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Senhor Presidente, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Municipal de Bauru 
Diretoria de l\poio legislativo 

1 7 A60. 2015 

ENiRADA 
Hora 1(.. : :<...g1 \.9..-u-

Bauru, 17 de agosto de 2.015. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o PROJETO DE LEI Nº 77/15, que institui o 
"Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS" . 

Atenciosas saudações, 

RO~~AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Excelentíssimo Senhor 
ANTONIO FARIA NETO 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

ANEXOS: Cópia art. 96 da Lei Municipal nº 1.929/75. 

Ã 
O.A.l. 
PI leitura ne Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia c2,,4 oB 115 . 
tm, 1 15 



P. 45.529/15 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 77 /15 
Institui o "Programa 
Extraordinário de Recuperação 
Fiscal - REFIS" . 

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

Art. lº 

§ lº 

§ 2º 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4º 

§ lº 

§ 2º 

Art. 5° 

Art. 6º 

Art. 7° 

Art. 8° 

Esta Lei institui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS, destinado ao 
incentivo e à promoção da regularização dos créditos fazendários do Município, mediante a 
remissão parcial dos juros moratórios e a fixação de prazos especiais de pagamento. 

A opção ao REFIS deverá ser formalizada pelo devedor ou seu representante, no período de 3 de 
novembro de 2.015 a 29 de fevereiro de 2.016. 

Através de ato normativo infralegal poderá ser estabelecido novo período para a adesão ao 
programa de que cuida a presente Lei. 

O prazo de pagamento será proporcional ao montante da dívida parcelada e poderá ser de até 96 
(noventa e seis) meses, conforme regulamentação do Poder Executivo. 

O crédito constante de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido poderá ser incluído no 
presente programa, sendo consolidado o principal atualizado monetariamente, seus acréscimos 
moratórios e outros valores decorrentes da propositura de ação judicial, se houverem. 

O crédito fazendário do Município, vencido até 31 de dezembro de 2.014, se negociado por meio 
do REFIS, poderá ser liquidado da seguinte forma: 

I - à vista, com remissão de 60% (sessenta por cento) nos juros moratórios; 
II - em até 12 (doze) meses, com remissão de 30% (trinta por cento) nos juros moratórios; 
III - em até 24 (vinte e quatro) meses, com remissão de 15% (quinze por cento) nos juros 

moratórias; 

A remissão prevista nos incisos deste artigo não abrange o crédito fazendário vencido após 31 de 
dezembro de 2.014. 

A rescisão do REFIS implicará na perda integral da remissão prevista nesta Lei, retomando a 
cobrança dos juros moratórios ao patamar anterior à formalização do acordo. 

Sobre os juros moratórios remitidos por esta Lei não deverão incidir os créditos decorrentes da 
propositura de ação judicial. 

Aplicam-se subsidiariamente ao REFIS as disposições relativas ao Parcelamento Administrativo 
Ordinário, previstas no art. 96 da Lei Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro de 1.975 - Código 
Tributário Municipal de Bauru. 

O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 45 (quarenta e cinco) dias após a sua publicação. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
17, agosto, 15 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de lei 
que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a instituir o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal 
- REFIS, destinado ao incentivo e à promoção da regularização dos créditos fazendários do Município, mediante a 
remissão parcial dos juros moratórios e a fixação de prazos especiais de pagamento. 

O Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal proporcionará um incremento na arrecadação, 
possibilitando a entrada de valores representativos de débitos, tributários e não tributários, aos cofres municipais. 

A situação econômica vivenciada pelos empresários e cidadãos, submetidos aos reflexos da crise 
que assola todos os setores da sociedade, faz-se importante o REFIS como meio para proporcionar condições aos 
que desejarem regularizar sua situação perante o município. 

Para tanto, foram despendidos esforços para elaboração criteriosa do presente programa de 
recuperação fiscal, adequando-se o sistema de informação para atendimento das condições fixadas no projeto, 
fazendo-se prudente e necessário prévio estudo de impacto e avaliação de possíveis alterações. 

