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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 17 de outubro de 2.018. 

Senhor Presidente, 

--------.. 
Câmara Mu 1icipal de Bnuru 

Diretoria dF !\poio Legislativo 

Z 2 OUT. 2018 

ENTRADA 
Hora.1a,&.{f(a) \9.u-

É o presente para enviannos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 106/18, que revoga a Taxa 
Única de Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE e institui em substituição as Taxas de Fiscalização de 
Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do poder de polícia e respectivo Documento Simplificado de 
Arrecadação. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

ANEXOS: Lei Municipal nº 5771109, cópias dasjls. 14119. 

A 
D.A.L. 
P/ feitura no Expediente 
da Se.ssão Ordinária do 
dia Qi..;).,I 1 O/ 13 
em, Q.J....../ o 1 S 
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P. 61.898/18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N° 106/18 
Revoga a Taxa Unica de Fiscalização 
de Estabelecimentos - TUFE e institui 
em substituição as Taxas de 
Fiscalização de Estabelecimentos 
decorrentes de exercício regular do 
poder de polícia e respectivo 
Documento Simplificado de 
Arrecadação. 

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 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 3° 

Ficam instituídas no Município, as Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos decorrentes do exercício regular 
do poder de polfcia, consistente na fiscalização do cumprimento da legislação administrativa do uso e ocupação 
do solo urbano, da higiene, saúde, vigilância sanitária, meio ambiente, segurança, ordem ou tranquilidade 
pública, em razão da localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos localizados no Municfpio. 

As Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de Vigilância em Saúde, de Fiscalização de 
Localização e de Funcionamento e Taxa de Licenciamento Ambiental instituídas por esta Lei, substituem e 
revogam a Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos prevista na Lei Municipal nº 5.771, de 21 de agosto 
de 2.009. 

Fica criado o regime simplificado e unificado para arrecadação das taxas previstas nesta Lei através do 
Documento Simplificado de Arrecadação - DSA. 

CAPÍTULO I 
DAS NORMAS COMUNS ÀS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO PREVISTAS NESTA LEI 

As atividades pennanentes de controle, vigilância ou fiscalização, para efeito de caracterizar a ocorrência do 
fato gerador das. Taxas previstas nesta Lei, considerar-se-ão presentes com a prática, pelos órgãos municipais 
competentes, de atos administrativos de prevenção, observação ou repressão, necessários à verificação do 
cumprimento das normas a que se refere o art. l º da presente Lei. 

São irrelevantes para a caracterização do estabelecimento as denominações de sede, filial, agência, sucursal, 
escritório de representação ou contato, depósito, caixa eletrônica, cabina, quiosque, barraca, banca, "stand", 
"outlet", ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser exercida, habitual ou eventualmente, fora do 
estabelecimento, não o descaracteriza como estabelecimento para fins de incidência da Taxa. 

Nas hipóteses de atividades eventuais, provisórias ou esporádicas, a Taxa será devida por evento. 

Considera-se estabelecimento, para os efeitos desta Lei, o local onde são exercidas, de modo pennanente ou 
temporário, as seguintes atividades: 

1 - de comércio, indústria, agropecuária ou prestação de serviços em geral; 

II - desenvolvidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, culturais ou religiosas; 

III - decorrentes do exercício de profissão, arte ou oficio. 

Parágrafo único. São também considerados estabelecimentos: 

1 - a residência de pessoa tisica, quando de acesso ao público em razão do exercício de atividade 
profissional; 

II - o local onde forem exercidas atividades de diversões públicas de natureza itinerante. 
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Art. 4° 

• Art. 5° 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 6º 

• 
Art. 7° 

Art. 8° 

PREFEITURA MUNIC 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A existência de cada estabelecimento é indicada pela conjugação, parcial ou total, dos seguintes elementos: 

I - manutenção de pessoal, material, mercadorias, veículos, máquinas, instrumentos ou equipamentos; 

II - estrutura organizacional ou administrativa; 

III - inscrição nos órgãos previdenciários; 

IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; 

V - permanência ou ânimo de permanecer no local para o exercício da atividade, exteriorizada através da 
indicação do endereço em impresso, formulário, correspondência, site na internet, propaganda ou 
publicidade, contrato de locação do imóvel, ou em comprovante de despesa com telefone, energia 
elétrica, água ou gás . 

Considera-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. 

Para efeito de incidência das Taxas de Fiscalização das ãreas de saúde, meio ambiente e posturas, consideram
se estabelecimentos distintos: 

I - os estabelecimentos comerciais e industriais que, embora no mesmo local e com idêntico ramo de 
atividade, ou não, sejam explorados por diferentes pessoas tisicas ou jurídicas; 

II - os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma responsabilidade, estejam situados em 
locais distintos, ainda que na mesma via, logradouro, ãrea ou edificação. 

O disposto no § 1 º, inciso 1, deste artigo, não- s~ aplica ao estabelecimentoiutilizado por prestadores de serviços 
legalmente regulamentados que atuem na mesma carreira profissional ou em ãreas interligadas. 

Na hipótese do § 2º, as respectivas taxas serão devidas uma única vez por ano, sendo todos os profissionais 
solidariamente responsáveis pelo seu pagamento. :~ 

. A incidência e o pagamento das referidas Taxas constantes desta Lei, independem: 

1 - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares; 

II - da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado ou Município; 

IIl - da finalidade ou do resultado econômico da atividade; 

IV - do efetivo exercício da atividade ou da efetiva exploração do estabelecimento; 

V - do caráter permanente, provisório, esporádico ou eventual da atividade exercida no estabelecimento. 

Não estão sujeitos à incidência das respectivas Taxas previstas nesta Lei: 

1 - as pessoas tisicas sem estabelecimento, assim consideradas as que exerçam atividades em suas 
próprias residências, neste Município, desde que não abertas ao público em geral; 

II - as pessoas tisicas ou jurídicas, ressalvada a incidência em relação ao estabelecimento próprio, com 
relação exclusivamente às atividades de prestação de serviços executadas no estabelecimento dos 
respectivos tomadores; 

III - os prestadores de serviços tratados nos §§ 2º e 3° do art. 5° desta Lei. 

Contribuinte das Taxas previstas nesta Lei e respectivos anexos é a pessoa tisica ou jurídica que explore 
estabelecimento situado no Município, para o exercício de quaisquer das atividades relacionadas no art. 3° 
desta Lei e sujeitas à fiscalização pelo exercício do poder de polícia. 
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Art. 9° 

PROÇ. Nº~~.L---M°"\-1 
f'Ol.HAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

São solidariamente responsáveis pelo pagamento das Taxa: 

I - as pessoas fisicas e jurídicas que promovam ou patrocinem quaisquer formas de eventos, tais como: 
espetáculos desportivos, de diversões públicas, feiras e exposições, em relação à atividade promovida 
ou patrocinada, corno também em relação a cada barraca, "stand" ou assemelhados, explorados 
durante a realização do evento; 

II - as pessoas fisicas e jurídicas que, a qualquer título, explorem economicamente os imóveis destinados 
a shopping centers, hipermercados, centros de lazer e similares, quanto às atividades provisórias, 
esporádicas ou eventuais exercidas no local; 

III - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em bem imóvel, onde são exercidas quaisquer das 
atividades previstas no art. 4 ° da presente Lei; 

IV - o locador dos equipamentos ou utensílios usados na prestação de serviços de diversões públicas; 

V - os prestadores de serviços previstos nos§§ 2º e 3° do art. 5° desta Lei. 

CAPÍTULO II 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE - TAVS 

Art. lO 

Art. 1l 

A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de Vigilância em Saúde - doravante 
denominada Taxa de Ações de Vigilância em Saúde - TA VS é devida pelo exercício regular do poder de 
polícia consistente na fiscalização do cumprimento da legislação na área da saúçle e vigilância sanitária de 
locais, estabelecimentos e serviços de in~eresse à saúde pública alvos de vigilância em saúde e sujeitos a 
cadastros e/ou licenças desta. 

O fato gerador da Taxa1de,A.ções de Vigilância em Saúde - TAVS prevista neste capítulo, considera-se 
ocorrido: 

I - na data de·infcio•de funcionamento do estabelecimento, relativffinente ao primeiro ano, e também nos 
casos de atividades temporárias, eventuais, esporádicas ou provisórias; 

II - em l º(primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes . 

III - excepcionalmente no exercício de 2.019, considerar-se-á ocorrido o fato gerador da taxa em lº de 
abril do mesmo ano calendário. 

Parágrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência correspondente à atividade 
anterior, no exercício da ocorrência; 

Art. 12 O Contribuinte das Taxas prevista neste Capitulo é a pessoa tisica ou jurídica que explore estabelecimento 
situado no Município, para o exercício de quaisquer das atividades relacionadas no art. 3° desta Lei e sujeitas à 
fiscalização em ações de vigilância à saúde, conforme legislação sanitária vigente. 

Art. 13 A base de cálculo da Taxa de Ações em Vigilância em Saúde TAVS, é o custo estimado do exercício do poder 
de polícia municipal em relação área ocupada do estabelecimento, considerando a atividade desenvolvida, de 
baixo risco ou alto risco. 

§ l 0 A Taxa de Ações em Vigilância à Saúde serã calculada em conformidade com o Anexo II desta Lei. 

§ 2° O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretaria Municipal de Saúde é calculado em 
função das despesas necessárias aos serviços vinculados para a fiscalização. 

§ 3° Os contribuintes são enquadrados conforme baixo ou alto risco, em conformidade com determinações das 
legislações sanitárias federal e estadual. 

3 



• 

• 

Ref. PL nº 106/18 

Art. 14 

Art. 15 

PROC.N·~~~~--t<~r----l 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CAPÍTULO III 
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO -TLF 

A Taxa de Fiscalização de Localização e de Funcionamento - TLF, fundada no poder de polfcia do Municlpio, 
concernente ao ordenamento das atividades urbanas tem como fato gerador a fiscalização por ele exercida sobre 
a localização de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços. bem como sobre o seu 
funcionamento em observância à legislação de uso e ocupação do solo urbano, segurança, ordem e 
tranquilidade pública e às posturas municipais. 

O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Localização e de Funcionamento - TLF prevista neste capftulo, 
considera-se ocorrido: 

l -

II -

na data de inicio de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao primeiro ano, e também nos 
casos de atividades temporárias ou eventuais, esporádicas ou provisórias; 

em lº (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes; 

III - excepcionalmente no exercfcio de 2.019 considerar-se-á ocorrido o fato gerador da taxa em 1° de abril 
do mesmo ano calendário. 

Parãgrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência correspondente à atividade 
anterior, no exercício da ocorrência 

Art. 16 O Contribuinte das Taxas prevista neste Capítulo é a pessoa flsica ou jurídica que explore estabelecimento 
situado no Município, para o exercício de quaisquer das atividades relacionadas no art. 3° desta Lei e sujeitas à 
fiscalização, sujeitas ao exercicio ou à prática .de atos do poder público· municipal em razão de localização, 
instalação ou funcionamento das atividades. 

Art. 17 A base de câlculo da Taxa de .Licença·de Localização de Funcionamento - TLF, é o custo estimado do 
exercício do poder de polícia municipal em relação a área ocupada do estabelecimento. 

§ ·1° A Taxa de Licença de LocalizaçãQde·Funcionamento -TLF, será calculada em confonnidade com o Anexo II 
desta Lei. 

§ 2' O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretaria Municipal de Planejamento é calculado 
em função das despesas necessárias aos serviços vinculados para a fiscalização de que trata este Capítulo. 

CAPÍTULO IV 
DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL-TLA 

Art. 18 A Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA é devida em razão do exercício do poder de polícia das atividades 
e estabelecimentos sujeitos à fiscalização e licenciamento ambiental nos tennos das legislações reguladoras 
vigentes. 

Parágrafo único. O valor da Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA, corresponde ao custo do exercício do poder de polícia no 
procedimento de licenciamento ambiental, nas fases de licença, operação e renovação anual, sendo a receita 
vinculada às despesas efetuadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente com o procedimento de 
licenciamento ambiental. 

Art. 19 A base de cálculo da Taxa de Ações em Vigilância em Saúde - TA VS, é o custo estimado do exercício do poder 
de polícia municipal em relação à área ocupada do estabelecimento. 

§ 1 º A Taxa de Ações em Vigilância em Saúde - TA VS, será calculada em conformidade com o Anexo II desta Lei. 

§ 2° O custo em relação à ârea do estabelecimento apurado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente é calculado 
em função das despesas necessárias aos serviços vinculados para a fiscalização de que trata este Capítulo. 
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Art.20 

1:~fj 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O fato gerador da Taxa de Licenciamento Ambiental TLA, prevista neste capitulo, considera-se ocorrido: 

I - na data de início de funcionamento do estabelecimento. relativamente ao primeiro ano, e também nos 
casos de atividades temporárias ou eventuais, esporádicas ou provisórias; 

II - em 1° (primeiro) de janeiro de cada exercicio, nos anos subsequentes; 

III - excepcionalmente no exercício de 2.019 considerar-se-á ocorrido o fato gerador da taxa em 1° de abril 
do mesmo ano calendário. 

Parágrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência correspondente à atividade 
anterior, no exercício da ocorrência. 

CAPÍTULO V 
DOCUMENTO SIMPLIFICADO DE ARRECADAÇÃO 

DO LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS 
ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE 

FUNCIONAMENTO E TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Art. 21 

·Art. 22 

§.2'. 

§ 3' 

Art. 23 

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

As Taxas serão devidas integralmente, vedado o seu fracionamento, ainda que o estabelecimento seja explorado 
apenas em parte do período considerado. 

As Taxas serão devidas anualmente, cabendo ao contribuinte, independentemente de prévia notificação, 
antecipar o seu pagamento para posterior hbmologação do Fisco, salvo nas atividades eventuais, esporádicas ou 
provisórias quando a taxa será devida por evento. 

·A critério da Administração~ poderá a·Taxa ser lançada de oficio, com base nos elementos constantes nos 
assentamentos da Municipalidadé,.no. Cadastro ·de Contribuintes Mobiliários, em declarações do sujeito passivo 
e nos demais elementos obtidos pela Fiscalização Tributária. 

As declarações do sujeito passivo e demais 'Obrigações acessórias, necessãrias ao correto enquadramento e 
cálculo das taxas serão previstos em regulamento. 

O contribuinte deverá observar as Taxas a que está sujeito confonne Anexo 1 desta Lei. 

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

O Decreto poderá estipular o pagamento das taxas em até 4 (quatro) parcelas mensais e consecutivas. 

Para o estabelecimento que estiver sujeito à incidência de mais de uma taxa, será efetuado um lançamento 
correspondente à cada uma das taxas devidas. 

As Taxas previstas nesta Lei, lançadas anualmente para o contribuinte na forma do § 2° deste artigo serão 
emitidas em um documento único de arrecadação, Documento Simplificado de Arrecadação (DSA). 

§ 4° O valor da parcela mínima fica restrita ao montante de R$ 100,00 (cem reais), valor a ser atualizado anualmente 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ~ IPCA. 

ii~: ~ o ~ent~ .!? Taxa à vista, dentro do seu prazo de vencimento, gozará de 
,--- desconto de 5% (cinco por cento) sobre o seu total lançado. 

4 ~ i).__. 43 CAPÍTULO VI 
lj DAS ISENÇÕES 

Art. 25 Ficam isentos do pagamento das Taxas previstas nesta Lei: 

1 • os órgãos da Administração Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
assim como as suas respectivas fundações e autarquias, em relação aos estabelecimentos onde são 
exercidas as atividades vinculadas às suas finalidades essenciais; 
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Art. 26 

Art.27 

• Art. 28 

Art. 29 

Art. 30 

Art.31, 

·Art. 32 

• 

'i 
PROC. Nº...ill~U...-.,rr-1 

1 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

II - as instituições de assistência social; 

III - o microempreendedor individual - MEi. definido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2.006. 

As microempresas e as empresas de pequeno porte, sem prejuizo do desconto previsto no art. 24 desta Lei, 
recolherão as Taxas de que trata esta Lei com isenção parcial de 20% (vinte por cento) sobre os valores 
previstos na Tabela anexa à presente Lei. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

O lançamento ou o pagamento das taxas não importará no reconhecimento da regularidade do funcionamento 
do estabelecimento . 

A atualização dos valores fixados nas Tabelas anexas à presente Lei se dará anualmente, com base no IPCA ~ 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. 

Aplica-se às Taxas instituídas pela presente Lei, no que couber, a legislação municipal do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 

Sem prejufzo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta de recolhimento ou o recolhimento a 
menor das Taxas previstas nesta Lei, nos prazos previstos em regulamento, implicará na cobrança dos 
acréscimos moratórias previstos na legislação municipal para o Imposto sobre ·Serviços de Qualquer Natureza
ISSQN. 

·os recursos arrecadados com as taxas serão destinados às despesas de custeio vinculadas à atividade de 
fiscalização das respectivas Secretarias. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal nº 5.771, de 21 de agosto de 
2.009. 

Bauru, ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
D•panam•nto d• Arrec•daçlo Tributária 

ANEXO 1· TABELA 1 

PROC.N·..,..~~~~M-4 

FOLHAS 
Demonstrativo das at1v1dades SUJeitas a 1ncidénc1a das taxas de fiscalização da Secretaria da Saúde, da Secretaria do Planejamento e da Secretaria do Meio Ambi 

Legenda : S= sujeita à Incidência; N= não sujeita à incidência. 

POSSUI FISCALIZAÇÃO 

ITEM DESCR IÇÃO DA ATIVIDADE 
PERIODO DE BASE DA ta•• ftscalizaçlo NÚde; taxa fiscalil:açio da taxa de flsalltaçlo da 

INCIDtNCIA ' Mao • ah.o risco S.plan --· 
1 

Aa.r1cultur1, pccuár11, s1l \1Cuhun, cxploraçio rlorci1al. pcsic:a e demais scrv1ÇOS rclactonadol a essas 
Anuol H s s 

lh\<1dadcs 

2 lndústna 

2. 1 lndü1tna cxlrall\I e de trarufonnaçio Anual N s s 

22 lndústna de 1limcntos, aditnos. embalagens. gelo. untas e \em1a:s para fins ahmcnticm Anuol S-altorisco s s 

23 
lndústna de dro&as. mod.icamcntos, insumos fannacCu11cos. corrclalOS, cosméttCOS, produtos de h1&icnc e 

Anual 
,,......fumes. saneantes dom1ssan1tanos 

S- alto risco s s 

2.4 Ocm111 1ndústnas e fábncas Anual S- altorisco s s 

3 Comércio 

3.1 Coméf'CN> VaKJISll de produtos aJimenhCtOS, bcbfdaJ e Íumõ Anual S-baixo risc:o s N 

3.2 Comércio ' 'ltCJ•Sla dc.J001a1s e rc\'1stas Anuol N s H 

33 Comércw ' 'ªfCJISla de produtos íarmac:Cullcos, attlJOS mCdicos e Oft~dJCO&, de pcrfwnana e cosmétlCO Anuol S-altori'lco s s 

34 loju de deportomc.olO °" mopuncs Anual N s N 

3.l Comércio a V &reJO de combusth·c11, tnílamívcis e e'Cpfom·os Anual N s s 

3.6 Supcrmcteado e conacncrcs Anual s- baixo ri.sco s s 

3.7 Re$tauran!e. chunueana., rollsscrlC. ptr.una, lanchonete, pastclana Padana, corúc11ana e similares Anuol s- balxo rtsco s s 

3.3 So.vctcna Anual s.-balxo rtsco s s 

3.9 Açou1oc. avícola e pc1uria Anual 5-bM&o riKO s s 

3 10 Muurnerudo. IDCf"QCana, qwtanda. bar e congCncrcs Anual 5-baixo risco s s 

3 li Comérct0 de laucíntOS e cmbuudos Anual s-baixo risco s n 

3.12 Fannác1as e drogariu , exceto as de man1pulaçio Anual s-altorisco s s 

3 13 Comérct0 atacadista de produtos af!OPCCuãrios e produtos altmcnlictOS para animais Anual N s s 

3 14 Comérc:t0 atacadista de produtos quimlCOI Anual N s s 

3 ll Comérct0 atacadista de produlOS de fomo Anual N s s 

316 Comérct0 e rescrvat6no de combusth·c11, mflamávc11 e nplosuros, para \'Cftda por ataado Anual H s s 

3 17 
Dutnbuwkn de c:lrops. mccbcamcntos. insumos íarmd:uttc:OI, ~. produtos de ht1tcne e pcr(wncs 

