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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 373/18 
P. 45.997118 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de 8;iuru 
Diretoria de O.poio Legislativo 

1 9 OUT. 2018 

Bauru, 19 de outubro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 109/18, que concede isenção 
parcial sobre o valor do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU para clubes sociais, recreativo 
ou desportivo. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
DAL 
PI leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia _-ii /.J.:::_j \ t 
em,_19 /Td; 

ALE..'<SSAND BUSSOl..A 
f'RES!iJ .lTE 
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P. 45.997/18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 109/18 
Concede isenção parcial sobre o 
valor do imposto sobre a 
propriedade predial e territorial 
urbana - lPTU para clubes sociais. 
recreativo ou desportivo. 

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. 1° 

§ !º 

§ 2º 

Art. 2° 

§ !º 

§ 2º 

Art. 3º 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica concedida isenção parcial de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana - IPTU da unidade imobiliária onde funcione a sede de clube social, recreativo ou desportivo localizado 
no municfpio de Bauru . 

O desconto de que trata o caput deste artigo será concedido às pessoas jurídicas descritas em que execute cobrança de 
mensalidade, contribuição, taxa de manutenção, encargos sociais ou congêneres, independentemente da denominação que 
seja dada, de seus associados. 

Nas mesmas condições de que trata esta lei, não havendo pagamento de mensalidade, contribuição, taxa de manutenção, 
encargos sociais ou congêneres, independentemente da denominação dada, pelo sócio, fica concedida isenção parcial de 
75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana • IPTU da 
unidade imobiliâria onde funcione a sede de clube social, recreativo ou desportivo localizado no município de Bauru. 

A isenção parcial do IPTU para o clube social, recreativo e desportivo prevista no art. 1° desta Lei, fica condicionada a 
que a entidade: 

l -

li -

!II -

IV -

V-

VI-

VI! -

não possua fins lucrativos; 

não distribua qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer tftulo; 

aplique integralmente, no Pais, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 

mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 
sua exatidão; 

não estar inadimplente com os tributos municipais; 

possuir no imóvel, ao menos três equipamentos diferentes para a prática de modalidades esportivas; 

firme convênio com o município de Bauru, disponibilizando suas dependências e equipamentos para a realização 
de projetos culturais, esportivos e de recreação, promovidos pela Prefeitura Municipal de Bauru, através dos seus 
órgãos da administração direta e indireta, pelo menos 400 (quatrocentas) horas por ano. 

Os clubes poderão firmar convênio com o Município disponibilizando bolsas para as atividades culturais, esportivas e de 
recreação, aos estudantes das escolas públicas do Município, por meio de seus órgãos da administração direta e indireta, 
devendo ser observado o limite mínimo de horas previsto no caput. 

A comprovação das condições estabelecidas neste artigo deverá ser mediante requerimento junto à Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer -SEMEL, anexando: 

1 - estatuto social da entidade; 

II - ata de eleição do representante legal, devidamente registrada; 

III - projeto cultural, esportivo ou de recreação a que se propõem. 

Para a concessão da redução do IPTU da unidade imobiliária onde funcione o clube social, recreativo ou desportivo, a 
entidade deverá comprovar as condições estabelecidas nesta Lei através de requerimento junto à Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SEMEL, a qual deverá analisar e se manifestar previamente, após, encaminhar à Secretaria Municipal 
de Economia e Finanças para deferimento ou indeferimento. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n' 109/18 

Art. 4° Para a isenção a ser concedida à entidade no primeiro ano, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMEL 
deverá encaminhar os requerimentos à Secretaria de Economia e Finanças do Municfpio até 30 de novembro do ano 
vigente. 

Parágrafo único. As entidades já conveniadas, para usufruírem nos próximos exercícios, deverão comprovar as exigências desta Lei, 
bem como o cumprimento, no exercício anterior, do atendimento do convênio anterior. 

Art. 5º A inobservância e o descumprimento de qualquer formalidade e condições estabelecidas nesta Lei acarretará a 
cobrança do IPTU da unidade imobiliária, devido sobre sua integralidade, atualizados monetariamente, somados a 
juros e multas de mora. 

