de atualizaqao da referida obra de Aliomar Baleeiro, Direito
tributario brasileiro 60 1, p. - ).

• No direito penal, o principio da nao-surpresa igualmente esta presente. Reveste-se
na maxima de Anselm von Feuerbach, nullum crimen, nulla poena sine lege, constitucionalizada
desde a Magna Charta Libertatum de 1215. Na Constituiqao brasileira ele esta ,embutido no
art. 52, XXXIX, configurando mandamento nuclear das relaq.oes juridico-criminais.

• Vide notas ao art. 59, XXXIX.

• Nos dominios do direito tributario, o principio em epigrafe vem registrado de maneira
indelevel.

• Quando o Supremo Tribunal Federal, cumprindo o seu papel de guarda da Constitui-
gao, nao permitiu, em diversas assentadas, que se criassem exaeoes novas, excepcionadoras
da anterioridade tributaria, o fez com base no vetor em analise.

• E faz sentido. A anterioridade, enquanto proje9ao da nao-'surpresa, pa ticipa de um
contexto constitucional que inadmite usurpagoes materiais e formais dos preCeitos supre-
mos que regem o Estado.

• Mas nao e apenas no acervo jurisprudencial que encontramos a cons graeao elo-
quente do principio da nao-surpresa em sede tributaria. Nessa area, estudiosios de escol
vem alertando a sua incidencia no sentido de que ele funciona como Iimitaqaolao poder de
tributar (Sacha Calmon Navarro Coelho, Eduardo Maneira, Mizabel Derzi, Alexandre Coutinho
Pagliarini of alh).

• Eduardo Maneira - autor de monografia sobre o tema - demonstrou q e o principio
da nao-surpresa no direito tributario "atua como mecanismo de proteqao juridic^, destinado a
tutelar os direitos subjetivos dos contribuintes. E subprincipio do jprincipio da legalidade e
confere-a- este-ultimo maior concretude e densidade" (Direito tributario - prind)oio da nao-
surpresa, p. 23).

• Como se ve, o princ/pio da nao-surpresa nao e um devaneio, tampouc^ uma inven-
gao de juristas nefelibatas. Nao se pode renegar as nuangas do sistema economico patrio,
fechando os olhos para a legalidade e a nao-surpresa, enquanto pautas gerais de observan-
cia destacada, destinadas a garantir a igualdade daqueles que disputam o mercado. A invo-
caqao do primado em estudo pode evitar exegeses distorcidas que levam sempre maculaeao
dos direitos fundamentais dos contribuintes. Reportamo-nos a d"imensao praxeol6gica da
nao-surpresa.

• Nos ultimos anos, o principio da nao-surpresa vem sendo paulatinamente estudado.
Mas, em tempos remotos, o vetor so era examinado nuns poucos e brilhantes artigos, esprai-

ados nos repositdrios de doutrina. Apos o advento da Carta de Outubro sua invocagao inten-

sificou-se em beneficio de teses juridicas suscetiveis de construqao•cientifica, ainda quando

envoltas numa ambiencia de polemica interminavel. A razao de tudo isso e facilmente explicada:
a nao-surpresa constitui uma forma de se realizar o ideario da certeza juridlca.

Sobre seguranga e certeza juridica: vide notas ao art. 5°, LXIX, item 9.3.I
• Curioso anotar que quando falamos em principio da nao-supresa do contribuinte,

temos de ter em mente a ponderaqao arguta de Eduardo Maneira (Direito tributario: principio
da nao-surpresa, p. 24). Segundo ele, o primado em tela materializa-se juridicamente por
meio do principio da anterioridade. Essa diretriz nao e uma peculiaridade do Dirleito Tributa-
rio, mas sim uma adaptagao do principio da irretroatividade das leis!e dos atos ncrmativos ao

fenomeno tributario, previsto, inclusive, na Constituiqao brasileira de 1988 (arts. 52, XL, e
150, ' Ill, a).
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• Sem embargo, o principio da nao-surpresa vincula-se a anterioridade da lei tributaria
em retaqao ao fato jurigeno tributario, seja a anual, seja o nonagesimal, conforme determi=

nam os arts. 150, Ili, b, e 195, § 62, da Constituiqao de 1988.

• Pode-se dizer, entao, que o vetor da anterioridade tributaria e uma das "traduqoes"do
principio da nao-surpresa, no sentido de que o contribuinte nao pode ser surpreendido pela
improvisaCao, pela incerteza, pela inseguranea, provenientes, inclusive, de atos emanados
de autoridades publicas, ainda quando praticados no exercicio regular de suas atribuiCOes.

• Esse ponto de vista nao e isolado. Sacha Calmon Navarro Coelho tambem acredita
que o primado da nao-surpresa e'walor nascido da aspiraqao dos povos de conhecerem corn
razoavel antecedencia o teor e o quantum dos tributos a que estariam sujeitos no futuro
imediato, de modo a poderem planejar as suas atividades levando em conta referenciais da
lel' (Curso de direito tributario brasileiro, p. 226).