Anual 
saneantes domissan1táno& 

s- alto rtsco s N 

3. 11 Outras at1v1dadcs cocnerc:111s Anual N s s 

3 19 Comércio Varejista de GLP - Gás de Co~nha Anual N s s 

320 Prvdutoc HoniliW&'""lcoro - Empreúno lndimual Anual N N N 

4 Scn.1ço 

4 1 ConstruÇlo CIVI i Anual H s ' 
42 Transporte tcrrcsuc, aqu.a,·1áno ou Krco Anual H s ' 
o Corrct0 e tclecomwucaçõcs Anual N s N 

H 
Scrvlçot de 1ntcnnc:d11Çlo na compra e \'cnda de unóve1s. administraçlo de aluaué1s. de imó,'cil, de 

Anuol N s H 
condomínios, e outros serviços relacionados 

4l lnst1twçõcs financcns Anuol N s N 

46 l.oléncu Anual N s N 

47 Publicidade e \·cieul1Çlo de pubhcidadc Anual N s N 

4& 5crv1ÇOI PUbhcos Ccnctdodos Anuol H s N 

49 Estabdcc:uncntos para pricic1 de CUrJOS c:ctra cumcularcs, cursot: para concuno e congêneres Anuol N s N 

4 10 Serviços prestados por associações Anual N s N 

4 li Limpei.a. conscrvaçio e reparação de bens mó\'CIS e 1mó' eis, exceto scrv!ÇOS domésticos Anual N s s 

412 Oficuw em aeraJ de qualquer JLlturcU Anual N s s 

413 Locadoras de bens n1Ó\'C11 Anual N s N 

4 14 EstacionamCf'tto Anuol N s s 

4 l l HotélS, moU:tS, pousadas e s1m1larcs Anuol N s s 
416 Acadc:mlU CSportJVIS Anual S • baixo risco s s 
4. 17 Dlscotccu, dancctcnas, boates e similares Anual N s s 
4 li Bar com mU11ca ao vi\'O Anual S · baixo risco s s 

4 19 
Bilhar, bohchc, tiro ao ah-o e outros aparelhos e JOIOS de distraç:io. kicaçlo de quachs pan prilic:as 

Anual N s N 
ldesoonnu, pssta de patinaçlo e congêneres 

4 20 Atividades rocrcat1vu, culturais e dcspor11vas Anual N s H 

4 21 Serviços íuncrános e connos Anuol S· baixo rtsco s s 
4 22 escolas do ensino infantil, íundamcnlal. mcd10. íaculdadct e comaê:ncres. com cantinas Anual s- bati.o risco s s 

4 23 creches Anual s- alto risco s s 
424 Clubes dcspon1vos, asso11çõcs desportivas e congCncrcs Alwol s--'torisco s s 
4 2l EstabelocuncnlO de asSLslCnc11 médtca-hosp.talar Anuol .. a ho risc::o s s 

4 26 Banco de sangue, olhos, orpos, k:1tc e outras secreções Anual s- allo risco s N 

4 27 taluagcru, e colocação de piercing e outros Anual s- alto risco s N 

4 28 Laboratório de anihscs climcas, patologia clinica. hema1ok>g11 clin.ca, anatonua p.a1ológic1, e1toloaia, liqwdo 
Anual s-altortsco s N cerato.ra<1uidumos e conttêncns 

4 29 Cu• de rq>OUJO Anual s- altorlsco s N 

430 OínicamédlCI Anual s· altorisco s N 

431 Clinic.a médK:O-\'Clcnnina com raio " Anual s aho risco s ' 
432 clinica médico veterinária sem raio x Anual s- baixo risco s s 
433 Consultório odonlologtco Anual s-- alto risco s N 

4 34 Laboratóno ou oficina de próccsc dcn1ima Anual s- bal•o riS<o s N 

43l F11t0terap11, acupuntura Anuol s-bai110 risco s N 

436 P11colog1a. fonoaudtõlogia Anual s- baixo ,isco s N 

437 salao de bclc,a, massagens e cooaêneres Anuol s- baixo risco 

438 ótica Anual s-b• ixo nsco 

439 Achoc:acaa Anual N s N 

4 40 Contab1l1dadc Anual N s N 



ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
PERIOOO DE BASE DA ..... flsalllioçlo soUdt; tua flsc.lltaçJo da tu• de fiscalizaçio da 

L~CIDtNC IA bobooeoltorlloo Seplan HmO 

441 E<ononuo Anual N s N 

442 ~. arqu1tctw1 Anuo! N s N 

44) f.......,...dcmorupuloçio ......... S-alto risco s N . ., ALl'-.cbdcs J1bcnu ou nio c'Pkwadas por pessoa fistca An .. 1 N s n 

H S 
Occt.111 cstabek:cuncntos prcstadol"cs de ICl"\'lÇOS não cspoc1ftQdos ou utemelhldos U 1C1\Kladcs prcvut1$ 

1101 llCnS anlcnOrCI 
Anual N s s 

U 6 Paulo N s s 
4'7 Orpn11.aÇ&s rchp:>Hs e assoc.11ÇÕc$ sem fins lucratl\os cm pai "-' N s N ... órJlol pubhcos cstadlms e ícdcrau "-' N s N 

s AU•->dadcs .,. ......... pnnuónos'"' ..,,.,.U.. POSSUI FISCALIZAÇÃO -s 1 
E.-pctkuJos #1Ubcos. c:u.ltura1s ou desport1\0S, reah1.ados cm toe.11 con1 CllplCtdadc de lotaçlo de 111! '000 Por C\"cn&o N s N ....... 

Sl 
Espctblot artíshcos. culturais ou dc:sportl\'OS, realiados em locais com eapac:Kiadc de k>t1Çlo 1e1ma de 

Por e-."Cnto N s N 
' 000 pctlOIJ 

S) E"<pottç:6cs, íc1ru e s1m1l arcs Porcccnco N s N 

S4 Promotores de E,pos1çõcs. Feiras e s1m1l1res 

H OutrOI E\cnloe: nJo c1pcc1ficados acima Por e;\'Cllto N s N 

6 Ol1TRAS ATTVIDAOES NÃO PREVISTAS Possui fiscah11(lo -
6 1 Ol!TRAS ATIVIDADES SUJEITAS A FISCALIZAÇÃO SOMENTE DA SEPLAN ... ..i N s N 

62 Ol1TRAS ATIVIDAOE SUJEITAS A FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SAÚDE ..... 1 s s N 

6) Ol!TRAS ATIVIDAOES SUJEITAS A FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SEMA ..... 1 N s s 
6' Ol!TRAS ATIVIDADES SUJEITAS A SERVIÇOS DA SEPLAN. SAÚOE E SEMA anuol s s s 
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ANEXO li 

Tabela 2: valor d o custo da fiscalização da Secretaria do Planejamento, Secretaria da Saúde (baixo e alto r isco) 

E Secretaria do M eio Ambiente, conforme tamanho do estabelecimento (em metos quadrados) 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO TAM ANHO EM METROS QUADRADOS DO ESTABELECIMENTO 

OASOM2 50,01 A 100 M2 100,01 A 200 M2 .. 200,01 A 500 M2 - 500,01 A 1000 M2 

TAXA FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO RS 194,02 R$ 242,53 R$ 339,54 R$ 436,55 R$ 921,60 

TAXA FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE R$ 190,00 R$ 237,50 R$ 332,50 R$ 427,50 R$ 902,50 

TAXA SECRETARIA DA SAÚDE (ATIVIDADES BAIXO RISCO) R$ 448,00 R$ 560,00 R$ 784,00 R$1.008,00 R$ 2.128,00 

TAXA SECRETARIA SAÚDE (ATIVIDADES ALTO RISCO) R$ l .485,00 R$1.856,25 R$ 2.S98,75 R$ 3.341,25 R$ 7.053,75 

Fonte : As despesas para apuração dos custos foram apresentadas conforme Processo 57212/ 18 (Seplan); 38406/ 18 (Semma); 36677/ 17 (saúde) 

ACIMA DE 1000 M 2 

R$ 1.164,12 

R$ 1.140,00 

R$ 2.688,00 

R$ 8 .910,00 

... .,, 
~~ 
$ ~ 
(1) z r· 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. N•_U._..~,...t.....__ 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
17,outubro, 18 

-

Temos a honra de submeter às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e votado pelos Membros 
dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei que versa sobre a alteração da legislação relativa à Taxa Única de Fiscalização de 
Estabelecimentos - TUFE e Taxas de Fiscalização do Exercicio do Poder de Policia, referentes ao funcionamento de 
estabelecimentos no Municfpio. 

Esta proposta visa adaptar a sistemática das taxas devidas em função do exercício regular do poder de polícia, 
na autorização de funcionamento de que são responsâveis as Secretarias Municipais ao custo do serviço prestado na atividade, de 
forma a atender preceito autorizador da taxa . 

De forma a facilitar o entendimento, as taxas foram desmembradas conforme o serviço/exercicio de poder de 
polícia efetivo e respectiva Secretaria cuja competência é estabelecida, tendo para tanto sido levantado o valor de tais custos a 
serem ressarcidos a titulo da taxa. Também de forma a facilitar 1m lificar haverá um único documento arrecadador 
denominado Documento Simplificado de Arrecadação - DSA 

Destarte, pela relevância 

Atenciosas saud es • 

~:o:BUSSOl.A 

7 
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P. 3297/09 

1 =~~~: 1;~ti1 ~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5771. DE 21 DE AGOSTO DE 2009 
Unifica 15 (quinze) taxas de polícia relativas 
a alvará de localização, instalação e 
funcionamento de empresas no Município, 
instituindo a Taxa Única de Fiscalização de 
Estabelecimentos - TUFE. 

!JI 

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° -

·· Art, 2° -

CAPÍTULO I 
DA INCIDÊNCIA 

A Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE é devida pelo exerc1c10 
regular do poder de polícia consistente na fiscalização do cumprimento da legislação 
administrativa do uso e ocupação do solo urbano, da exploração da publicidade nas vias e 
logradouros públicos, da higiene, saúde, meio-ambiente, segurança, ordem ou 
tranqüilidade pública, em razão da localização, instafação e funcionamento de 
estabelecimentos localizados no Município. 