Art. 6° A isenção parcial dos impostos de que trata esta lei será concedida a partir do exercício seguinte ao do requerimento 
conforme anexo I desta Lei . 

Art. 7° 

Art. 8° 

As Secretarias Municipais de Economia e Finanças e de Esportes e Lazer poderão expedir normas complementares 
necessárias à execução desta Lei. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

2 



~ e 
MUNICÍPIO DE BAURU - ORÇAMENTO 2019 

ANEXO 1 
(Arts. 5°, II, e 14 da LRF) 

Demonstrativo das medidas de Compensação a renú ncias de receitas 

TRIBUTO 
MODALIDAD 

SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO 
RENÚNCIA DE REC EITA PREVISTA - RS 1,00 

E 

IPTU Isenção Associação Esportivas (termo de parceria com Prefeitura)' 

TOTAL 
FONTE Valores estimados com base nos dados contábeis consolidados da Administração Direta e Indireta 

1 Valores estimados com as possivcis Associações interessadas no termo de parceria (l/3) 

201 9 

130.170,00 

130.170,00 

1 A renuncia da receita foi considerada na estimativa do projeto da lei orçamentária para 20 19. na forma do artigo J 2, dessa forma não afetará as metas de resultados fiscais previstas 

2020 202 1 

136.027,65 142.148,89 

136.027,65 142.148,89 

COM PENSAÇÃO 

Isenções j â deduzida na previsão da receita 
nas n<>cas orcamentârias. ' 

-
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. N"-11:~1.:.--~~-I 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
19, outubro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de Lei que visa conceder 
isenção parcial do valor do imposto sobre a propriedade predial e tenitorial urbana - IPTU para clubes sociais, recreativo ou desportivo 
regulamentar em nível local. 

A concessão do beneficio é condicionada à celebração de convênio com o Município, tendo por obrigação dos clubes 
a disponibilização de suas dependências e equipamentos para a realização de projetos culturais, esportivos e de recreação, promovidos 
pela Prefeitura, por pelo menos 400 (quatrocentas) horas por ano . 

Dos clubes sociais, recreativos e desportivos potencialmente agraciadas pela isenção proposta nesse projeto de Lei, o 
impacto financeiro na receita total é de R$ 390.000,00, no enlanto dentro das projeções. estima-se que somente um terço das Associações 
aceitem a proposta, apurando um impacto de R$ 130.170,00 (aproximadamente) conforme quadro anexo a Lei e parte integrando do anexo 
do projeto de Lei Orçamentária para 2.019. 

Por oportuno, também entende o Poder Executivo que tais entidades favorecidas pela isenção parcial deverão 
disponibilizar ao Município estruturas próprias onde serão realizados projetos culturais, esportivos e de recreação. Poderá também 
oferecer aos estudantes de escolas públicas do município, bolsas para atividades culturais, esportivas e de recreação. 

Cabe reforçar que a isenção proposta destina-se a clube social, recreativo e desportivo condicionados a: não possuir 
fins lucrativosj não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; aplicar integralmente, no País, os 
seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão; não estar inadimplente com os tributos municipais; possuir no imóvel, ao menos três 
equipamentos diferentes para a prática de modalidades esportivas; finnar convênio com o município de Bauru, disponibilizando suas 
dependências e equipamentos para a realização de projetos culturais, esportivos e de recreação, promovidos pela Prefeitura Municipal de 
Bauru, através dos seus órgãos da administração direta e indireta, pelo menos 400 (quatrocentas) horas por ano. 

O Município busca, dessa forma, disponibilizar espaços e ipame tos, ante previsão constitucional, promover o 
lazer, incentivar o desporto, zelar pela saúde dos indivíduos e conferir assistênc· aos c 

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a a 

Atenciosas saudações, 

SERVIÇO 
En . 

I 10 

.• 
~=::BUSSOlA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

ente processo o Vereador: 



• 

• 

• 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

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. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

23 de outubro de 2018. ~ 

< 



• CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

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

• parecer exarado pelo nobre relator 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. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

23 de outubro de 2018. 