Bibliografia: Aliomar Baleeiro, Limitagoes constitucionais ao poder de tributar, 3. ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 1974; Aliomar Baleeiro, Direito tributario brasileiro, 11. ed. atual. por
Misabel Abreu Machado Derzi, Rio de Janeiro, Forense, 2001; Sacha Calmon Navarro Coelho,
Curso de direito tributario brasileiro, 6. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2001; Eduardo Maneira,
Direito tributario: principio da nao-surpresa, Belo Horizonte, Del Rey, 1994; Mizabeu Derzi, A
irretroatividade do direito no direito tributario, in Estudos em homenagem a Geraldo Ataliba:
direito?ributario, organizado por Celso Antonio Bandeira de Mello, Sao Paulo, Malheiros Ed.,

1997; Alexandre. Coutinho Pagliarini, Autonomia estadual no sistema constitucional brasilei-
ro: reflexos tributarios, Revista do. Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, ano 19, n. 3;"2001, p. 43; Jose Alfredo Borges, 0 principio da anterioridade em
materia tributaria, Revista de Direito Tributario, 23:24; Manzoni, Sul problema della
constituzionalita delle leggi tributarie retroattive, Revista di Diritto Financiero, 1963; Carlos
Palao Taboada, Apogeo y crisis del principio de capacidad contributiva, in Estudios em
homenaje a Federico de Castro, Madrid, 1976; Augusto Fantozzi, Diritto tributario, Torino,
UTET, 1991; Luciano Amaro, Direito tributario brasileiro, Sao Paulo, Saraiva; 1997.

Art. 150. Sem prejufzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e veda-
do a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios:

• A Constituiqao traz limites a competencia tributaria dos entes federativos, impondo-
lhes restrig6es, ate mesmo para preservar os direitos fundamentais dos contribuintes, prote-
gidos pelo ordenamento juridico (STF, RTJ, 144:435).

• Sumula 70 do Supremo Tribunal Federal: "E inadmissivel a interdirsao de estabeleci-
mento como meio coercitivo para a cobranqa de tributo".

• Sumula 323 do Supremo Tribunal Federal: "E inadmissivel a apreensao de merca
como meio coercitivo para pagamento de tributos. ^^p

Bibliografia: Antonio Roberto Sampaio Doria, Principios constitucionais trlbutario i_
a clausula "due process of law" Sao Paulo, Revista dos Tribunais, 1964; Hugo de Brito M
chado, Principios jurldicos da tributagao na Constituiqao de 1988, 2. ed. rev. e ampl., Sao y
Paulo, Revista dos Tribunais, 1991; Maria Isabel Galtoti, A Constituiqao de 1988 e o controle ^
jurisdicional de tributos, RDA, 19333; Eduardo Ribeiro de Oliveira, Protegao ao contribuinle: ^ â

did `me as cautelares, I-, 324:55; Cleide Previtalli Cais, 0 processo tributario, Sao Paulo?,
Revista dos Tribunais, 1996; Giuseppe Giuliani, Manuale della procedura tributaria, Mila
Giuffre, 1996, 3 v.
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1
• Sumula 160 do Superior Tribunal de Justiga: "E defeso, ao Municipio, atualizar o

IPTU. mediante decreto, em percentual superior ao indice oficial da correqao r^onetaria".
• Nao e possfvel definir fato gerador e base de calculo de tributo por meio de decreto

(STF, RDA, 185:77).

• A via adequada para o aumento de tributo e a lei formal e material. Decreto nao e
instrumento idoneo para esse fim (STF, Ag. 176.870-4, DJU, de 26-4-1996, p. 13130).

• 0 Texto Constitucional nao impos qualquer restrigao a possibilidade de se instituir
tributos via medida provisoria. E, se ela e convertida em lei, a objecao perde ol objeto (STF,
RDA, 190:78).

• Vide notas ao art. 62.

•"ICM. Base de calculo. Fornecimento de alimentacao e bebidas em bares, restauran-
tes e estabelecimentos similares. Decreto-Lei 406/68. Art. 97, I e IV, CTN. Competencia tribu-
taria municipal. Impossibilidade do recurso da analogia para se entender como base de cal-

culo comum para a incid"encia a equiparaoao do fornecimento a saida da mercadoria. RepO-
dio as chamadas 'operaooes mistas' (art. 97, IV, CTN). Sem lei e vedado exigi r^ tributo (arts.

62, paragrafo unico, e 97, I e IV, CTN). Apenas a lei complementar pode exigir da competen-
cia municipal o tipo de servigo, entao, favorecendo a base de calculo pelo total de operaooes
(art. 156, IV, CF)" (STF, REsp 9956/SP, rel. Min. Milton Luiz Pereira, 1a Turma, decisao: 10-3-
1993, DJ 1, de 12-4-1993, p. 6052).

Bibliografia: Alberto Xavier, Os principios da legalidade e tipicidade a tributaoao,
Sao Paulo, Revista dos Tribunais, 1978; Alberto Nogueira, Os limites da legalidade tributaria
no Estado Democratico de Direito, Rio de Janeiro, Renovar, 1996; Marilene Talarico Martins
Rodrigues, 0 principio da legalidade e o regulamento no direito tributario brasileiro, CDCCP
16159; Sergio Servulo da Cunha, Anamnese da medida provisdria, Santos, 1999.

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encdntrem em situ-
-aoao equivalente, proibida qualquer distingao em razao de ocupagao profissional ou
funoao-por eles-exercida,-independentemente da denominaoao juridica-dos rendimen- _
tos, titulos ou direitos;

•"IOF DL 2.434/88. Embargos de declaracao. 0 principio ison6mico in s1 crito no art.
150, II, da ConstituiCao Federal pressupoe tratamento igual para situaqao igual, o que, no
caso, nao ocorre. Rejeigao dos embargos" (TRF, 12 Regido, EDREO 89.01.01633-8/AM, rel.
Juiz Leite Soares, 0 Turma, decisao: 23-5-1990, DJ 2, de 11-6-1990, p. 12478).

-"Imposto de Renda. Microempresa. Empresa de representagao comercial. Leis 7.256,
de 27-11-1984, e 7.713, de 22-12-1988.0 estudo dos trabalhos preparatorios cla Lei 7.713/
88 leva a conclusao de que a isenqao do Imposto de Renda de que trata o art. 11, item I, da
Lei 7.256/84 abrange as empresas que prestam servigos de representaqao comercial" (TRF,
1a Regiao, REO 91.01.16573-9/MG, rel. Juiz Tourinho Neto, 3a Turma, decisao: 10-8-1992,
DJ 2, de 20-8-1992, p. 24850).