·C 

A Taxa instituída por esta Lei ·incorpora. e revoga as seguintés taxas individuais 
decorrentes do exercício do poder de policia municipal: 

I - Taxa de Licença para a Localização, Instalação e Funcionamento de 
Estabelecimento ou para .a Prestação de Serviços, prevista nos arts. 236 a 240 da 
Lei nº 1929, de 31 de dezembro de 1975 - Código Tributário Municipal de 
Bauru; 

II- Taxa de Licença para o Exercício de Comércio Eventual ou Ambulante, prevista 
nos arts. 241 a 246 da Lei nº 1929, de 31 de dezembro de 1975 - Código 
Tributário Municipal de Bauru; 

III - Taxa de Renovação da Licença para Localização e Funcionamento de 
Estabelecimentos da Produção, Comércio, Indústria ou Prestação de Serviços de 
Qualquer Natureza, prevista nos arts. 263 a 264 da Lei nº 1929, de 31 de 
dezembro de 1975 - Código Tributário Municipal de Bauru; 

IV - Taxa de Fiscalização de Publicidade e Anúncios, prevista nos arts. 254 a 260 da 
Lei nº 1929, de 31 de dezembro de 1975 - Código Tributário Municipal de 
Bauru; 

V - Taxa de Fornecimento de Inscrição Municipal, prevista no item 6 da Tabela IV 
anexa à Lei nº 1929, de 31 de dezembro de 1975 - Código Tributário Municipal 
de Bauru; 

VI - Taxa de Alvará, prevista no item 1 Tabela IV anexa à Lei nº 1929, de 31 de 
dezembro de 1975 - Código Tributário Municipal de Bauru; 



• 

,..,, ... 
" 

• 

PROC. N~~~.l.ll--~ftt'-1 
!'OLHAS 4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5771/09 

Art. 3º -

Art. 4° -

VII - Taxa de Vistoria, prevista no item 6.2 da Tabela IX anexa Lei nº 1929, de 31 de 
dezembro de 1975 - Código Tributário Municipal de Bauru; 

VIII- Taxa de Licença Ambiental de Instalação, prevista na Lei nº 4915, de 21 de 
outubro de 2002; 

IX - Taxa de Licença Ambiental de Operação, prevista na Lei nº 4915, de 21 de 
outubro de 2002; 

X- Taxa de Alvará Sanitário, prevista nas alíneas a e b do § 2° do art. 134; incisos Ia 
XVII do art. 162-B; incisos Ia XXII! do art. 162-E; e incisos Ia XVI -do art. 
162-G; ambos da Lei nº 3832, de 30 de dezembro de 1994-Código Sanitário do 
Município, com redação determinada pela Lei nº 4620, de 14 de dezembro de 
2000; 

XI- Taxa de Certificado de Vistoria de Veículo, prevista nos §§ 6° e 7° do art. 115 e 
art. 162-H, ambos da Lei nº 3.832, de 30 de dezembro de 1994 - Código 
Sanitário do Município, com redação determinada pela :téi nº 4.620, de 14 de 
dezembro de 2000; 

XII-

XIII-

XIV-

Taxa de Termo de Responsabilidade Técnica, ·prevista no art. '162-I, inciso !, da 
·Lei' nº 3832, de 30 de dezembro de 1994 - Código Sanitário do Município, com 
redação determinada pela Lei nº 4620, de 14 de dezembro de 2000; 

Taxa de Rubrica de· Livros, ·prevista no art. 162-I, incisos II e Ili, da Lei nº 3832, 
de 30 de dezembro de· 1994 - Código Sanitário do Muriicípio, com redação 
determinada pela Lei nº 4620, de 14 de dezembro de 2000; 

Taxa de Visto em Notas Fiscais de Produtos Sujeitos a Controle Especial, 
prevista no art. 162-I, incisos V e VI, da Lei nº 3.832, de 30 de dezembro de 1994 
- Código Sanitário do Município, com redação determinada pela Lei nº 4.620, de 
14 de dezembro de 2000; 

XV - Taxa de Cadastramento de Estabelecimentos que utilizam Produtos de Controle 
Especial, bem como as de Insumos Químicos, prevista no art. 162-I, inciso VII, 
da Lei nº 3832, de 30 de dezembro de 1994 - Código Sanitário do Município, 
com redação determinada pela Lei nº 4620, de 14 de dezembro de 2000; 

As atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização, para efeito de 
caracterizar a ocorrência do fato gerador da Taxa, considerar-se-ão presentes com a 
prática, pelos órgãos municipais competentes, de atos administrativos de prevenção, 
observação ou repressão, necessários à verificação do cumprimento das normas a que se 
refere o art. 1 º da presente Lei. 

Considera-se estabelecimento, para os efeitos desta Lei, o local onde são exercidas, de 
modo permanente ou temporário, as seguintes atividades: 

2 
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PROC.Nº.......1;~u..A~~-'(1141"1-I 

FOLHAS \5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5771109 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 5° -

Art. 6° -

I - de comércio, indústria, agropecuária ou prestação de serviços em geral; 

II - desenvolvidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, 
culturais ou religiosas; 

III - decorrentes do exercício de profissão, arte ou oficio. 

São também considerados estabelecimentos: 

I- a residência de pessoa tisica, quando de acesso ao público em razão do exercício 
de atividade profissional; 

II - o local onde forem exercidas atividades de diversões públicas de natureza 
itinerante; 

III - o veículo, de propriedade de pessoa tisica, utilizado no transporte de pessoas ou 
cargas ou em atividades de propaganda ou publicidade. 

São irrelevantes para.a.caracterização .do estabelecimento as denominações de sede, filial, 
agência, sucursal, escritório · tle representação ou contato, depósito, ca.ixa eletrônica, 
cabina, quiosque, barraca, banca, "stand", "outlet", ou quaisquer outras·que venham a ser 
utilizadas. · ' · 

A circunstânciá de a atividade, por sua.natureza, ser exercida, habitual ou eventualmente, 
fora do estabelecimento,, não : o· . descaracteriza como estabelecimento para fins de 
incidência da Taxa . 

A existência de cada estabelecimento é indicada pela conjugação, parcial ou total, dos 
seguintes elementos: 

I - manutenção de pessoal, material, mercadorias, veículos, máquinas, instrumentos 
ou equipamentos; 

II - estrutura organizacional ou administrativa; 

III - inscrição nos órgãos previdenciários; 

IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; 

V - permanência ou ânimo de permanecer no local para o exercício da atividade, 
exteriorizada através da indicação do endereço em impresso, formulário, 
correspondência, site na internet, propaganda ou publicidade, contrato de locação 
do imóvel, ou em comprovante de despesa com telefone, energia elétrica, água ou 
gás. 

Considera-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. 

3 
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PROC . .N"·~~Ll--'-""'1'l!H--1 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5771/09 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

' Art .. 7º -

Para efeito de incidência da Taxa, consideram-se estabelecimentos distintos: 

1 - os estabelecimentos comerciais e industriais que, embora no mesmo local e com 
idêntico ramo de atividade, ou não, sejam explorados por diferentes pessoas 
tisicas ou jurídicas; 

II- os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma responsabilidade, 
estejam situados em locais distintos, ainda que na mesma via, logradouro, área ou 
edificação; 

III - cada um dos veículos a que se refere o inciso III do § 1 º do artigo 4° desta Lei. 

O disposto no § 1 º, inciso 1, deste artigo, não se aplica ao estabelecimento utilizado por 
prestadores de serviços legalmente regulamentados que atuem na mesma carreira 
profissional ou em áreas interligadas. 

Na hipótese do § 2º, a TUFE será devida uma única vez por ano, sendo todos os 
profissionais solidariamente responsáveis pelo seu pagamento. 

O fato gerador da Taxa considera-se ocorrido: 

1- na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao primeiro 
ano, e também nos casos de atividades temporárias; 

II - · em 1 º (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subseqüentes. 

Parágrafo único -A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência 
correspondente à atividade anterior, no exercício da ocorrência. 

Art. 8° -

Art. 9º -

A incidência e o pagamento da Taxa independem: 

1- do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou 
administrativas; 

li - da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado 
ou Município; 

III - da finalidade ou do resultado econômico da atividade; 

IV - do efetivo exercício da atividade ou da efetiva exploração do estabelecimento; 

V - do caráter permanente, provisório, esporádico ou eventual da atividade exercida 
no estabelecimento. 

Não estão sujeitos à incidência da Taxa: 

4 
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PROC. N- 11\~/ '!. 

PREFEITURA MUNICIPA 
FOLHAS _ _j,f _____ ,__,._ \ 

. ---L DE BAÜRU'" ..... ,. 
u 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5771109 

Art. 10 -

Art. 11 -

Art. 12 -

[-

II-

III-

as pessoas tisicas sem estabelecimento, assim consideradas as que exerçam 
atividades em suas próprias residências, neste Municípío, desde que não abertas 
ao público em geral; 

as pessoas tisícas ou jurídicas, ressalvada a incidência em relação ao 
estabelecimento próprio, com relação exclusivamente às atividades de prestação 
de serviços executadas no estabelecimento dos respectivos tomadores; 

os prestadores de serviços tratados nos §§ 2º e 3° do art. 6° desta Lei. 

CAPÍTULO II 
DO SUJEITO PASSIVO 

Contribuinte da Taxa é a pessoa tisica ou jurídica que explore estabelecimento situado no 
Município, para o exercício de quaisquer das atividades relacionadas no artigo 4 º desta 
Lei. 

São solidariamente responsáveis pelo pagamento da Taxa: 

1- . as pessoas físicas e jurídicas que promovam ou patrocinei;n quaisquer formas de 
eventos, tais como· .espetáculos desportivos, de diversões públicas, feiras ·e 
exposições,.em relação à atividade promovida ou·patrocinada,. como também em· 
relação a cada barraca, stand. ou ·assemelhados; explorados -durante a realização 
do evento; 

II- · as pessoas tisicas e jurídicas que, a qualquer título, explorem economicamente os 
imóveis destinados a shopping centers,. hipermercados, centros de lazer e 
similares, quanto às atividades provisórias, esporádicas ou eventuais exercidas no 
local; 

III - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em bem imóvel, onde são 
exercidas quaisquer das atividades previstas no artigo 4° da presente Lei; 

IV - o locador dos equipamentos ou utensílios usados na prestação de serviços de 
diversões públicas. 

V - os prestadores de serviços previstos nos§§ 2° e 3º do art. 6° desta Lei. 

CAPÍTULO lll 
DOS ELEMENTOS QUANTITATIVOS 

A base de cálculo da Taxa é o custo estimado do exercício do poder de polícia municipal, 
cujos valores estão previstos na Tabela anexa que integra a presente Lei, variando 
conforme a complexidade, freqüência e intensidade da atividade fiscalizatória 
desenvolvida, efetiva ou potencialmente, em relação às atividades praticadas no 
Município referidas no art. 4°. 