I 

DAVI DA SILVA 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nom · 

LUIZ LOt::clmlGUES BARBOSA 

Presidente 
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SAO PAULO 
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• 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

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 
24 de outubro e 2018. 

TO MEIRA 
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SAO PAULO 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

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. 

Relator 

LUIZ 

• 

Sala de Reuniões, em 
24 de outubro de 2018. 

RLOSRO~OSA 
Presidente 

TO MEIRA 
Membro 

MARCOS ANT'«JM!lll DE SOUZA 
Membro Membro 

O LOQUETE 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Proc. nº 203/2018 
Emenda nº 1 

EMENDA MODIFICATIVA 
ITADA 

'-=Jif_.1.._I -'l.JL 

No Projeto de Lei nº 109/18, que concede isenção parei 1 sobre o 
valor do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU para clubes 
sociais, recreativo ou desportivo, processado sob nº 203/18, acresça-se o seguinte § 
3° ao Art. 2°: 

"Art. 2° ( ... ) 

§ 3° A Prefeitura Municipal priorizará que as pessoas que por 
conta desta lei poderão frequentar as dependências e 
equipamentos sejam obrigatoriamente alunos de escolas 
públicas e que pelo menos 50% (cinquenta por cento) 
dessas pessoas devam pertencer a famílias que possuem o 
NIS (Número de Identificação Social)." 

Bauru, 29 de ou rode 2018 . 

lino D. da Sil :J 
VEREADOR 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em sessão ordinária realizada em 29 de 
outubro de 2018, o projeto foi encaminhado 
para parecer em plenário da Comissão de 
Esportes, Lazer e Turismo. O Vereador Manoel 
Afonso Losila foi nomeado membro "ad hoc" 
em substituição ao Vereador Fábio Sartori 
Manfrinato, ausente. O Vereador José Roberto 
Martins Segalla, escolhido Presidente "ad hoc" 
da referida comissão, nomeou como relator o 
Vereador Manoel Afonso Losila, que emitiu 
parecer pela normal tramitação, sendo 
acompanhado pelos demais membros. Em 
seguida, a emenda aditiva às folhas 13 foi 
encaminhada para parecer das Comissões 
Permanentes em plenário. A Presidente da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 
Vereadora Teima Gobbi, nomeou como relator 
o Vereador José Roberto Martins Segalla, que 
emitiu parecer pela normal tramitação, sendo 
acompanhado pelos demais membros. O 
Presidente da Comissão de Economia, 
Finanças e Orçamento, Vereador Luiz Carlos 
Rodrigues Barbosa, nomeou como relator o 
Vereador Marcos Antonio de Souza, que 
solicitou prazo regimental, sendo então o 
processo retirado da pauta. 
Bauru, 30 de outubro de 2018 . 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Presidente 
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Praça D. Pedro li 1-50 - Centro -CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
' SAO PAULO 

VOTAÇÃO NOMINAL 

REQUERIDA POR --"tl)'""'..i,'-"~-"-==-\]-'~~="""---

PROCESSO Nº _wfil.=2'_,õ'J'-!-'-'H--,.-,,----
ASSUNTO: K,~ ~~. I~ 

DATA: óS / 1 \ /2018 

VEREADOR 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA 
02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA 
03 - CHIARA RANIERI BASSETTO 

04 - FABIO SARTORI MANFRINATO 

05 - FRANCISCO CARLOS DE GÓES 

06 - JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 

07 - LUIZ CARLOS BASTAZINI 
08 - LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA 
09 - MANOEL AFONSO LOSILA 

10 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA 

11 - MILTON CESAR DE SOUZA SARDIN 

12 - NATALINO DAVI DA SILVA 

13 - RICARDO PELISSARO LOQUETE 

SIM NÃO 

1 
'.O, 

3 
4 
5 
(, 

':f-

'& 
~ 
1 (\ 

~ 

• 14 - ROGER BARUDE 

15 - SÉRGIO BRUM 

\ 1 
1.i , ., 

16 - TELMA GOBBI 1 (j 

17 -YASMIM NASCIMENTO I? 