•"Imposto de Renda. Microempresa. Argui^ao de inconstitucionalidade do art. 51 da
Lei 7.713, de 22-12-1988. Acolhendo a Turma a arguigao de inconstitucionalidade de parte
do art. 51 da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, por violaqao ao art. 150, II, da Constitui-
gao Federal, devem os autos ser remetidos a apreciagao do Plenario" (TRF, 19 Hegiao, AMS
90.01.18310-7/MG, ret. Juiz Tourinho Neto, 3a Turma, decisao: 19-8-1992, DJ; 2, de 27-8-
1992, p. 25871). ^ '

Bibliografia: Giovanni Enzo Musco Fiandaca, Diritto penale tributario, 2 ed., Milano,
Giuffre, 1997; Alberto Nogueira, 0 devido processo legal tributario, 2. ed., Rio de Janeiro,
Renovar, 1997; Eduardo Marcial Ferreira Jardim, Dicionario juridico tributario, 12. ed. rev. e
atual., Sao Paulo, Saraiva, 1996. j

III - cobrar tributos:

a) em relagao a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigencia da lei que
os houver instituido ou aumentado;

•"Nao e inconstitucional a instituicao da contribuiCao social sobre o lucro das pessoas

jur(dicas, cuja natureza e tributaria. Constitucionalidade dos arts. 1°, 29 e 3° da Lei 7.689/88.

Refutagao dos diferentes argumentos com que se pretende sustentar a inconstitucionalidade

desses dispositivos legais. Ao determinar, porem, o art. 8° da Lei 7.689/88 que a contribuigao

em causa ja seria devida a partir do lucro apurado no periodo-base a ser encerrado em 31 de

dezembro de 1988, violou ele o principio da irretroatividade contido no art. 150, 111, a, da

Constituigao Federal, que proibe que a lei que institui o tributo tenha, como fato gerador

deste, fato ocorrido antes do inicio da vigencia dela. Recurso extraordinario conhecido com

base na letra b do inciso III do art. 102 da Constituioao Federal, mas a que se nega provimen-

to porque o mandado de seguranCa foi concedido para impedir a cobranga das parcelas da

contribuigao social cujo fato gerador seria o lucro apurado no periodo-base que se encerrou

em,31 de dezembro de 1988. Declaragao de inconstitucionalidade do art. 82 da Lei '7.689/88'

(STF, Tribunal Pleno, RE 146733/SP, rel. Min. Moreira Alves, decisao: 29-6-1992, RTJ, v. 143-
02, p. 684; Em. de,Jurisp., v. 1.683-03, p. 384; DJ 1, de 6-11-1992, p. 20110).

• Vide art. 149. .
Bibliografia: Ricardo /}ziz Cretton, 0 principio da irretroatividade e o fato gerador do

imposto de renda, RDA, 201:11; Franco Picciaredda e Pietro Selicato, I tributi e I'ambiente,
Milano, Giuffre, 1996. ,

b) no mesmo exercicio financeiro em que haja sido publicada a lei que os insti-
tuiu ou aumentou;

•"Se do texto completo da inicial se verifica que impugna a emenda constitucional que

permitiu a criagao do imposto e a lei complementar que o instituiu, torna-se irrelevante o fato

de, ao final, referir-se apenas, inadvertidamente, a inconstitucionalidade da lei. Sendo a CNTC

uma confederagao sindical, tem legitimidade para propor agao direta de inconstitucionalida-

de (art. 103, IX, da Constituiqao Federal). Nessa especie de agao, a Unido nao e parte e nem

se pode deduzir, contra ela, pretensao a restituigao de tributos, o que s6 se admite em ar•,ao

de outra natureza e no que for competente" (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 939/DF, rel. Min.

Sydney Sanches, decisao: 15-9-1993, Em. de Jurisp., v. 1.730-10, p. 1959; DJ 1, de 17-12-
1993, p. 28066).

•"Estando caracterizada a plausibilidade juridica da aqao (fumus boni iuris), ao m
nos quanto a alegagao de violagao do disposto no art. 60, § 49, IV, c/c os arts. 59, § 24,
150, III, b, todos da Constituigao, e de se deferir medida cautelar para suspensao da efic
cia do art. 2° e seus paragrafos da Emenda Constitucional 3/93, que autorizou a criacao d-;> °
IPMF bem como de toda a Lei Complementar 77/93, que efetivamente o instituiu. Hip6tese
em que a suspensao deve vigorar ate 31-12-1993, reservando-se o Tribunal para, antes dh
inicio do recesso judiciario (19-12-1993); examinar se a estendera (a suspensao) ao exe
cicio de 1994, apreciando, inclusive, os demais fundamentos da aqao, caso ate essa dat
nao tenha sido ela julgada, pelo merito" (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 939/DF, rel. M
Sydney Sanches, decisao: 15-9-1993, Em. de Jurisp., v. 1.730-10, p. 1959; DJ 1, de 17-1
1993, p. 28066).
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1. INCONSTITUCIONALIDADE

^ Art.-150, IV a VI-

A expressao "o art. 150, III, b, e VI, *nem", inserida no § 29 do art. 29 da Emenda
Constitucional n. 3/93, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, perden-
do sua vigencia (STF, Pleno, ADIn 939-7, rel. Min. Sydney Sanches, maioria de votos, deci-
sao: 15-12-1993, DJU, de 5-1-1994, p. 13).