Assim, com a aprovação do projeto ora proposto, será possível um incremento na arrecadação 
municipal, o que norteará a execução, sobretudo, do orçamento de 2016. 

Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão. 

Atenciosas saudações, 

RO~~STINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

\t3.\ .AAA\ ~~~ 
1~ Á Em_ de _ 1 ::._~_(t)O ______ de 2015. 

Presidente 



• ~Ô/Juva~ de gjtl{UU 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 _Fax: (14) 3235-0601 

B~ RU 

-q>RAÇAO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DA RELATORA 

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. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

25 de agosto de 2015. 



• ~âovva~ de BltUUU 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

BA RU 

~ 
C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

r;;·;õc.;; ~_\;-_·--_- -·---
FOLHAS 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação · da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

25 de agosto de 2015. 

~~I 
Presidente --.. 

( ,-~~3,~~~ 
HA GOBBI FABIANO ANO({ ~S MARIANO 

Membro 

Membro 



• ~ânuva~~ gjaruu 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

B~ au 

-q>RAÇAO DE 
SAO PAULO 

PROC. N2--.\(._i>_._.\,__S __ ~r++

FOLHAS_~-

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

?}:??~ ~/V/O J-o«~ 

Em o2fãe Ae-c?s-;70 de 2015. 

~· 
Presidente 



• ~âuvva~tÚ gatUU 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

BÃ RU 

~ 
CQRAÇAO DE 
SAO PAULO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
26 de agosto de 2015. 
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B~ RU 

-Praça D. Pedro li , 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇ>RAÇAO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

f ~ROC. N!_.:t:;.::'~f..:..~ ç- --'-t'H--

, !-Ol..HAS ... J1--·~~r.-+ .. ·".....; , · ~· · -·-~----~=~_,.. 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

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. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
26 de agosto de 2015. 

Presidente 

MARCOS ANT~""' 
Relator 

. k // 
/Ç (: vz 

ARILDO-DÉ LfMA JUNIOR 
Membr:cl 

Membro 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
Membro 
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rotÍH«va~ rk gj(l,(UU ~ 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃc;> DE f PROC;;- L~g lts . SAO.f. ULl 
Proc. nº 168/2015 1 FOLH,l.\t; L3 ' 
Emenda nº 1 , . ., . .,,., -·'·~---.:.~-;;:::::.":.~~-::.~~:::::7: ·:::· .• : . 

EMENDA SUPRESSIVf RETIRADA 1 

Suprima-se o § 2° do Art. 1° do Projeto de Lei nº 77 /15, processado 
sob nº 168/15, que institui o "Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal -
REFIS". 

Bauru, 14 de setembro de 2015. 

ARILDO.O 
L.---"-·· 

Sr. Presidente , 
Sofidto a retira.da desta emon•: 
Bauru{SP, 2=b.. Q . 

\ 



~ÔDzo/a~~ gjmua 
B~URU 

~ 
C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Proc. nº 168/2015 
Emenda nº 2 

PROC. Nt lC, ~ \ S 

FOLHAS l 1-\ 
...... r_,___=-=--=-=-=-:::-=.-=--:::: . .: ... ::":!"-~ ..... ~.,,,...,~-/ .U. -~ ... 

EMENDA MODIFICATf RETIRADA] 
O § 1° do Art. 1° do Projeto de Lei nº 77 /15, processado sob nº 

168/15, que institui o "Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS", 
passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art.1°-

§ 1º - A opção ao REFIS deverá ser formalizada pelo devedor 
ou seu representante, no período de 3 de novembro de 
2.015 a 31 de dezembro de 2015". 

Bauru, 14 de setembro de 2015. 



• ~Ôfiuva~ ~ !llaruu 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado 

por 02 (duas) Sessões Ordinárias, a 

requerimento do Vereador Marcos 

Antonio de Souza, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 14 de 

setembro de 2015, devendo retornar 

à pauta na Sessão Ordinária do dia 

28 de setembro de 2015. 

-;- 15 aê'~etembro de 2015. 