TOTAL 

CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: ~IM ( fÇ t O~ lR_ 
VOTOS. r, vliJ -r { 

~~!t>R'U:~ ~~,'~ 
DIRETORIA APÕÍO LEGISLATIVO ~· t CRE 'ÁRIO 

1 -
' PRES DENTE 
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VOTAÇÃO NOMINAL 

REQUERIDA POR ~~ \J~ 

PROCESSO Nº ---""'~-o_,_/ i ........ j ----
ASSUNTO: p f-; ;: : LO~ h i 

DATA:~/ \ \ /2018 

VEREADOR SIM 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA 

02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA ' 03 - CHIARA RANIERI BASSETTO o, 
04 - FÁBIO SARTORI MANFRINATO J 
05 - FRANCISCO CARLOS DE GOES L4 
06 - JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA ~ 
07 - LUIZ CARLOS BASTAZINI ~ 
08 - LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA 1 
09 - MANOEL AFONSO LOSILA ~ 
1 O - MARCOS ANTONIO DE SOUZA 9 
11 - MILTON CESAR DE SOUZA SARDIN 

' 
12 - NATALINO DAVI DA SILVA 
13 - RICARDO PELISSARO LOQUETE 

14 - ROGER BARUDE \ Ô 
15 - SÉRGIO BRUM ti 
16 - TELMA GOBBI t a.,, 
17 - YASMIM NASCIMENTO I~ 

TOTAL 

q_>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

NÃO 

1 
~ 
?; 

CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM ( l °?J -H-&ifl~~lk. 
VOTOS. 

~ -~ 
DIRETORIA AP~ LEGISLATIVO 
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À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em questão de ordem, em Sessão Ordinária 
realizada no dia 05 de novembro de 2018, o 
Vereador Marcos Antonio de Souza solicitou 
a retirada de sua assinatura da emenda ãs 
fls. 13. Na sequência, a emenda foi 
encaminhada para parecer em plenário da 
Comissão de Economia, Finanças e 
Orçamento. O relator, Vereador Marcos 
Antonio de Souza, emitiu parecer pela 
normal tramitação, sendo acompanhado 
pelos demais membros. O Presidente da 
Comissão de Esportes, Lazer e Turismo, 
Vereador Fábio Sartori Manfrinato, nomeou 
como relator o Vereador Roger Barude, que 
emitiu parecer pela normal tramitação, 
sendo acompanhado pelos demais 
membros. Em seguida, a emenda foi 
rejeitada por 15 votos contrários e um 
favorável. Já o presente projeto foi aprovado 
em Primeira Discussão, por 13 votos 
favoráveis e três contrários. Incluir o mesmo 
na Pauta em Segunda Discussão para a 
próxima Sessão . 

Bauru, 06 de n vembro de 2018. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente 

1 

Pulllicação da Paula na 
Dlárie otJaj de Batlru. 
D!aJLJlLJ.ia.àsDs. 5S 

DlflETOR!A DE ~O l.EGIS!AllVO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

VOTAÇÃO NOMINAL 

REQUERIDA POR____:~~· v'-"xílM:?wu:o::_V-""'~==..:....>..L--

PROCESSO Nº VlCI ht _,...--'-___ _ 
ASSUNTO: 1ln~J& eh L1Á. )'V !o~/!t 

DATA: l,;l / 11 /2018 

VEREADOR SIM NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA 
02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA 1 
03 - CHIARA RANIERI BASSETTO ("\ 1 1 "'ft AI rr. 
04 - FABIO SARTORI MANFRINATO :J. 
05 - FRANCISCO CARLOS DE GÓES ~ 
06 - JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA l\ 
07 - LUIZ CARLOS BASTAZINI 5 
08 - LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA 

" 09 - MANOEL AFONSO LOSILA i-
10 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA ~ 
11 - MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN 1 
12 - NATALINO DAVI DA SILVA 9, 
13 - RICARDO PELISSARO LOQUETE "3 

14 - ROGER BARUDE ~ 
15 - SERGIO BRUM 1 () 