• Logo, leia-se o dispositivo da seguinte forma: "§ 29 Ao imposto de que! trata este
artigo nao se aplica o disposto no § 54 do art. 153 da Constituicao".

• Eis a redagao primitiva do art. 29 da Emenda Constitucional n 3/93 consideradc
inconstitucional pelo Pret6rio Excelso:

"Art. 24 A Uniao podera instituir, nos termos de lei complementar, com vige ncia ate 31
de dezembro de 1994, imposto sobre movimentacao ou transmissao de valores e de creditos
e direitos de natureza financeira.

§ 1 ° (...).

§ 22 Ao imposto de que trata este artigo nao se aplica o art., 150, III, 6, e VI, nem o
disposto no § 54 do art. 153 da Constituiqao".

Bibliografia: Flavio Bauer Novelli, Anualidade e anterioridade na ConstituiCa o de 1988,
RDA, 1791.180-9.

IV - utilizar tributo corn efeito de confisco;

"A vedacao do confisco, muito embora seja de dificil conceituacao no dir eito patrio,
em face da ausencia de definicao objetiva que possibilite aplica-lo concretamente , deve ser
estudado em consonancia com o sistema sdcio-economico vigente, observando- se a prote-
cao da propriedade em sua funcao social" (TRF, 54 Regiao, AMS 95.05.49273/P B, rel. Juiz
Jose Delgado, 01 Turma, decisao: 20-6-1995, DJ 2, de 4-8-1995, p. 48734).

•"Muito embora a Uniao Federal tenha competencia para instituir Imposto s obre'Ope-
racoes, de Credito, Cambio e Seguro, ou relativas a Titulos ou Valores MobiliariosI ' (art. 153,
V), a definicao do tributo, fatos geradores, base de calculo e contribuintes deve ser determi-
nada atraves de lei complementar (art. 146), conforme interpreta^ao sistemic^ '7 (TRF, 59
Regiao, AMS 95.05.49273/PB, rel. Juiz Jose Delgado, 0 Turma, decisao: 20-6-1 995, DJ 2
de 4-8-1995, p. 48734):

,

V - estabelecer limitagoes ao trafego de pessoas ou bens, por meio d e tributos
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobranoa de pedagio pela utilizagao
de vias conservadas pelo Poder Publico;

• A livre circulagao e inerente ao Estado Federal, pois o povo, assentad o sob seu
territ6rio e submetido a um governo independente ou soberano, tem o direito de se deslocar
e circular, sem embaracos.

Legislaqao:

• Decreto 97.532, de 17 de fevereiro de 1989: aprova regulamento para a co branca do
pedagio das rodovias federais.

• Lei 8.075, de 16 de agosto de 1990: dispoe sobre a extinCao do selo p I dagio e a
instituicao de mecanismos de financiamento para o setor rodoviario.'

VI - instituir impostos sobre:

_. . ^
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• Nao cabe introduzir no preceito da imunidade rec(proca, a merce de ato interpretativo,

excecao nao contemplada, distinguindo os ganhos resultantes de operaCOes financeiras (STF,

DJU, de 19-4-1996, p. 12266).

Bibliografia: Jose Souto Maior Borges, Isenqoes tributarias, 2. ed., Sao Paulo, Suges-
toes Literarias, 1980; Ricardo Lobo Torres, Os direitos humanos e a tributaqao: imunidades e
isonomia, Rio de Janeiro, Renovar, 1993.

a) patrimonio, renda ou servioos, uns dos outros;

•"Consideram-se relevantes, para o efeito de concessao de medida cautelar, os fun-,

damentos da acao direta, segundo os quais, com a quebra do principio da imunidade reci-

proca entre a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios (art. 150, VI, a, da Cons-

tituicao), autorizada pelo § 24 do art. 22 da Emenda Constitucional 03, de 18-3-1993, ficaria
posta em risco a estabilidade da FederaCao, que, em principio, a um primeiro exame, nao

pode ser afetada, sequer, per emenda constitucional (arts. 19, 18, 60, § 49, I, da Constitui-

cao). Caracterizada a relevancia de tais alegacoes, e demonstrada, assim, a plausibilidade
juridica da acao (fumus boni iuris) e, havendo o risco de lesao ao erario dos Estados, Distrito

Federal e•Municipios, pela incidencia do IPMF, enquanto tem curso, nem sempre rapido,o

processo da acao (periculum in mora), e de se deferir a medida para se suspender, quanto a

eles, ate o julgamento final, a incide"ncia do tributo. Medida cautelar deferida, por votacao

unanime, para tal fim, com a suspensao dos efeitos do § 29 da Emenda Constitucional 03/93,

no ponto em que retiram, para as finalidades constantes do caput, imunidade de que trata o

art. 150, VI, a, da Constituicao" (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 926/DF, rel. Min;Sydney Sanches,

decisao: 14-9-1993, Em. de Jurisp., v. 1.743-01, p. 154; DJ 1, de 6-5-1994, p. 10484).

- "0 sistema constitucional tributario brasileiro nao e infenso ao fenomeno de imposto

cuja base de calculo e integrada per parcelas alusivas a imposto, seja da mesma especie,

seja de outra, tanto que prove acerca de seu controle, ora submetendo-se ao principio da

nao-cumulatividade (art. 155, § 24, I), ora vedando-o em hipoteses especificas (art. 155, § 24,

II, b). Per esse motivo e tendo em vista, principalmente, que, no caso sob exame, o tributo

nao esta sendo exigido de nenhum ente publico, beneficiario da imunidade tributaria, mas de

pessoa juridica de direito privado, que e o exportador, nao ha espaco para falar-se em afron-

ta as normas do dispositivo constitucional em referencia. Decisao que, dissentindo desse

entendimento, nao pode subsistir. Recurso conhecido e provido" (STF, RE 141416/SP, rel.