BAURU 

~ 
C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 
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~ÔDztU'a~ tÚ gjatUU 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Of.DAL.SPL.VE. 49/15 

Bauru, 16 de setembro de 2015. 

Senhor Presidente: 

BAURU 

~ 
CQRAÇÁO DE 
SAO PAULO 

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Excelência que 

convoque os Senhores Secretários Municipais de Negócios Jurídicos, Dr. Maurício 

Pontes Porto, e de Economia e Finanças, Marcos Roberto da Costa Garcia, e o 

Procurador Jurídico, Dr. Ricardo Chamma, para reunião do dia 23 de setembro de 

2015, às 09h30, para prestarem esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 77/15, 

que institui o "Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS". 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos com 

protestos de consideração e apreço. 

Presidente da Comissão de Economia e Finanças 

Excelentíssimo Senhor 

FARIA NETO 

Presidente da Câmara Municipal de Bauru 

NESTA 



OF. EXE Nº 259/15 

P. 45 .529/ 15 

PROC. N2--:..1 ~=-=-+-"-~"""'-
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 17 de se ~•~lfli@pal de Bauru 
Diretoria de '\po10 Leg1slauvo 

MENSAGEM MODIFICA TIVA AO PROJETO DE LEI Nº 77 /15 1 B SET. 2015 

Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores, 

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Excelência, de acordo com o§ 3° do artigo 152 do 

Regimento Interno dessa Câmara Municipal, mensagem modificativa ao Projeto de Lei nº 77115, que altera o teor do 

§ 1 ºdo art. 1° do referido Projeto, transformando-o em parágrafo único e suprimindo o § 2°. 

A justificativa é a regra contida no§ 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/ 1.997, que aparentemente ved~ a 

concessão de benefícios fiscais no último ano de governo. 

Embora esta Administração abarque outra interpretação do referido dispositivo, decidimos 

restringir o período de vigência do REFIS, até mesmo para evitar qualquer tipo de discussão futura. 

Nestes termos, segue a nova redação do art. l º: 

"Art. 1 º ( ... ) 

"Parágrafo único. A opção ao REFIS deverá ser formalizada pelo devedor ou seu representante, 

no período de 26 de outubro a 23 de dezembro de 2.015 ." 

Atenciosas saudações, 

À 
D.A.L. 

ROD~~TINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

PI leitura no Expedientt 
da Sessão Ordinária do 

("' 

Excelentíssimo Senhor 

ANTONIO FARIA NETO 

D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

NESTA 

dia ó21 1 aJ I~~ 
r ~....-_.,....-i~f-l~ ,. 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro-CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 

Proc. nº 168/2015 
Emenda nº 3 :~~~· 1 ~ 8;trs;:i_:-

~:.=.:.:..::.:==·-=-=~=.:.=----:.:-:::;.J 

EMENDA ADITIVA, 

. RETIRADA] 
No Projeto de Lei nº 77/15, que institui o "Programa Extraordinário 

de Recuperação Fiscal - REFIS", processado sob nº 168/15, acresça-se o seguinte 
Artigo: 

"Art. - Os devedores que não regularizarem seus débitos através 
do Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal -
REFIS, ou que não formalizarem acordo para adesão ao 
programa, terão o nome incluso no cadastro de 
inadimplentes SPC e SERASA, trinta dias após o término do 
prazo previsto nesta Lei, aplicando-se todos os 
procedimentos necessários que roga a Lei, inclusive 
suspendendo a negativação após a regularização. 

Parágrafo único - Ficam isentos de terem os nomes negativados os 
devedores que tenham uma só propriedade de até 250 
metros quadrados (terreno) ou residência de até 120 metros 
quadrados." 

Bauru, 28 de setembro de 2015. 