5 
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~r PROC. N·~~~-~-1 
FOLHAS_Ji..-::.-:::-~_.:.--1·· "+--~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5771/09 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 13 -

O valor da base de cálculo da TUFE será apurado de acordo com o enquadramento das 
atividades desempenhadas pelo contribuinte nos itens ou subitens da Tabela anexa a esta 
Lei. 

Enquadrando-se o estabelecimento em mais de um item ou subitem da Tabela referida 
neste artigo, prevalecerá apenas aquele que conduza à Taxa unitária de maior valor. 

Anualmente, as Secretarias Municipais mencionadas no art. 21 desta Lei deverão avaliar 
os valores fixados na Tabela em anexo, propondo, eventualmente, a majoração ou a 
redução da base de cálculo da TUFE, a fim de adequá-la e atualizá-la de conformidade 
com as atividades desempenhadas pelos contribuintes e as fiscalizações realizadas durante 
o ano. 

A alíquota da Taxa será de 100% (cem por cento) de sua base de cálculo apurada 
conforme o artigo anterior. 

Parágrafo único -A atualização dos valores fixados na Tabela anexa a presente Lei se dará anualmente, 
com base no IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. 

Art. 14 -

Art. 15 -

§ !º 

§ 2º 

Art. 16 -

A Taxa será devida integralmente, ainda que o estabelecimento.seja ~xplorado apenas em 
parte do período considerado. 

CAPÍTULO IV 
DO LANÇAMENTO 

A Taxa será devida anualmente, -cabendo ao contribuinte; independentemente de prévia 
notificação, antecipar o seu pagamento para posterior homologação do Fisco. 

A critério da Administração, poderá a Taxa ser lançada de oficio, com base nos elementos 
constantes nos assentamentos da Municipalidade, no Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários, em declarações do sujeito passivo e nos demais elementos obtidos pela 
Fiscalização Tributária. 

Nas hipóteses de atividades eventuais, provisórias ou esporádicas, a Taxa será devida por 
evento. 

CAPÍTULO V 
DA ARRECADAÇÃO 

A Taxa, calculada na conformidade da Tabela anexa, deverá ser recolhida na forma, 
condições e prazos fixados em Decreto. 

Parágrafo único - O Decreto poderá estipular o pagamento da TUFE em até 4 (quatro) vezes. 

Art. 17 - O contribuinte que efetuar o pagamento da Taxa à vista, dentro do seu prazo de 
vencimento, gozará de desconto de 10% (dez por cento) sobre o seu montante. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5771/09 

Art. 18 -

Art. 19 -

:Art. 20 

Art. 21 -

Art. 22 -

Art. 23 -

Art. 24 -

Sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta de recolhimento ou 
o recolhimento a menor da Taxa, nos prazos previstos em regulamento, implicará na 
cobrança dos acréscimos moratórios previstos na legislação municipal para o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 

CAPÍTULO VI 
DAS ISENÇÕES E DOS DESCONTOS 

Ficam isentos do pagamento da Taxa: 

I- os órgãos da Administração Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, assim como as suas respectivas fundações e autarquias, em 
relação aos estabelecimentos onde são exercidas as atividades vinculadas às suas 
finalidades essenciais; 

II - as instituições de assistência social; 

III - o microempreendedor individual - MEI, definido pela Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006. 

As microempresas e as· empresas· de pequeno porte, sem,prejuízo:do.previsto no art. 17 
desta Lei, recolherão a Taxa· Única de Fiscalização de Estabelecimentos com redução de 
30% (trinta por cento) 20% (vinte por cento) respectivamente, sobre os valores previstos 
na Tabela anexa à presente Lei. 

Os recursos arrecadados com a Taxa de que trata esta Lei serão distribuídos da seguinte 
fonna: 

I- quarenta e cinco por cento para a Secretaria Municipal de Planejamento; 

II - quarenta e cinco por cento para a Secretaria Municipal de Saúde; 

III - dez por cento para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O lançamento ou o pagamento da Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos -
TUFE não importará no reconhecimento da regularidade do funcionamento do 
estabelecimento. 

Aplica-se à Taxa instituída pela presente Lei, no que couber, a legislação municipal do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 

Nenhuma outra taxa ou preço público poderá ser cobrado a título de remuneração do 
poder de polícia exercido nos termos do art. 2° desta Lei. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5771/09 

Art. 25 -

Art. 26 -

Ficam revogados os itens 1 e 6 da Tabela N e a Taxa de Vistoria para a Instalação de 
Firma - item 6 da Tabela IX, ambas anexas à Lei nº 1929, de 31 de dezembro de 1975 -
Código Tributário Municipal; os arts. 236 a 246, 254 a 260, 263 e 264, ambos da Lei nº 
1929, de 31 de dezembro de 1975 - Código Tributário Municipal; a Lei nº 4.915, de 21 
de outubro de 2002; os §§ 6° e 7° do art. 115; as alíneas a e b do § 2° do art. 134; os 
incisos 1 a XVII do art. 162-B; os incisos I a XXIII do art. 162-E; os incisos I a XVI do 
art. 162-G; o art. 162-H; o art. 162-1, incisos Ia III, V a VII; todos da Lei nº 3832, de 30 
de dezembro de 1994 - Código Sanitário do Município, com redação determinada pela 
Lei nº 4620, de 14 de dezembro de 2000, assim como as demais legislações em contrário . 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, adquirindo eficácia a partir de 1 ºjaneiro 
de 2010. 

Bauru, 21 de agosto de 2009 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

.,, ,-•> 

LUIZ NUNES PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

.. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTNO 

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

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TABELA ANEXA À LEINº 5771, DE 21 DE AGOSTO DE 2009 

PARA A COBRANÇA DA 
TAXA úNICA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS -TUFE 

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PERIODODE BASE DA 
INCIDÊNCIA TAXAíR$l 

1 Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 
florestal, pesca e demais serviços relacionados a Anual 300,00 
essas atividades. 

2 Indústria 
2.1 Indústria extrativa e de transformação Anual 500,00 
2.2 Indústria de alimentos, aditivos, embalagens, gelo, . Anual 

• tintas e vernizes para fins alimentícios . 700,00 
2.3 Indústria de drogas, medicamentos, insumos Anual 

farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de 700,00 
higiene e perfumes, saneantes domissanitários. 

2.4 Demais indústrias e fábricas. Anual 400,00 
3 Comércio 

3.1 Comércio varejista de produtos alimentícios, Anual 500,00 
bebidas e fumo. 

3.2 Comércio varejista de jornais e revistas. Anual 400,00 
3.3 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, Anual 

artigos médicos e ortopédicos, de perfumaria e 500,00 
cosméticos. 

· .. ~ •.,• 3.4 Lojas de departamento ou magazines. Anual ·500,00 
3.5 Comércio a varejo de combustíveis, inflamáveis ·e Anual 

explosivos. 1.000,00 
3.6 Supermercado e congêneres. ' .. Anual 1.000,00 
3,.7 Restaurante, churrascaria, rotissetie, pizzaria, Anual 

• 
lanchonete, pastelaria. Padaria, confeitaria e 500,00 
similares. 

3.8 Sorveteria. Anual 400,00 
3.9 Açougue, avícola e peixaria. Anual 

500,00 
3.10 Minimercado, mercearia, quitanda, bar e Anual 400,00 

congêneres. 
3.11 Comércio de laticínios e embutidos. Anual 400,00 
3.12 Farmácias e drogarias, exceto as de manipulação. Anual 500,00 
3.13 Comércio atacadista de produtos agropecuários e Anual 

produtos alimentícios para animais. 800,00 
3.14 Comércio atacadista de produtos auímicos. Anual 1.000,00 
3.15 Comércio atacadista de produtos de fumo. Anual 1.000,00 
3.16 Comércio e reservatório de combustíveis, Anual 

inflamáveis e exolosivos, oara venda oor atacado. 3.000,00 
3.17 Distribuidora de drogas, medicamentos, insumos Anual 

farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene e 1.000,00 
perfumes, saneantes domissanitários. 

3.18 Outras atividades comerciais. Anual 400,00 
4 Serviço 

4.1 Construcão civil Anual 700,00 

9 
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PREFEITURA MUNICIPA E BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

4.2 Transporte terrestre, aauaviário ou aéreo. Anual 400,00 
4.3 Correio e telecomunicações Anual 500,00 
4.4 Serviços de intermediação na compra e venda de Anual 

imóveis; administração de aluguéis, de imóveis, de 400,00 
condomínios, e outros serviços relacionados. 

4.5 Instituições financeiras. Anual 1.500,00 
4.6 Lotéricas. Anual 400,00 
4.7 Publicidade e veiculação de publicidade Anual 400,00 
4.8 Serviços públicos concedidos Anual 1.000,00 
4.9 Educação Anual 500,00 

4.10 Serviços prestados por associações. Anual 200,00 
4.11 Limpeza, conservação e reparação de bens móveis Anual 

• e imóveis, exceto serviços domésticos. 300,00 
4.12 Oficinas em geral de qualquer natureza. Anual 400,00 
4.13 Locadoras de bens móveis. Anual 300,00 
4.14 Estacionamento. Anual 300,00 
4.15 Hotéis; motéis; pousadas e similares. Anual 700,00 
4.16 Academias esportivas. Anual 500,00 
4.17 Discotecas, danceterias, boates e similares. Anual 1.000,00 
4.18 Bar com música ao vivo. Anual 500,00 
4.19 Bilhar, boliche, tiro ao alvo e outros aparelhos e Anual 

jogos de distração; locação de quadras para práticas 300,00 
.. desportivas; pista de patinação e congêneres . 
4.20 Atividades recreativas, culturais e desportivas . Anual 300,00 
4.21 Servicos funerários e conexos Anual . 500,00 
4.22 Estabelecimento de assistência médico-hospiialar Anual 

de até 50 leitos. 1.000,00 
4.23 Estabelecimento de assistência médico-hospitalar· Ariual 

de 51 até 250 leitos. 1.500,00 
4.24 Estabelecimento de assistência médico-hospitalar Anual 

• de mais de 250 leitos. 2.000,00 
4.25 Banco de sangue, olhos, órgãos, leite e outras Anual 

secreções. 500,00 
4.26 Salão de beleza, instituto de massagem, tatuagem. Anual 200,00 
4.27 Otica. Anual 300,00 
4.28 Laboratório de análises clínicas, patologia clínica, Anual 

hematologia clínica, anatomia patológica, citologia, 1.000,00 
líquido céfalo-raauidiano e congêneres. 