16 -TELMA GOBBI 1 \ 
17 -YASMIM NASCIMENTO 1 'L 

TOTAL 

CERTIFICO, E DOU " QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOl?J ' - - /') 
VOTOS. ~ C::: f\)J\J 

~~·~~ ~ ~~-,; \l . -
DIRETORIA 010 LEGISLATNO 1° 11ÁRIO • 

PRES )ENTE 

-
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 12 de 

novembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

ALEXSSAND 

Presidente 

BUSSOLA 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

~~~J.Jv~ 
RONALDO JÓS-É SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C{>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7252 
De 13 de novembro de 2018 

Concede Isenção parcial sobre o valor do imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana - IPTU para clubes 

sociais, recreativo ou desportivo. 

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

Art. 1° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 2° 

§ 1º 

§2º 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica concedida isenção parcial de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU da unidade imobiliária onde 
funcione a sede de clube social, recreativo ou desportivo localizado no municlpio de 
Bauru . 

O desconto de que trata o caput deste artigo será concedido ás pessoas jurídicas 
descritas em que execute cobrança de mensalidade, contribuição, taxa de 
manutenção, encargos sociais ou congêneres, independentemente da denominação 
que seja dada, de seus associados. 

Nas mesmas condições de que trata esta lei, não havendo pagamento de 
mensalidade, contribuição, taxa de manutenção, encargos sociais ou congêneres, 
independentemente da denominação dada, pelo sócio, fica concedida isenção parcial 
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana - IPTU da unidade imobiliária onde funcione a sede de clube 
social, recreativo ou desportivo localizado no município de Bauru. 

A isenção parcial do IPTU para o clube social, recreativo e desportivo prevista no art. 
1º desta Lei, fica condicionada a que a entidade: 
1 -
li -

Ili -

IV-

V-
VI -

VII -

não possua fins lucrativos; 
não distribua qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título; 
aplique integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus 
objetivos institucionais; 
mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos 
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão; 
não estar inadimplente com os tributos municipais; 
possuir no imóvel, ao menos três equipamentos diferentes para a prática de 
modalidades esportivas; 
firme convênio com o município de Bauru, disponibilizando suas 
dependências e equipamentos para a realização de projetos culturais, 
esportivos e de recreação, promovidos pela Prefeitura Municipal de Bauru, 
através dos seus órgãos da administração direta e indireta, pelo menos 400 
(quatrocentas) horas por ano. 

Os clubes poderão firmar convênio com o Município disponibilizando bolsas para as 
atividades culturais, esportivas e de recreação, aos estudantes das escolas públicas 
do Município, por meio de seus órgãos da administração direta e indireta, devendo ser 
observado o limite mínimo de horas previsto no caput. 

A comprovação das condições estabelecidas neste artigo deverá ser mediante 
requerimento junto á Secretaria Municipal de Esportes e Lazer -SEMEL, anexando: 
1 - estatuto social da entidade; 
li - ata de eleição do representante legal, devidamente registrada; 
Ili - projeto cultural, esportivo ou de recreação que se õem. 
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Art. 3° 

Art. 4° 

Para a concessão da reduçao do IPTU da unidade imobiliária onde funcione o clube 
social, recreativo ou desportivo, a entidade deverá comprovar as condições 
estabelecidas nesta Lei através de requerimento junto á Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SEMEL, a qual deverá analisar e se manifestar previamente, após, 
encaminhar à Secretaria Municipal de Economia e Finanças para deferimento ou 
indeferimento. 

Para a isenç!lo a ser concedida à entidade no primeiro ano, a Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SEMEL deverá encaminhar os requerimentos à Secretaria de 
Economia e Finanças do Municlpio até 30 de novembro do ano vigente. 

Parágrafo único. As entidades já conveniadas, para usufrulrem nos próximos exerclcios, dever!lo 
comprovar as exigências desta Lei, bem como o cumprimento, no exerclcio anterior, 
do atendimento do convênio anterior. 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

A inobservância e o descumprimento de qualquer formalidade e condições 