Sr Pmide11te, 
Sotldtoa li d 

lluru/SP, :=;.J..j,J/!:,f;t:t:::"# 



~Muva~de~aa;u %11' 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÁO DE 

SAO PAULO 

DATA: ;J_fb I 05 /2015 

VEREADOR SIM .. NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA l- 1 

02 - ARILDO DE LIMA JÚNIOR 1 ..:2_, 1 
03 - ARTEMIO CAETANO FILHO 3 
04 - FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO • Cf -- 1 
05-FÃBIO SARTORI MANFRINATO 1 

:5 1-

OS - FARIA NETO 1 (p 
07 - FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI 1-

., 

08 - FRANCISCO CARLOS DE GÓES 
1 2 

09 - LUIZ CARLOS BAST AZINI 1 9 
10 - MARCOS ~NTONIO DE _SOUZA lo 
11 - MOISÉS ROSSI 

l ' 
12 - NATALINO DAVI DA SILVA \ .:L 
13 - PAULO EDUARDO DE SOUZA 13 l 
14 - RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA l º' 1 

15 - ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO l ry 1 
1 

16 - ROQUE JOSÉ FERREIRA 02 
17 - TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI 1 t~ 

1 

1 
TOTAL IS oa., 

CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SiM ( ) E NÃO ( ) 

VOT~ 

Dl~~G~LÃTIVO ~~~o 
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SAOPAUlO 

VOTAÇÃO NOMINAL \\ 

REQUERIDAPOR ~~ Çe~~ 

DATA: .:::> '?/ 
,.-.. 

o~ 1201s 

VEREADOR SIM .' NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA L 1 

02 - ARILDO DE LIMA JÚNIOR 1 ~ 

03 - ARTEMIO CAETANO FILHO ·3 
l 

04 - FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO • y 
- - 1 

05 - FÁBIO SARTORI MANFRINA TO 1 
~ I· 

06 - FARIA NETO 1 ç: 
07 - FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI 1 

"· 

~ 
08 - FRANCISCO CARLOS DE GóES ! ~ 
09 - LUIZ CARLOS BASTAZINI 

1 9 
10 - MARCOS ~NTONIO DE _SOUZA ID 
11 - MOISÉS ROSSI ~ ' 
12 - NATALINO DAVI DA SILVA 

·~ 13 - PAULO EDUARDO -DE SOUZA 1 :'.3 1 

14 - RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA 1 ~ <O \ 
1 

15 - ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO 1 l L( 

16 - ROQUE JOSÉ FERREIRA 02 

17 - TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI l \ $' 

1 
TOTAL \ :::;- ~ 

CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM ( ) E NÃO ( 
VOTO /. 
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PROC. Ni (Ç, LO 

FOLHAS ~ ,;I,/ 
A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

A Mensagem às fls. 18 foi encaminhada para parecer em 
plenário da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, tendo 
o Presidente da referida comissão, Vereador Fernando 
Francelosi Mantovani, nomeado como Relator o Vereador 
Roberval Sakai Bastos Pinto, que emitiu parecer pela normal 
tramitação, sendo acompanhado pelos demais membros. Em 
seguida, o Presidente da Comissão de Economia, Finanças e 
Orçamento, Vereador Roberval Sakai Bastos Pinto, nomeou 
como Relator o Vereador Marcos Antonio de Souza, que emitiu 
parecer pela normal tramitação, sendo acompanhado pelos 
demais membros. Na sequência, a Mensagem foi aprovada por 
unanimidade. Posteriormente, o plenário aprovou o presente 
projeto, em Primeira e Segunda Discussões, em Sessões 
Ordinária e Extraordinária realizadas no dia 28 de setembro de 
2015. Providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 
C efe d xecutivo. Após a publicação da lei, arquive-se. 

, 29 de setemb~o de 2015. 

~e 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Institui o "Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal 

- REFIS". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Esta Lei institui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal -
REFIS, destinado ao incentivo e à promoção da regularização dos 
créditos fazendários do Município, mediante a remissão parcial dos 
juros moratórios e a fixação de prazos especiais de pagamento. 

Parágrafo único - A opção ao REFIS deverá ser formalizada pelo devedor ou seu 
representante, no período de 26 de outubro a 23 de dezembro de 
2.015. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 5° 

O prazo de pagamento será proporcional ao montante da dívida 
parcelada e poderá ser de até 96 (noventa e seis) meses, conforme 
regulamentação do Poder Executivo. 