4.29 Casa de repouso. Anual 100,00 
4.30 Clínica médica. Anual 300,00 
4.31 Clínica médico-veterinária. Anual 300,00 
4.32 Consultório odontológico. Anual 300,00 
4.33 Laboratório ou oficina de orótese dentária. Anual 600,00 
4.34 Fisioterapia; acupuntura; psicologia; Anual 

fonoaudiologia. 300,00 
4.35 Psicoloiúa; fonoaudiologia. Anual 200,00 
4.35 Advocacia. Anual 200,00 
4.36 Contabilidade. Anual 200,00 
4.37 Economia. Anual 200,00 
4.38 Engenharia; arquitetura. Anual 200,00 
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4.39 
4.40 

4.41 

5 
5.1 

5.2 

• 5.3 
5.4. 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Farmácias de mani ula ão. 
Atividades liberais ou não exploradas por pessoa 
física. 
Demais estabelecimentos prestadores de serviços 
não especificados ou assemelhados às atividades 

revistas nos itens anteriores. 
Atividades eventuais, rovisórias ou es orádicas. 
Espetáculos artísticos, culturais ou desportivos, 
realizados em locais com capacidade de lotação de 
até 5.000 essoas. 
Espetáculos artísticos, culturais ou desportivos, 
realizados em locais com capacidade de lotação 
acima de 5.000 essoas . 

·• 

PROC. N"·-eu.~»----i 
FOLHAS 

Anual 1.000,00 
Anual 100,00 

Anual 
300,00 

Por evento 700,00 

Por evento 1.000,00 

Diária 20,00 
Por evento 500,00 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO ---~~--ffi, 

São Paulo PRQC. Nº.....Ji:::::+u-----'IJliH-1 
FOLHAS 

Registro: 2018.0000748871 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1012871-36.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, são apelados CA VALIERI & 
MACARIO LIDA, DELTA ASSESSORIA E PLANEJAMENTOS se LTDA, 
ROMOLI INDUSTRIA E COMERCIO LIDA, ESCRITORIO COMERCIAL 
BAURU LIDA ME, LAERCIO GREA TTI ME, ARAUJO E MOTTI COMERCIO 
DE VEICULOS LIDA, BARBARA E SILVANA COMERCIO DE VEICULOS 
LIDA, ERBERT BONORA DE QUADROS, FAP .GREA TTI-ME e 
BAURUPRESS COMERCIO DE PAPEIS LIDA. 

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimen\o ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, ·que integra este acórdão.· 

O julgamento teve a participação dos Exrnos. Desembargadores . 
SILVA RUSSO (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO 
PORTO. 

São Paulo, 20 de setembro de 2018. 

FORTES MUNIZ 
RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo 

Apelação nº 1012871-36.2017.8.26.0071 
Apelante: Prefeitura Municipal de Bauru 
Apelados: Cavalieri & Macario Ltda, Delta Assessoria e Planejamentos Se 
Ltda, Romoli Industria e Comercio Ltda, Escritorio Comercial Bauru Ltda 
Me, Laercio Greatti Me, Araujo e Motti Comercio de Veiculos Ltda, Barbara e 
Silvana Comercio de Veículos Ltda, Erbert Bonora de Quadros, FAP Greatti
me e Baurupress Comercio de Papeis Ltda 
Interessado: Diretor do Departamento de Arrecadação Tributária do 
Município de Bauru 
Comarca: Bauru 
Voto nº 12596 

MANDADO DE SEGURANÇA - Taxa Única ,de 
Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE - Lei Municipal 
nº 5.771/09 - Município de Bauru - Base de cálculo que 
não guarda relação com o custo do exercício do pocter·de 
polícia pelo ente tributante (art. 78, CTN) - Inexigibilidade 
- - Inconstitucionalidade da base de cálculo reconhecida 
em caso análogo pelo Órgão Especial deste TJSP -
Precedentes do E. STF 
RECURSO NÃO PROVIDO . 

Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. 

• sentença de fls. 110/114, cujo relatório se adota, que concedeu a 

segurança pleiteada por CAVALIERI E MACARIO LTDA E OUTROS, para 

tornar inexigível a obrigação do recolhimento da Taxa Única de 

Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE sob o fundamento de que a base 

de cálculo e alíquota previstas na Lei Municipal nº 5.771/2009 estão 

dissociadas do efetivo custo para o exercício de poder de polícia pelo ente 

tributante. 

Apelação n• IO 12871-36.2017,8,26,0071 -Voto nº 2 

' 1 1 
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São Paulo 

Recorre a exequente, a fls. 124/134, argumentando 

que "a base de cálculo da referida Taxa é exatamente o custo do serviço, 

conforme bem delineado no art. 12 da Lei n. 5.77112009. Custo que foi formado 

com base na natureza da atividade e na intensidade, frequência e complexidade 

das fiscalizações.". 

A parte apelada apresentou contrarrazões a fls. 

137/141 requerendo, em síntese, a manutenção da sentença em seu exato 

teor. 

É o relatório. 

1. CAVALIERI E MACARIO .LTDA ·E· OUTROS 

impetraram .o presente Mandado de Segurança ins.urgindo-se ~contra a ' . 
cóbrança da Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE pelo 

!Município, aduzindo que "a TUFE incorporou e revogou outras 15 (quinze) 

Taxas, com as quais as lmpetrantes não possuem qualquer relação 

jurídico/tributária, vale dizer, por não ser especifica, não há nexo de causalidade 

entre o serviço público a ser praticado e os respectivos contribuintes, ora 

lmpetrantes, bem como não foi respeitado o princípio da retributividade, que 

deveria estar presente quando da instituição do tributo em questão." 

O Julzo de Primeiro Grau afastou a exigibilidade da 

TUFE, vez que a base de cálculo e as alíquotas para a cobrança de tal 

tributo não guardam relação com o exercício de poder de polícia exercido 

pelo Município e sim com base na atividade econômica exercida pelo 

contribuinte, o que fere o disposto no artigo 145, li, da Constituição Federal. 

A taxa de licença de funcionamento tem como fato 

gerador o exercício do poder de polícia pela Municipalidade (art. 78, CTN), 

a qual fiscaliza os estabelecimentos com o fim de impor restrições aos 

Apelação nº 1012871-36.2017.8.26.0071 -Voto nº 3 
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interesses individuais em favor do interesse público, conciliando esses 

interesses, com o objetivo de assegurar o bem-estar geral da população. 

Nesse sentido, ao discorrer sobre a base de cálculo para a cobrança de 

taxas, esclarece Ricardo Alexandre que: 

"Já no tocante às taxas, apesar de não ser possível, na maioria dos 
casos práticos, apurar com exatidão o custo do serviço público 
prestado a cada contribuinte, de forma a cobrar o mesmo valor a título 
de taxa, é extremamente necessário que exista uma correlação - -razoável entre esses valores. Numa situação ideal, o Estado 
conseguiria ratear o custo total despendido com a prestação do serviço 
entre os contribuintes beneficiários. Entretanto, para efeitos práticos, 
não é necessária uma precisão matemática. O que não pode ocorrer é 
uma total desvinculacão entre o custo do servico 'prestado e·.o valor 
cobrado pelo Estado. pois nunca é demais ressaltar que a taxa é urri 
tributo vinculado a uma atividade estatal . anterior e serve de· 
contraprestacão a esta. de 'rorma que. se o Estado cobrar· um valor 
acima do que gasta para a consecucão da atividade .. ·haverá· o 
enriquecimento sem càusa dó Esta'do, o que. por princípio. é algo que 
deve ser evitado"' (g.n.) 

Contudo, no presente caso, a base de cálculo é 

atrelada à natureza da atividade do contribuinte, critério que, assim como o 

número de empregados ou unidades de ocupação em hotéis, não guarda 

qualquer relação com o custo do exercício do poder de polícia . 

Nesse sentido, ao julgar caso análogo, o Órgão 

Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, na apreciação do Incidente de 

Inconstitucionalidade nº 0034111- 93.2012.8.26.0000 declarou, por 

unanimidade, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.400/83 de 

Campos do Jordão por adotar como base de cálculo para a "TAXA DE 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO" critério diverso ao custo para o exercício 

de poder de polícia, in verbis, como constou do acórdão: 

1 ALEXANDRE, Ricardo, Direito Tributário Esquematizado; 7. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: 
Forense; Sao Paulo: MÉTODO, 2013; p.30131 

Apelação nº 1012871-36.2017.8.26.0071 -Voto nº 4 
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"Constitucional e Tributário Incidente de Inconstitucionalidade. 
Arguição da 15ª Câmara de Direito Público em face das Leis nºs 
1.400183 e 1.581186 do Municlpio de Campos do Jordão. Acolhimento. 
Não pode o Municlpio adotar como base de cálculo da Taxa de 
Licença de Funcionamento de estabelecimento hoteleiro o número de 
unidades de ocupação e outros elementos que não espelhem o custo 
efetivo da atividade estatal, no exercício do poder de polícia. Arguição 
julgada procedente". 2 

E nesse sentido também é o posicionamento adotado 

pelo STF, para quem a taxa paga pelo exercício de poder de polícia deve 

estar vinculado à atividade desenvolvida pelo Poder Público: 

EMENTA Agravo· regimental no recurso extraordinário c,am agravo. 
Tributário. Taxa de Fiscalização de EstabeleCimentos - TFE. Base de, 
cálculo. Número de empregados. Dados insuficientes· para aferir o 
efetivo poder de polícia. 
1. As taxas comprometem-se tão somente com ·o custo do serviço 
especifico e divisível que as motiva, ou com a atividade , de, policia· 
desenvolvida. 
2. Os critérios do número de empregados ou da atividade exeféida pelo 
contribuinte para aferir o custo do exerclcio do poder de polícia 
desvinculam-se do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder 
Público se vê obrigado a desempenhar. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido. 3 

Vale mencionar também o julgamento da Apelação nº 

1020316-08.2017.8.26.0071, em que se discute especificamente a 

exigibilidade da TUFE, regida pela Lei Municipal nº 5.771/09 de Bauru, de 

relataria do E. Des. Silva Russo: 

AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇA O 
JURÍDICO-TRIBUTARIA e.e. REPETIÇAO DE IND~BITO- Taxa Única 
de Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE - Lei Municipal nº 
5. 771109 - Município de Bauru - Base de cálculo da taxa que utiliza 
como critério a natureza da atividade fiscalizada - Inadmissibilidade -
Inconstitucionalidade da base de cálculo reconhecida em caso análogo 

2 Arguiçao de Inconstitucionalidade de Lei n. 0034111- 93.2012.8.26.0000, Comarca: Campos 
do Jordao; Órgao Especial; Relator Desembargador Walter de Almeida Guilherme, j. em 
2510412012 

'ARE 744804 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 0510812014, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014 

Apelação nº 1012871-36.2017.8.26.0071 -Voto nº 5 
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pelo Órgão Especial deste TJSP - Precedentes do E. STF - Sentença 
mantida - Apelo da municipalidade improvido. 4 

Assim, a r. sentença merece ser mantida por seus 

próprios fundamentos, a teor do ar!. 2525, do Regimento Interno do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo. 