estabelecidas nesta Lei acarretará a cobrança do IPTU da unidade imobiliária, devido 
sobre sua integralidade, atualizados monetariamente, somados a juros e multas de 
mora. 

A isençao parcial dos impostos de que trata esta lei será concedida a partir do 
exerclcio seguinte ao do requerimento conforme anexo 1 desta Lei. 

As Secretarias Municipais de Economia e Finanças e de Esportes e Lazer poderao 
expedir normas complementares necessárias à execuç!lo desta Lei. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaç!lo. 

Bauru, 13 de novembro de 2018 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~ ... -_1l~~ 
RONALDO Jfil°' SCHJAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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ANEXO 1 
(Arts. 5°, II , e 14 da LRF) 

• 
Demonstrativo das medidas de Comoensação a renúncias de receitas 

TRIBUTO 
MODALIDAD 

E 
SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO 

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA· RS 1,00 

IPTU 

TOTAL 

FONTE V1lorcs estimados com bue nos dados contábeis consolidados da Admínis1r1çlo Direta e Indireta 

' Valores csumados com as poss1ve1s Associações interessadas no termo de p1rccn1 ( 1/3) 

20 19 

2 A renuncia da receita f°' considerada n1 esbmauva do prOjtto da lei orçamentina p111 2019, na forma do an1go 12, des» forma nlo afetará as metas de rcsuludos fiscai1 prevista.s 

2020 2021 

COMPENSAÇÃO 

Isenções Já deduzida na previsão da receita 
nas oecas orcamentánas. ' 

"' o 
~ 
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t; 
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Of.DAL.SPL.PM. 196/18 

Bauru, 13 de novembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 12 de novembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7249 

7250 

7251 

7252 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 6768, de 29 de março de 2016, 
que autorizou o Executivo a destinar uma área de terreno á Empresa DELITEL 
TELECOMUNICAÇÃO L TOA em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que cria um cargo de Especialista em Gestão 
Administrativa e Serviços - Contador, no quadro permanente de cargos efetivos 
da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru - FUNPREV; 

de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 6722, de 29 de março de 2016, 
que autorizou o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa KIT 
SERVICE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO L TOA, em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que concede isenç!lo parcial sobre o valor do 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU para clubes 
sociais, recreativo ou desportivo. 

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

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Preside te 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio 1t-\ A ~ç ! li i>ro~.:C~o--· { AlJ---
1 pag 5]l>WWI nodla..JlJ..JLJ.l.L_ 

~~a.:~~ 1 
RONALDO JOri~cHIAVONE 

Chefe do Serviço de Proc_::llPnentos Leglslattvo,:._ 
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OF. EXE Nº 410/18 
P. 45.997/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 13 de novembro de 2.018 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei nº 7.140/18, que concede isenção parcial 
sobre o valor do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU para clubes sociais, recreativo ou 
desportivo. 

Atenciosas saudações, 

Excelentlssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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P. 45.997/18 

PREFEITURA MUNIC 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.140, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.018 
Concede isenção parcial sobre o valor do imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana -
IPTU para clubes sociais, recreativo ou desportivo. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos 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. 1º 

§ I' 

§ 2' 

Art. 2º 

§ 1• 

§ 2' 

Art. 3° 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica concedida isenção parcial de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana - IPTU da unidade imobiliária onde funcione a sede de clube social, recreativo ou desportivo localizado 
no município de Bauru. 

O desconto de que trata o caput deste artigo será concedido às pessoas jurídicas descritas em que execute cobrança de 
mensalidade, contribuição, taxa de manutençilo, encargos sociais ou congêneres, independentemente da denominação que 
seja dada, de seus associados. 

Nas mesmas condições de que trata esta lei, não havendo pagamento de mensalidade, contribuição, taxa de manutenção, 