O crédito constante de parcelamento em curso ou que tenha sido 
rescindido poderá ser incluído no presente programa, sendo 
consolidado o principal atualizado monetariamente, seus 
acréscimos moratórios e outros valores decorrentes da propositura 
de ação judicial, se houverem. 

O crédito fazendário do Município, vencido até 31 de dezembro de 
2.014, se negociado por meio do REFIS, poderá ser liquidado da 
seguinte forma: 
1 - à vista, com remissão de 60% (sessenta por cento) nos juros 

moratórios; 
li - em até 12 (doze) meses, com remissão de 30% (trinta por 

cento) nos juros moratório; 
Ili - em até 24 (vinte e quatro) meses, com remissão de 15% 

(quinze por cento) nos juros moratórios. 

A remissão prevista nos incisos deste artigo não abrange o crédito 
fazendário vencido após 31 de dezembro de 2.014. 

A rescisão do REFIS implicará na perda integral da rem1ssao 
prevista nesta Lei, retornando a cobrança dos juros moratórios ao 
patamar anterior à formalização do acordo. 

Sobre os juros moratórios remitidos por esta Lei não deverão incidir 
os créditos decorrentes da propositura de ação judicial. 
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Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Aplicam-se subsidiariamente ao REFIS as disposições relativas ao 
Parcelamento Administrativo Ordinário, previstas no art. 96 da Lei 
Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro de 1.975 - Código Tributário 
Municipal de Bauru. 

O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 45 (quarenta e 
cinco) dias após a sua publicação. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru,2~ 

F~RANGELOSI MANTOVANI 
Presidente 

Membro 



• Praça D. Pedro 11 , 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

AUTÓGRAFO Nº 6834 
De 29 de setembro de 2015 

Institui o "Programa Extraordinário de Recuper~ção 

Fiscal - REFIS". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Esta Lei institui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal -
REFIS, destinado ao incentivo e à promoção da regularização dos 
créditos fazendários do Município, mediante a remissão parcial dos 
juros moratórios e a fixação de prazos especiais de pagamento. 

Parágrafo único - A opção ao REFIS deverá ser formalizada pelo devedor ou seu 
representante, no período de 26 de outubro a 23 de dezembro de 
2.015. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 5° 

O prazo de pagamento será proporcional ao montante da dívida 
parcelada e poderá ser de até 96 (noventa e seis) meses, conforme 
regulamentação do Poder Executivo. 

O crédito constante de parcelamento em curso ou que tenha sido 
rescindido poderá ser incluído no presente programa, sendo 
consolidado o principal atualizado monetariamente, seus acréscimos 
moratórios e outros valores decorrentes da propositura de ação 
judicial, se houverem. 

O crédito fazendário do Município, vencido até 31 de dezembro de 
2.014, se negociado por meio do REFIS, poderá ser liquidado da 
seguinte forma: 
1 - à vista, com remissão de 60% (sessenta por cento) nos juros 

moratórios; 
li - em até 12 (doze) meses, com remissão de 30% (trinta por 

cento) nos juros moratório; 
Ili - em até 24 (vinte e quatro) meses, com remissão de 15% 

(quinze por cento) nos juros moratórios. 

A remissão prevista nos incisos deste artigo não abrange o crédito 
fazendário vencido após 31 de dezembro de 2.014. 

A rescisão do REFIS implicará na perda integral da remissão prevista 
nesta Lei, retornando a cobrança dos juros moratórios ao patamar 
anterior à formalização do acordo. 

Sobre os juros moratórios remitidos por esta Lei não deverão inci< ir os 
créditos decorrentes da propositura de ação judicial. ~ 

. _,,.--
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Art. 7° 

Art. 8° 

Aplicam-se subsidiariamente ao REFIS as disposições relativas ao 
Parcelamento Administrativo Ordinário, previstas no art. 96 da Lei 
Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro de 1.975 - Código Tributário 
Municipal de Bauru. 