Apenas para afastar eventuais questionamentos, 

cumpre deixar consignado qu§ não cabe a fixação de honorários recursais 

nos termos do art. 85, § 1°, do CPC/2015, uma vez que a Lei nº 

12.016/2009, especifica a disciplinar a questão, estabelece em seu art. 25 

não ser cabível em mandado de segurança a condenação ·aq·•pagamento 

de honorários advocatícios, assim como a Súmula 105, ST J.6 

li. Ante o exposto, pelo meu voto', hega-se previmento 

ao recurso interposto pela Municipalidade. 

FORTES MUNIZ 

Relator 

' TJSP; Apelaçao 1020316-08.2017.8.26.0071; Relator (a): Silva Russo; órgao Julgador: 15" 
Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2• Vara da Fazenda Pública; Data do 
Julgamento: 1010512018; Data de Registro: 1510512018 

' ªNos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão 
recorrida, quando, suficientemente, houver de mantê-la." 

6 NA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SE ADMITE CONDENAÇÃO EM 
HONORARIOS ADVOCATICIOS 

Apelação n' 1012871-36.2017.8.26.0071 -Voto n' 6 
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• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

PROJETO DE LEI Nº ............... .,DE ..... DE., .................. DE 2018. 
Revoga a Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos -
TUFE e institui em substituição as Taxas de Fiscalização de 
Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do d d 
policia e respectivo Documento Simplificado de Arrecada 

po er e -
PROC. N" U>g li~ 
FOLHAS âo 

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

Art.· 1 º Ficam instituídas no Município as Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos 
decorrentes do exercício regular do poder de polícia consistente na fiscalização do 
cumprimento da legislação administrativa do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, 
saúde, vigilância sanitária, meio-ambiente, segurança, ordem ou tranquilidade pública, 
em razão da localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos localizados no 
Município. 

§ 1 º. As Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de Vigilância em 
Saúde, de Fiscalização de Localização e de Funcionamento e Taxa de Licenciamento 
Ambiental instituídas por esta Lei substituem e revogam a Taxa Única de Fiscalização de 
Estabelecimentos prevista na Lei 5. 771/2009. 

§ 2°. Fica criado o regime simplificado e unificado para arrecadação das taxas previstas 
nesta lei através do Documento Simplificado de Arrecadàção - DSA. 

CAPÍTULOI 
Das Normas Comuns às Taxas de Fiscalização Previstas Nesta Lei 

Art. 2° - As atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização, para efeito de 
caracterizar a ocorrência do fato gerador das Taxas previstas nesta Lei, considerar-se-ão 
presentes com a prática, pelos órgãos municipais competentes, de atos administrativos de 
prevenção, observação ou repressão, necessários à verificação do cumprimento das 
normas a que se refere o art. 1° da presente Lei. 

§ 1° - São irrelevantes para a caracterização do estabelecimento as denominações de sede, 
filial, agência, sucursal, escritório de representação ou contato, depósito, caixa eletrônica, 
cabina, quiosque, barraca, banca, "stand", "outlet", ou quaisquer outras que venham a ser 
utilizadas. 

§ 2° - A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser exercida, habitual ou 
eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza como estabelecimento para 
fins de· incidência da Taxa. 

§ 3° - Nas hipóteses de atividades eventuais, provisórias ou esporádicas, a Taxa será 
devida por evento. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

Art .. 3° - Considera-se estabelecimento, para os efeitos desta Lei, o local onde são 
exercidas, de modo permanente ou temporário, as seguintes atividades: 

I - de comércio, indústria, agropecuária ou prestação de serviços em geral; 

II - desenvolvidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, culturais 
ou religiosas; 

III - decorrentes do exercício de profissão, arte ou oficio. 
s=•""' '''"" L!.. f ,...A>-. 

Parágrafo Único - São também considerados estabelecimentos: · 

I - a residência de pessoa fisica, quando de acesso ao público em razão do exercício de 
atividade profissional; 

II - o local onde forem exercidas atividades de diversões públicas de natureza itinerante . 

Art. 4º - A existência de cada estabelecimento é indicada pela conjugação, parcial ou 
total, dos seguintes elementos: 

I - manutenção de pessoal, material, mercadorias, veículos, máquinas, instrumentos ou 
equipamentos; 

II - estrutura organizacional ou administrativa; 

III - inscrição nos órgãos previdenciários; 

IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; 

V - permanência ou ânimo de permanecer no local para o exercício da atividade, 
exteriorizada através da indicação do endereço em impresso, formulário, 
correspondência, site na internet, propaganda ou publicidade, cóntrato de locação do 
imóvel; ou em comprovante de despesa com telefone, energia elétrica, água ou gás. 

Art. 5° - Considera-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. 

§ 1° - Para efeito de incidência das Taxas de Fiscalização áreas saúde, meio ambiente e 
posturas, consideram-se estabelecimentos distintos: 

I - os estabelecimentos comerciais e industriais que, embora no mesmo local e com 
idêntico ramo de atividade, ou não, sejam explorados por diferentes pessoas fisicas ou 
jurídicas; 

II - os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma responsabilidade, 
estejam situados em locais distintos, ainda que na mesma via, logradouro, área ou 
edificação; 

Rua Araujo Leite, n.º 17-47 - Vila Santa Tereza - CEP 17015-341 - Bauru/SP Fone (14) 3235-1450 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

§ 2° - O disposto no § 1 º, inciso I, deste artigo, não se aplica ao estabelecimento utilizado 
por prestadores de serviços legalmente regulamentados que at · 
profissional ou em áreas interligadas. 

FOLHAS 
§ 3º - Na hipótese do § 2°, as respectivas taxas serão devidas uma umca vez por ano, 
sendo todos os profissionais solidariamente responsáveis pelo seu pagamento. 

Art. 6° - A incidência e o pagamento das referidas Taxas constantes desta Lei 
independem: 

I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares; 

II - 'dá licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado ou 
Município; 

III - da finalidade ou do resultado econômico da atividade; 

IV - do efetivo exercício da atividade ou da efetiva exploração do estabelecimento; 

V - do caráter permanente, provisório, esporádico ou eventual da atividade exercida no 
estabelecimento. 

Art. 7° - Não estão sujeitos à incidência das respectivas Taxas previstas nesta Lei: 

I - as pessoas físicas sem estabelecimento, assim consideradas as que exerçam atividades 
em suas próprias residências, neste Município, desde que não abertas ao público em 
geral; 

II - as pessoas físicas ou jurídicas, ressalvada a incidência em relação ao estabelecimento 
próprio, com relação exclusivamente às atividades de prestação de serviços executadas no 
estabelecimento dos respectivos tomadores; 

• III - os prestadores de serviços tratados nos §§ 2° e 3° do art. 5° desta Lei. 

Art. 8º - Contribuinte das Taxas previstas nessa Lei e respectivos anexos é a pessoa física 
ou jurídica que explore estabelecimento situado no Município, para o exercício de 
quaisquer das atividades relacionadas no artigo 3° desta Lei e sujeitas à fiscalização pelo 
exercício do poder de polícia. 

Art. 9° - São solidariamente responsáveis pelo pagamento das Taxa: 

I - as pessoas físicas e jurídicas que promovam ou patrocinem quaisquer formas de 
eventos, tais como espetáculos desportivos, de diversões públicas, feiras é exposições, em 
relação à atividade promovida ou patrocinada, como também em relação a cada barraca, 
stand ou assemelhados, explorados durante a realização do evento; 
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Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

II - as pessoas fisicas e jurídicas que, a qualquer título, explorem economicamente os 
imóveis destinados a shopping centers, hipermercados, centros de lazer e similares, 
quanto às atividades provisórias, esporádicas ou eventuais exercidas no local; 

III - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em bem im' __ 
quaisquer das atividades previstas no artigo 4° da presente Lei; PROC. N" ~' il__.-t\'l'~

FOLHA3 o 
IV - o locador dos equipamentos ou utensílios usados na pr·~~~:m~mifel~'mj=~:f~ 
diversões públicas; 

V - os prestadores de serviços previstos nos §§ 2º e 3° do art. 5° desta Lei. 

CAPÍTULO II 
Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de Vigilância em Saúde 

-TAVS 

• Art.10 - A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de Vigilância em 
Saúde :__doravante denominada Taxa de Ações de Vigilância em Saúde - TA VS é devida 
pelo exercício regular do poder de polícia consistente na fiscalização do cumprimento da 
legislação na área da saúde e vigilância sanitária de locais, estabelecimentos e serviços de 
interesse à saúde pública alvos de vigilância em saúde e sujeitos a cadastros e/ou licenças 
desta. 

• 

Art. 11 - O fato gerador da Taxa de Ações de Vigilância em Saúde - TA VS prevista neste 
capítulo, considera-se ocorrido: 

I - na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao primeiro 
ano, e também nos casos de atividades temporárias, eventuais, esporádicas ou 
provisórias; 

II - em 1° (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes. Parágrafo 
único - A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não' exclui a incidência 
com~spondente à atividade anterior, no exercício da ocorrência; 

III - excepcionalmente no exercício de 2019 considerar-se-á ocorrido o fato gerador da 
taxa em 1 ºde abril do mesmo ano calendário. 

Art. 12 - O Contribuinte das Taxas prevista neste Capítulo é a pessoa fisica ou jurídica 
que explore estabelecimento situado no Município, para o exercício de quaisquer das 
atividades relacionadas no artigo 3° desta Lei e sujeitas à fiscalização em ações de 
vigilância à saúde conforme legislação sanitária vigente. 