encargos sociais ou congêneres, independentemente da denominação dada, pelo sócio, fica concedida isenção parcial de 
75o/o (setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU da 
unidade imobiliária onde funcione a sede de clube social, recreativo ou desportivo localizado no municfpio de Bauru. 

A isenção parcial do IPTU para o clube social, recreativo e desportivo prevista no art. 1° desta Lei, fica condicionada a 
que a entidade: 

1 -

li -

Ili . 

JV -

y, 

VI -

Vil -

não possua fins lucrativos; 

não distribua qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 

aplique integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 

mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 
sua exatidão; 

não estar inadimplente com os tributos municipais; 

possuir no imóvel, ao menos três equipamentos diferentes para a prática de modalidades esportivas; 

firme convênio com o município de Bauru, disponibilizando suas dependências e equipamentos para a realização 
de projetos culturais, esportivos e de recreação, promovidos pela Prefeitura Municipal de Bauru, através dos seus 
órgãos da administração direta e indireta, pelo menos 400 (quatrocentas) horas por ano. 

Os Clubes poderão firmar convênio com o Municlpio disponibilizando bolsas para as atividades culturais, esportivas e de 
recreação, aos estudantes das escolas públicas do Municlpio, por meio de seus órgãos da administração direta e indireta, 
devendo ser observado o limite mínimo de horas previsto no caput. 

A comprovação das condições estabelecidas neste artigo deverá ser mediante requerimento junto à Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer-SEMEL, anexando: 

1 - estatuto social da entidade; 

II - ata de eleição do representante legal, devidamente registrada; 

JII - projeto cultural, esportivo ou de recreação a que se propõem. 

Para a concessão da redução do IPTU da unidade imobiliária onde funcione o clube ia!, recreativo ou desportivo, a 
entidade deverá comprovar as condições estabelecidas nesta Lei através de requeriment unto à Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SEMEL, a qual deverá analisar e se manifestar previamente, após, enc ~har à Secretaria Municipal 
de Economia e Finanças para deferimento ou indeferimento. 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7 .140/I 8 

Art. 411 Para a isenção a ser concedida à entidade no primeiro ano, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer • SEMEL 
deverá encaminhar os requerimentos â Secretaria de Economia e Finanças do Município até 30 de novembro do ano 
vigente. 

Parágrafo único. As entidades já conveniadas, para usufrufrem nos próximos exercícios, deverão comprovar as exigências desta Lei, 
bem como o cumprimento, no exercício anterior, do atendimento do convênio anterior. 

Art. 5° A inobservância e o descumprimento de qualquer fonnalidade e condições estabelecidas nesta Lei acarretará a 
cobrança do lPTU da unidade imobiliâria, devido sobre sua integralidade, atualizados monetariamente, somados a 
juros e multas de mora. 

Art. 6" A isenção parcial dos impostos de que trata esta lei será concedida a partir do exercício seguinte ao do requerimento 
conforme anexo l desta Lei . 

Art. 7" As Secretarias Municipais de Economia e Finanças e de ortes e Lazer poderão expedir nonnas complementares 
necessárias à execução desta Lei. 

Art. 8° 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

EVERSON D ARCHI 
SECRETÁRIO DE ECO OMIA E FINANÇAS 

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

2 



TRIBUTO 
MODA LI DA D 

E 

IPTU Isenção 

TOTAL 

D - -

e 
MUNICÍPIO DE OAU RU - ORÇAM ENTO 2019 

ANEXO 1 
(J\ rts. 5°. li , e 14 da LRF) 

- d - - .... - - - - - -- - d idas de e - --- - - __ J., --- _, "" ... - .. 

e 

d 

SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁR IO 
RENÚNC IA DE RECE ITA PREV ISTA - R$ 1,00 

2019 2020 202 1 

Associação Esportivas (tenno de parceria com Prefeitura)' 130. 170,00 136.027,65 142.148,89 

130. 170,00 136.027,65 142.148,89 

FONTE Valores estimados com base nos dados contabeis consolidados da Adminis1ração D1rc111 e Indireta 
~ 
ssoc1açõcs interessadas no 1crmo de parcena ( l/J) 

-:"'"~da na cs11ma11va do prOJC'IO da lei orçamentaria para 2019, na forma do anigo 12, dessa forma não afetara as metas de resultados fiscais prev1s1as 
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COMPENSAÇÀO 

Isenções Já deduzida na previsao da receita 
nas n.>ras oreamentárias. ' 
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