O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 45 (quarenta e 
cinco) dias após a sua publicação. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

idf20~ '. 
~~;.(º .· 

Presidente 

1 º Secretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

J~~QUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 184/15 

Bauru, 29 de setembro de 2015. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e 
Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 28 de setembro de 2015: 

Autógrafo nº 

6832 

6833 

6834 

6835 

6836 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bens 
móveis de propriedade da Prefeitura Municipal à POLICIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - CORPO DE BOMBEIROS DE BAURU; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma área de 
terreno à Empresa LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - ME, em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que institui o "Programa Extraordinário de 
Recuperação Fiscal - REFIS"; 

de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a oficialização, Bairros e 
Regionalização das Microbacias Hidrográficas do Município de Bauru; 

de autoria deste Legislativo, que acrescenta o Parágrafo único ao Artigo 1° da 
Lei nº 6541, de 13 de agosto de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
envio para a Cãmara Municipal de Bauru dos aditivos de contratos de obras 
públicas e prestadores de serviços no Município de Bauru. 

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

Excelentíssimo Senhor 
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

. ·1 
Oficio ·1 3 ~ 1 5 Protocolo .P M 4 . 
pag c2_,L) V nodla~~15 . 

~~º/~ 
IONALDO Jfst'scHIAV-Ottl 

Ch~ do Serviço de Procedimento$ Lesislatlwos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 274/15 
P. 45.529/15 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 30.de setembro de 2.015. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a LEI Nº 6.726/15, que institui o "Programa 
Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS". 

Atenciosas saudações, 

R~~~GOSTINHO MENDONÇA ~~~i~I~~ ~UNICIPAL 

Excelentíssimo Senhor 
ANTONIO FARIA NETO 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 



P. 45 .529/15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.726, DE 30 DE SETEMBRO DE 2.015 
Institui o "Programa Extraordinário de 
Recuperação Fiscal - REFIS". 

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

Art. Iº 

Parágrafo único. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

§ l º 

§ 2º 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Esta Lei institui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFlS, destinado ao incentivo e à promoção da 
regularização dos créditos fazendários do Município, mediante a remissão parcial dos juros moratórios e a fixação de 
prazos especiais de pagamento. 

A opção ao REFlS deverá ser formalizada pelo devedor ou seu representante, no período de 26 de outubro a 23 de 
dezembro de 2.015. 

O prazo de pagamento será proporcional ao montante da dívida parcelada e poderá ser de até 96 (noventa e seis) meses, 
conforme regulamentação do Poder Executivo. 

O crédito constante de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido poderá ser incluído no presente programa, 
sendo consolidado o principal atualizado monetariamente, seus acréscimos moratórios e outros valores decorrentes da 
propositura de ação judicial, se houverem. 

O crédito fazendário do Município, vencido até 31 de dezembro de 2.014, se negociado por .meio do REFIS, poderá ser 
liquidado da seguinte forma: 

1 - à vista, com remissão de 60% (sessenta por cento) nos juros moratórios; 
11- em até 12 (doze) meses, com remissão de 30% (trinta por cento) nos juros moratórios; 
lll- em até 24 (vinte e quatro) meses, com remissão de 15% (quinze por cento) nos juros moratórios. 

A remissão prevista nos incisos deste artigo não abrange o crédito fazendário vencido após 31 de dezembro de 2.014. 

A ·rescisão do REFIS implicará na perda integral da remissão prevista nesta Lei , retornando a cobrança dos juros 
moratórios ao patamar anterior à formalização do acordo. 

Sobre os juros moratórios remitidos por esta Lei não deverão incidir os créditos decorrentes da propositura de ação judicial. 

Aplicam-se subsidiariamente ao REFIS as disposições relativas ao Parcelamento Administrativo Ordinário, previstas no 
art. 96 da Lei Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro de 1.975 - Código Tributário Municipal de Bauru. 

O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 45 (quarenta e cinco) dias após a sua p1,1blicação. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 30 de setembro de 2.015. 