Min. limar Galvao, 18 Turma, decisao: 7-6-1994, Em. de Jurisp., v. 1.773-02, p. 261; DJ 1, de
3-2-1995, p. 1025).

•"O resultado das aplicacoes financeiras dos Municfpios, no sentido amplo, integra o
patrimonio ou renda daqueles. De conseqiiencia, e protegido pela imunidade tributaria (art
150, VI, a, CF). Apelo e remessa improvidos" (TRF, 1a Regido, AMS 92.01.15355-4/MG, rel^ ^
Juiz Joao V. Faqundes, 4a Turma, decisao: 24-5-1995. DJ 2. de 19-6-1995. D. 38332).

•"As empresas publicas nao se incluem no imunidade patrimonial recfproca de qu
fala a Constituicao. Interpretacao do Texto Constitucional que se faz restritivamente. quanto
extensao do § 29, VI, art. 150 da CF" (TRF, 1a Regido, REO 95.01.25044/DF, rel. Juiza Eliana'
Calmon, 41 Turma, decisao: 8-11-1995, DJ2, de 30-11-1995, p. 82947).

•"Os conselhos profissionais, criados como autarquias corporativas, obedecem ao
regime juridico das pessoas de direito publico. Imunidade do seu patrimonio nao sujeito a
incidencia do IPTU (art. 150, VI, a, da CF)" (TRF, V3 Regiao, REO 94.01.14684/DF, rel. Jufza
Eliana Calmon, 0 Turma, decisao: 18-9-1995, DJ 2, de 9-10-1995, p. 68243).

- "A imunidade estabelecida no art. 150, VI, a, da Constituiqao Federal C. extensiva as
fundacoes de direito publico (art. 150, § 29, da Constituiqao)" (TRF, 1a Regiao, REO
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Senhor Presidente:

Solicitamos o encaminhamento do presente Processo A Consultoria
Juridica para parecer.
Bauru, 04 de dezembro de 2002.

U1lIZ1A L RODR9E"kRBOSA
Relator

Senhor Presidente:

Tendo vista a.rnanifestag5o do Senhor Relator da mat6ria, solicitamos
seja ca in o o presente processo A Consultoria Juridica.

,0 d embro de 2002. 4&

^ ,.

ARtA NETO
omissao de Justiga, Legislaqao e Redagao

A
Diretoria de Apoio Legislativo!

Encaminhe-se o Processo 4\Cd^sultqAa Juridica, conforme solicitagao.
Em, 04 de dezembro de 20

WALTER DO NASCIMEN
Presidente

Atendido o desllach^supra. Sepue di Processo A Consultoria Juridica.
Em, 04 de deze

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio
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PROCESSO No 304/02

SENHOR PRESIDENTE:: I

Trata-se de Projeto de Lei de autoria
do Senhor Prefeito Municipal, que altera os
artigos 1°, 2° e 4°, e revogall o artigo 3° da Lei
no 3.670, de 29 de dezembro de 1993, leis esta que
cria e disciplina a cobranga de taxa de ocupagao e
uso do Calgadao para fins comerciais.

Bem analisada a materia, nela nao se
vislumbra quaisquer , indicios de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade, motivo
pelo qual, sob a otzca desta Consultoria Juridica
inexiste obice a.sua normalltramitacao por esta

Casa de Leis ate apreciaqao final e soberana pelo
Egregio Plenario.

t o parecer sub censura..

Joao Baptista/Campos Porto
Consultor,^Juridico
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Emenda

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI N° 130/02, que altera
os artigos 10, 2° e 4°, e revoga o artigo 3°, da Lei n° 3670, de 29 de dezembro de
1993, que cria e disciplina a cobranga de taxa de ocuparao e uso do Calgadao para
fins comerciais.

A EMENTA DO PROJETO DE LEI SUPRA REFERIDO PASSA A TER A SEGUINTE
REDAc,AO:

cria e disciplina a cobranga de taxa de ocupaoo e uso do
Calodao 6ara fins comerciais. ficando revogada a Lei n° 3670 de
29 de dezeftro de 1993.

0 Prefeito Municipal de Bauru, nos;termos do art. 51 da Lei Organica
do Municipio de Bauru, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte lei.-

Art. 1°- Fica criada a taxa de ocupagao e uso de area para fins comerciais no
Calgadao da Rua Batista de Carvalho e nas ruas transversais ate 10
metros do alinhamento desta, nos termos do artigo 1° e paragrafo
unico da Lei n° 4936/02.

Art. 2° - A taxa de que trata o artigo anterior tem como fato gerador a prestaCao
de servigos administrativos especificos para a manutengao, limpeza,
seguranga e fiscalizagao do comercio e uso daqueles locais e?
devida, mensalmente, a razao de R$ 0,91 (noventa e um centavos de
real), por metro quadrado do piso terreo do respectivo imovel,
atualizada anualmente segundo a v,ariagao do IGP-M, ou outro indice
oficial que vier a substitui-lo.

Art. 30 - A taxa-sera langada pelo setor competente da Prefeitura anualmente e
cobrada dos estabelecimentos com testada para as locais descritos no
art. 1° e paragrafo unico da Lei n° 4936/02, em 04 (quatro) prestagoes
com vencimentos nos primeiros dias uteis de janeiro, margo, julho e
outubro de cada exercicio.

Art. 4° - 0 nao pagamento da taxa no ^espectivo vencimento sujeita o
contribuinte a multa de 10% (dez por cento), juros de 1% (um por
cento) ao mes, tudo monetariamente atualizado na data do efetivo
pagamento.
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Emenda

Art. 5° - Acrescente-se ao Artigo 233 da Lei n° 1929, de 31 de dezembro de
1975:
VI, II - Taxa. de ocupagao e uso de area para fins comerciais no
Calgadao.

Art. 6° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua pubiicagao, excetuando-se o
art. 10, que vigorara a partir de 01 de janeiro de 2003, nos termos do
art. 150, 111, "b", da Constituigao Federal, haja vista que institui tributo
as empresas estabelecidas nas Pragas Rui Barbosa e Machado de
Mello, bem como os trechos das ruas transversais; revogada em
especial a Lei n° 3670, de 29 de dezembro de 1993.

Sala das Sessoes, " Benedito Moreira Pinto".
Em, 13 de Dezembro de 2002.

E D M ND LBUQUERQUE DOS SA TOS NETO/^,// ^1
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A
Diretoria de Apoio Legislativo:

A presente emenda recebeu pareceres verbais, em
Plenario, das seguintes Comissoes: de Justira,
Legislagao e Redaqao, tendo sido Relator o Vereador
Antonio Carlos Garms, que opinou pela sua legalidade e
constitucionalidade, sendo o seu parecer; acompanhado
pelos demais membros; de Economia, Finangas e
Orramento, cujo Relator foi o Vereador Renato Celso
Bonomo Purini, que opinou pela normal tramitagao, por
nao ter nenhuma restrigao quanto ao aspecto economico,
sendo o seu parecer seguido ppIos demais membros.
Bauru, 13 de dezembro de 200

WALTER DO NASCI
Presidente

PubiPca;gQ ;a Pauta n.° y^ a'O°^
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A

Diretoria de Apoio Legislativo:

Tendo em vista a aprovagao do presente projeto,

juntamente com emenda, em Primeira e Segunda

Discussoes, em Sessoes Extraordinarias, realizadas

no dia 13 de dezembro de 2002, providenciar o

encaminhamento do Autografo ao Senhor Chefe do

Executivo. Apos a publicagao Oa lei, arquive-se.

Bauru, 13 de dezembro de1200

WALTER DO NASCI

Presidente

Atendido o despacho, segue Autografo e oficio,

aguardando-se a publicageq da Lei para, posterior

arquivo.

Bauru, 13 de jezem`^ro d

SORAYA ELISA S GATTO FK^REIRA

Diretora de Apoio L gislativo
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COMISSAO DE JUSTIQA, LEGISLAQAO E REDAQAO
. REDA(;AO FINAL DO PROJETO DE LEI

Cria e disciplina a cobranga de taxa de ocupagao e uso do

Calgad"ao para fins comerciais, ficando revogada a Lei n° 3670, de

29 de dezembro de 1993.

0

A CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de Sao Paulo, usando de

suas atribuigoes legais, DECRETA:

Art. 1°- Fica criada a taxa de ocuparao e uso de area para fins comerciais no
Calgadao da Rua Batista de Carvalho e nas ruas transversais ate 10
metros do alinhamento desta, nos termos do artigo 10 e paragrafo
unico da Lei no 4936/02.

Art. 2° - A taxa de que trata o artigo anterior tem como fato gerador a prestagao
de servigos administrativos especificos para a manutengao, limpeza,
seguranra e fiscalizagao do comercio e uso daqueles locais e e
devida, mensalmente, a razao de R$ 0,91 (noventa e um centavos de
real), por metro quadrado do piso terreo do respectivo imovel,
atualizada anualmente segundo .a variarao do IGP-M, ou outro indice
oficial que vier a substitui-lo.

Art. 30 - A taxa sera lanrada pelo setor competente da Prefeitura anualmente e
cobrada dos estabelecimentos com testada para os locais descritos no
art. 10 e paragrafo unico da Lei no 4936/02, em 04 (quatro) prestaroes
com vencimentos nos primeiros dias uteis de janeiro, margo, julho e
outubro de cada exercicio.

Art. 4° - 0 nao pagamento da taxa no respectivo vencimento sujeita o
contribuinte a multa de 10% (dez por cento), juros de 1 % (um por
cento) ao mes, tudo monetariamente atualizado na data do efetivo
pagamento.

Art. 5° - Acrescente-se ao Artigo 233 da Lei no 1929, de 31 de dezembro de
1975:

VIII - Taxa de ocupagao e uso de area para fins comerciais no
Calgadao.

1
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Art. 6° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, excetuando-se o
art. 1°, que vigorara a partir de 01 de janeiro de 2003, nos termos do
art. 150, Ill, "b", da Constituirao Federal, haja vista que institui tributo
as empresas estabelecidas nas Pragas Rui Barbosa e Machado de
Mello, bem como os trechos das ruas transversais, revogada em
especial a Lei n° 3670, de 29 de dezembro de 1993.

Bauru, 13.4e dezembro de 2002.

®

9

FARIA NETO
residente

ON'WfrJlINIOR I ^ _.,^AULQ"UA^II®-NMTINS NETO
Membro

2
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AUTOGRAFO, No 5029
De 13 de dezembro de 2002

Cria e disciplina a cobranga de taxa de ocupagdo e uso do

Calqad'ao para fins comerciais, ficando revogada a Lei n° 3670, de

29 de dezembro de 1993.

•

A CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de Sao Paulo, usando de
suas atribuigoes legais, DECRETA:

Art. 1°- Fica criada a taxa de ocupagao e uso de area para fins comerciais no
Calradao da Rua Batista de Carvalho e nas ruas transversais ate 10
metros do alinhamento desta, nos termos do artigo 10 e paragrafo
unico da Lei no 4936/02.