O DA COSTA GARCIA 
CONOMIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeit 

AFI PINHEIRO 
RTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 



• 
~tÍDl,a;'a~ ~ !llar.uu -

'" " Praça o. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 ~~~A~~~rJ 

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU DATA: O 1 I 1 O 12015 PÁGINA(S): ..2.i_ A ~.Z.... 

UI N"j.726. DI 31PIUUMBBOPI2,IJã 
P. 4J.j29/JS Iratitwi o ·~ ExtroonJinárlo de~ Fiacal-REFJS". . 

O PREFEfTO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. S 1 da Lei Orginica do Munidpio de 
Bauru, filz l!8ber que a Cimanl Municipal, aprovou e ele sanciona e promulg8 a seguinte lei: '· 

· :;_ Art. 1° ~ Lei inetitui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS, destinado . ., "' 
" inéentivo e à piomi>çlo da regularização dos ·créditos faundários do Município, mediante a 

Parégrafo único. 

Art. 2" 

Art. 3º 

§ lº 

Art. 6º 

Art. 8" 

remissão parcial dos juros moratórias e a fixação de prazos especiais de pjlglllllento. 
A opção ao REFIS deverá ser formalizada pelo devedor ou seu representante, no periodo de 26 
de outubro a 23 de de7.embro de ·2.015. · 
O praz.o de pagamento será proporcional ao montante da dívida parcelada e poderá aer de até 96 
(noventa e seis) meses, conforme regulamentação do Poder Executivo. . 
O crédito CCJnSlante de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido poderá ser incluido !10" 

presenre pvsnuna, -sendo consolidado o principal atualiz.ado moneuuiamente, seus llCl'ésiimos 
inontórios e outros valores decorrentes da proposiutra de ação judicial, se houverem. . , 
Qcddito limndáriodo Municlpii>, vencido até 31dedezembrode2.014, se aegoclado~meio 

..... - ~~ 

do 1UÍPJS, pocllá- liqgidldo da seguinte forma: . : "·'"'· .. 
1- ,_à ·Yl'lli.-- i'élDisslo de 60% (seslienta por cenfoh1os juros"íioiil&b; .,, ": ..... ~ '* 
n - em até ti (dos) melei, com rmilsalo dlf .. {lliÍlta por cento) lll!~inonirórios; 
m - ' em até 24 (vinte e quatro) meses, com remilllo de 15% (quÍ!Jf& Jl9í' cemo) noe juros . 

moratórioe. - .... . t G- •• . =- ..... 

·A remúsio previlla nos incisos deste artigo nlo abraDàe o a.imto fazendm;o Venoídõ !IP6s 31 de 
de?.embro de 2.014. 
A nlCislo do REFIS implicará na perda integral da remissão Jll'CVista nesta Lei, mt«nlndo a 
cobrança dos juros moratórias ao patamar anterior à formalizaçló do acordo. 
Sobre os juros moratórios remitidos por esta Lei não deven1o incidir os Cn!dltos decorrentes da 
propositura de ação judicial. 
Aplicam-se subsidiariamente ao REFIS as disposições relativas ao Parcelamento Administrativo 
Ordinário, previstas no art. 96 da Lei Municipal nº 1.929, de 31dedezembrode1.975-Código 
Tributério Municipal de Bauru. 
O Poder Executivo regulamentará esta· Lei em até 45 (quarenta e cinco) dias após a sua 
publicação. > 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Bauru, 30 de setembro de 2.015. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

,MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO OOS.NEOÓCIOS JURÍDICOS 
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA 

SECRETÁRIO DE ECO~OMIA E FINANÇAS 
Projeéo de iniciativa do 
PODER EXECUI'IVO 
Regislrad& no~ de.Comunicaçll> e DocwnenÍÍçlo da Prefeitura,. na-mesma data. 

DANIU> ALTAFIM PINHEIRO 
. RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumpr!das as exigências legais 
encaminha -se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 

Arqui'IOc(., 11 1 5 
Bauru .. J.~~,,.' ..... .1 ........ -·-

0tretorta ~\o Legislativo 