Art. 2° - A taxa de que trata o artigo anterior tem como fato gerador a prestagao
de servigos administrativos especificos para a manutengao, limpeza,
seguranga e fiscalizagao do comercio e uso daqueles locais e e
devida, mensalmente, a razao de R$ 0,91 (noventa e um centavos de
real), por metro quadrado do piso terreo do respectivo imovel,
atualizada anualmente segundo a variagao do IGP-M, ou outro indice
oficial que vier a substitui-lo.

Art. 3° - A taxa sera Iangada pelo setor competente da Prefeitura anualmente e
cobrada dos estabelecimentos com testada para os locais descritos no
art. 10 e paragrafo unico da Lei no 4936102, em 04 (quatro) prestagoes
com vencimentos nos primeiros dias uteis de janeiro, margo, julho e
outubro de:cada exercicio.

Art. 40 - 0. nao pagamento da taxa no respectivo vencimento sujeita o
contribuinte a multa de 10% (dez. por cento), juros de 1 % (um por
cento) ao mes, tudo monetariamente atualizado na data do efetivo
pagamento.

Art. 5° - Acrescente-se ao Artigo 233 da Lei no 1929, de 31 de dezembro de
1975:

VIII - Taxa de ocuparao e uso de area para fins comerciais no
Calradao.

1
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AU.5029

Art. 6° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicarao, excetuando-se o
art. 1°, que vigorara a partir de 01 de janeiro de 2003, nos termos do
art. 150, III, "b", da Constituigao Federal, haja vista que institui tributo
as empresas estabelecidas nas: Pragas Rui Barbosa e Machado de
Mello, bem como os trechos das ruas transversais, revogada em
especial a Lei n° 3670, de 29 de dezembro de 1993.

WALTER DO NASCIME^1")POS`fA
Preside

JOSE HUMBERTO SANTANA
10 Secretario

Projeto de iniciativa do
PODER EXECKTIVO

Registrado r`a Dir^toriaVe ^poio Legislativo, ria mesma data.

SORAYA ELI$A SEGATAO FERREIRA
Diretora de Ap

2
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1 PROC. N.°_-_.d.`.'.

...^_.^., : .Of. DAL.SPL. PM. 155/2/02 FOLHAS 'W'

Bauru, 17 de dezembro de 2002.

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelencia, atraves do presente,
os Aut6grafos, abaixo descritos, referentes ao projetos aprovados em Sessoes
Extraordinarias, levadas a efeito por esta Casa de Leis no ultimo dia 13 de dezembro.

Autografo n° Referente ao projeto de lei

5027 de autoria desse Executivo, que autoriza a doagao de uma area de
terreno a COMUNIDADE BOM PASTOR.

5028 de autoria desse Executivo, que autoriza a destinagao de uma area
de terreno a CARTONAGEM HENRIQUE LTDA. em regime de
Concessao de Direito Real de Uso.

5029 de autoria desse Executivo, que cria e disciplina a cobranra de taxa
de ocuparao e uso do Calgadao para fins comerciais, ficando
revogada a Lei n° 3670, de 20 de dezembro de 1993.

5030 de autoria desse Executivo, que autoriza a destinacao de uma area
de terreno a MARIO RUBENS GOMES - ME, em regime de
Concessao de Direito Real de Uso.

5031 de autoria desse Executivo, que autoriza a doagao de um imovel de
propriedade da. Prefeitura Municipal a FAZENDA DO ESTADO DE
SAO PAULO.

5032 de autoria desse Executivo; que autoriza a destinagao de uma area
de terreno a TAKANO EDITORA GRAFICA LTDA em regime de
Concessao de Direito Real de Uso.

5033 de autoria desse Executivo, que autoriza a destinagao de uma area
de terreno a JAM EMBALAGENS E SERVICOS S/C LTDA. em
regime de Concessao de Direito Real de Uso.

5034 de autoria desse Executivo, que autoriza a destinaqao de uma area
de terreno a ESCOLA TAKANO DE TECNOLOGIA GRAFICA S/C
LTDA em regime de Concessao de Direito Real de Uso.

4 '1,
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Of.DAL.SPL.PM.155/2/02

5035 de autoria do Vereador Joao Parreira de Miranda, que institui o "Dia
da Biblia" no calendario de eventos do Municipio.

,

Nada mais havendo para o momen^o, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de distingao e aprego.

WALTER DO NASCIMENT40ZDST
Presiden

Excelentissimo Senhor
NILSON FERREIRA COSTA
Prefeito Municipal de Bauru
NESTA

9
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DATA
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LEI N° 4948 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002P. 21112/02
'Cria e disciplina a cobran^a de taxa de ocupa^!do e uso

do Calgadao para fins comerciais, ficando revogada a Lei n° 3670, de
29 de dezembro de 1993.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do artigo 51
da Lei Organica do Municipio de Bauru, faz saber que -a Camara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1°- Fica criada a taxa de ocupagao e uso de area para fins
comerciais no Calqad`ao da Rua Batista de Carvalho e nas ruas transversais
ate 10 metros do alinhamento desta, nos termos do arti 10go e pazagrafo unicoda Lein° 4936/02.

Art. 2° - A taxa de que trata o artigo anterior tem como fato gerador a
presta^ao de servicos administrativos especificos Para a manutenqao, limpeza,

seguranca, e fiscalizacao do comercio . e uso daqueles locais e e devida,

mensalmente, a razao de R$ 0,91 (noventa e um centavos de real), por metro

quadrado do piso terreo do respectivo imovel, atualizada anualmente segundo
a variacao do IGP-M, ou outro indice oficial que viera substitui.-lo.

Art. 3° - A taxa sera lanqada pelo setor com tpe ente da Prefeitura
anualmente e cobrada dos estabelecimentos com testada Para os locais descritos

no art. 1° e paragrafo tinico da Lei no 4936/02, em 04 (quatro) prestacoes com
vencimentos nos primeiros dias nteis de janeiro, marco, julho e outubro de
cada exercicio.

VIII -,Taxa de ocupaqao e uso de area Para fins comerciais no Calcadao.
Art 6° E-

mente atuahzado na data do efetivo pagamento.
Art. 5°-Acrescente-se ao,Artigo 233 da Lei no 1929, de 31 de dezembro

de 1975:

Art. 40 -
0 nao pagamento da taxa no respectivo vencimento sujeita o

contribuinte a multa de 10% (dez por cento), juros de l%(um por cento) ao
mes, tudo monetaria

sta Le1 entrara em vigor na data de su bla

DIARIO OFICISL DE BAURU
19 y %,^- ^.^

Projeto de iniciativa do PODER EXECUTIVO
conolnla e Fmanras

Registrada no Departamento de Comunicacao e Documentaqao da Prefeitura,
na mesma data.

ROBENILSON DE OLIVEIRA` - Diretor do Departamento de

ezembro de 1993.
Bauru, 27 de dezembro de 2002

NILSON COSTA - Prefeito Municipal
LUIZ PEGORARO - Secretario dos Negocios Jurfdicos

RAUL GOMES DUARTE NETO -' Secretario de E'

I, b, da Constituicao Federal, haja vista que institui
tributo as empresas estabelecidas nas Pracas Rui Barbosa e Machado de

Mello, bem como os trechos das ruas transversais, revogada em especial a
Lei n°3670 de ,-)G j d

pu icaqao,
excetuando-se o art. 10, que vigorara-a partir de 01 de janeiro de 2003, nos

I termos do art 150 II ""

PAGINA(S

oa,

Comunlcacao e Documentaqao



OF. DE-390/02
P. 21112/02

Senhor Presidente:

Bauru, 27 de dezembro de 2002.

^i^i^i'^SiC:"i^t's3^.^^i^ii+^i^ii :^^-0kt ^lTt`J^• ..

'"R4:^t%^"^encr«zniraxrrer

Vimos atraves do presente, encaminhar a Vossa Excel"encia, Lei no 4948, de
27 de dezembro de 2002, que cria e disciplina a cobranra de taxa de ocupagao e uso do Calgadao para
fins comerciais, ficando revogada a Lei no 3670, de 29 de dezembro de 1993.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de
consideragao e aprego.

NILSON COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

A Sua Excelencia, o Senhor
WALTER DO NASCIMENTO COSTA
DD. Presidente da Camara Municipal de Bauru
NESTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SAO PAULO

^4h'1h".r^ ^3 ^t."c^^rP^' ,rq• . ^ ,_



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SAO PAULO

•

P. 21112/02
LEI No 4948, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002
Cria e disciplina a cobranga de taxa de
ocupagao e uso do Calgadao para fins
comerciais, ficando revogada a Lei n° 3670, de
29 de dezembro de 1993.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do artigo 51 da Lei
Organica do Municipio de Bauru, faz saber que a Carnara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte lei:

Art. 1° - Fica criada a taxa de ocupagao e uso de area para fins comerciais no Ca1gad"ao da
Rua Batista de Carvalho e nas ruas transversais ate 10 metros do alinhamento
desta, nos termos do artigo 1° e paragrafo unico da Lei no 4936/02.

Art. 2° - A taxa de que trata o artigo anterior . tem como fato gerador a prestagao de
servigos administrativos especificos para a manutengao, limpeza, seguranga e
fiscalizagao do comercio e uso daqueles locais e e devida, mensalmente, a razao
de R$ 0,91 (noventa e um centavos de real), por metro quadrado do piso terreo
do respectivo imovel, atualizada anualmente segundo a variagao do IGP-M, ou
outro indice oficial que vier a substitui-lo.

Art. 30 - A taxa sera langada pelo setor competente da Prefeitura anualmente e cobrada
dos estabelecimentos com testada para os locais descritos no art. 1° e paragrafo
unico da Lei no 4936/02, em 04 (quatro) prestagoes corn vencimentos nos
primeiros dias uteis de janeiro, margo, julho e outubro de cada exercicio.

Art. 40 - 0 nao pagamento da taxa no respectivo vencimento sujeita o contribuinte a
multa de 10% (dez por cento), juros de 1% (um por cento) ao mes, tudo
monetariamente atualizado na data do efetivo pagamento.

Art. 5°- Acrescente-se ao Artigo 233 da Lei no 1929, de 31 de dezembro de 1975:

VIII - Taxa de ocupagao e uso de area para fins comerciais no Calgadao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SAO PAULO

Ref Lei 4948/02

Art. 6° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, excetuando-se o art. 1°, que
vigorara a partir de 01 de janeiro de 2003, nos termos do art. 150, III, "b", da
Constituirao Federal, haja vista que institui tributo as empresas estabelecidas nas
Pragas Rui Barbosa e Machado de Mello, bem como os trechos das ruas
transversais, revogada em especial a Lei n° 3670, de 29 de dezembro de 1993.

Bauru, 27 de dezembro de 2`002

NILSON COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

I

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

Registrada no Departamento de Conymla9ao e Docuner}^faro7dorefeitura, na mesma data.

OLIVEIRA
DO DEPPTAMENTO DE

COMUNICAQAO E DOCUMENTAQAO

Cu'aag34das as exfgencias legats
e°u=arsnan?aa-se a Presente processa
20 Servko de Microfilmagem e
Arq!lFOla.

gaUril;^:J ^. ^ _^
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