Art. 13 - A base de cálculo da Taxa de Ações em Vigilância em Saúde é o custo estimado 
do exercício do poder de polícia municipal em relação área ocupada do estabelecimento 
considerando a atividade desenvolvida, de baixo risco ou alto risco. 

§ 1° A Taxa de Ações em Vigilância à Saúde será calculada em conformidade com o 
Anexo II desta Lei. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

§ 2º O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretária da Saúde é 
calculado em função das despesas necessárias aos serviços vinculados para a fiscalização. 

§ 3º Os contribuintes são enquadrados conforme baixo ou alto risco em conformidade 
com determinações das legislações sanitárias, federal e estadual. r =I 

PROC. N•-:-lF'J.1.J1~-Slt\\H 

CAPÍTULO 111 FOLHAS O ~ -d 
Da Taxa de Fiscalização de Localização e de Funcionamento - TLF 

Art. 14 -A Taxa de Fiscalização de Localização e de Funcionamento -TLF fundada no 
poder de polícia do Município, concernente ao ordenamento das atividades urbanas tem 
como fato gerador a fiscalização por ele exercida sobre a localização de estabelecimentos 
comerciais, industriais e de prestação de serviços, bem como sobre o seu funcionamento 
em ~bservância à legislação de uso e ocupação do solo urbano, segurança, ordem e 
tranquilidade pública e às posturas municipais . 

Art. 15 - O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Localização e de Funcionamento -
TLF prevista neste capítulo, considera-se ocorrido: 

I - na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao primeiro 
ano, e também nos casos de atividades temporárias ou eventuais, esporádicas ou 
provisórias; 

II - em 1° (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes; 

III - excepcionalmente no exercício de 2019 considerar-se-á ocorrido o fato gerador da 
taxa em 1° de abril do mesmo ano calendário. 

Parágrafo único - A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a 
inéidência correspondente à atividade anterior, no exercício da ocorrência . 

Art. 16 - O Contribuinte das Taxas prevista neste Capítulo é a pessoa fisica ou jurídica 
que explore estabelecimento situado no Município, para o exercício de quaisquer das 
atividades relacionadas no artigo 3° desta Lei e sujeitas à fiscalização sujeitas ao 
exercício ou à prática de atos do poder público municipal em razão de localização, 
instalação ou funcionamento das atividades. 

Art.17 - A base de cálculo da Taxa de Licença de Localização de Funcionamento é o 
custo estimado do exercício do poder de polícia municipal em relação área ocupada do 
estabelecimento. 

§ 1 º A Taxa de Licença de Localização de Funcionamento será calculada em 
conformidade com o Anexo II desta Lei. 

§ 2~ O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretaria de 
Planejamento é calculado em função das despesas necessárias aos serviços vinculados 
para a fiscalização de que trata este capítulo. 
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Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

CAPÍTULO IV 
Da Taxa de Licenciamento Ambiental - TL 

Art. 18 - A Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA é devida em razão do exercício do 
poder de polícia das atividades e estabelecimentos sujeitos à fiscalização e licenciamento 
ambiental nos termos das legislações reguladoras vigentes. 

Parágrafo único - O valor da Taxa de Licenciamento Ambiental corresponde ao custo do 
exercício do poder de polícia no procedimento de licenciamento ambiental, nas fases de 
licença, operação e renovação anual, sendo a receita vinculada às despesas efetuadas pela 
Secretaria do Meio Ambiente com o procedimento de licenciamento ambiental. 

Art. 19 - A base de cálculo da Taxa de Ações em Vigilância em Saúde é o custo estimado 
do exercício do poder de polícia municipal em relação área ocupada do estabelecimento . 

§ 1 º A Taxa de Ações em Vigilância à Saúde será calculada em conformidade com o 
Anexo II desta Lei. 

§ 2° O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretária do Meio 
Ambiente é calculado em função das despesas necessárias aos serviços vinculados para a 
fiscalização de que trata este capítulo. 

Art. 20 - O fato gerador da Taxa de Licenciamento Ambiental prevista neste capítulo, 
considera-se ocorrido: 

1 - na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao primeiro 
ano, e também nos casos de atividades temporárias ou eventuais, esporádicas ou 
provisórias; 

II - em l 0 (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes; 

III - excepcionalmente no exercício de 2019 considerar-se-á ocorrido o fato gerador da 
taxa em 1 ºde abril do mesmo ano calendário. 

Parágrafo único - A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a 
incidência correspondente à atividade anterior, no exercício da ocorrência. 

CAPÍTULO V 
Documento Simplificado de Arrecadação 

Do Lançamento e Arrecadação das Taxas de Fiscà!ização de Estabelecimentos 
Sujeitos às Ações de Vigilância em Saúde, Taxa de Fiscalização de Localização e de 

Funcionamento e Taxa de Licenciamento Ambiental 

Art. 21 - As Taxas serão devidas integralmente, vedado o seu fracionamento, ainda que o 
estabelecimento seja explorado apenas em parte do período considerado. 
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Art. 22 - As Taxas serão devidas anualmente, cabendo ao contribuinte, 
independentemente de prévia notificação, antecipar o seu pagamento para posterior 
homologação do Fisco, salvo nas atividades eventuais, esporá · -l:l'-pfeVots' · 11 .•• arul~y,1 ,1Pc-~1 
a taxa será devida por evento. PROC. N" ~i;; 1 •i ' ·-··I 

&;=-F.::O~LH~A~S;;;;:s:}::::C=:=jlllllll!IÇl;::;:Ab:::J 
§ 1° - A critério da Administração, poderá a Taxa ser lançada de ofício, com base nos 
elementos constantes nos assentamentos da Municipalidade, no Cadastro de 
Contribuintes Mobiliários, em declarações do sujeito passivo e nos demais elementos 
obtidos pela Fiscalização Tributária. 

§ 2° As declarações do sujeito passivo e demais obrigações acessórias, necessárias ao 
correto enquadramento e cálculo das taxas serão previstqs em regulamento. 

§ 3°. O contribuinte deverá observar as Taxas a que está sujeito conforme Anexo 1 desta 
Lei.· · 

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

§ 1° - O Decreto poderá estipular o pagamento das taxas em até 4 (quatro) parcelas 
mensais e consecutivas. 

§ 2° - Para o estabelecimento que estiver sujeito à incidência de mais de uma taxa, será 
efetuado um lançamento correspondente à cada uma das taxas devidas. 

§ 3° - As Taxas previstas nesta lei lançadas anualmente para o contribuinte na forma do § 
2° deste artigo serão emitidas em um documento único de arrecadação Documento 
Simplificado de Arrecadação (DSA). 

§ 4° - O valor da parcela mínima fica restrita ao montante de R$ 100,00, valor a ser 
atualizado anualmente pelo JPCA. 

Art. 24 - O contribuinte que efetuar o pagamento da Taxa à vista, dentro do seu prazo de 
vencimento, gozará de desconto de 5% (cinco por cento) sobre o seu total lançado. 

CAPÍTULO VI 
Das Isenções 

Art. 25 - Ficam isentos do pagamento das Taxas previstas nesta Lei: 

1 - os órgãos da Administração Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, assim como as suas respectivas fundações e autarquias, em relação aos 
estabelecimentos onde são exercidas as atividades vinculadas às suas finalidades 
essenciais; 

II - ~s instituições de assistência social; 
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III - o microempreendedor individual - MEi, definido pela Lei ~~llei=o.taµ;~~_ç 
14 de dezembro de 2006. PROC. N"-:;-5:-~:......-...!~!-

FOLHAS 
Art. 26 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, s~e~m~pf<re~Jufü1Fzz5o=mora~m~;:!!,j6=:J 
previsto no art. 24 desta Lei, recolherão as Taxas de que trata esta Lei com isenção 
parcial de 20% (vinte por cento) sobre os valores previstos na Tabela anexa à presente 
Lei. 

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais 

Art. 27 - O lançamento ou o pagamento das taxas não importará no reconhecimento da 
regularidade do funcionamento do estabelecimento. 

Art. 28 - A atualização dos valores fixados nas Tabelas anexas a presente Lei se dará 
anualmente, com base no IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do 
IBGE. 

Art. 29 - Aplica-se às Taxas instituídas pela presente Lei, no que couber, a legislação 
municipal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 

Art. 30 - Sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta de 
recolhimento ou o recolhimento a menor das Taxas previstas nesta lei, nos prazos 
previstos em regulamento, implicará na cobrança dos acréscimos moratórios previstos na 
legislação municipal para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 

Art. 31 - Os recursos arrecadados com as taxas serão destinados às despesas de custeio 
vinculadas à atividade de fiscalização das respectivas Secretarias. 

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal nº 
5.771/2.009. 

• Bauru, 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

EXPOSICÃO DE MOTIVOS 

Bauru, 20 de outubro de 2017. 
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PROC. N--Jlf.=.l,,:;:...-.,,lA-~-1 
FOLHAS 'J 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores, 

Tenho a honra de submeter às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e 
votado pelos Membros dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei que versa sobre a 
alteração da legislação relativa à Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos -
TUFE e Taxas de Fiscalização do Exercício do Póder de Polícia, referentes ao 
funcionamento de estabelecimentos no Município. 

Esta proposta visa adaptar a sistemática das taxas devidas em função do exercício 
regular do poder de polícia na autorização de funcionamento de que são responsáveis as 
Secretarias Municipais ao custo do serviço prestado na atividade, de forma a atender 
preceito autorizador da taxa. 

De forma a facilitar o entendimento, as taxas foram desmembras conforme o 
serviço/exercício de poder de polícia efetivo e respectiva Secretaria cuja competência é 
estabelecida, tendo para tanto sido levantado o valor de tais custos a serem ressarcidos a 
título da taxa. Também de forma a facilitar e simplificar haverá um único documento 
arrecadador denominado Documento Simplificado de Arrecadação. 

São essas, Senhor Presidente, as nossas considerações, ao mesmo tempo em que 
submeto o presente Projeto de Lei à apreciação desta Casa, aguardando breve 
tramitação legislativa e a necessária aprovação da matéria. 

· Atenciosas saudações, 

Clodoaldo Armando Gazzetta 
Prefeito Municipal 

Rua Araujo Leite, n. 0 17-47 -Vila Santa Tereza- CEP 17015-341- Bauru/SP Fone (14) 3235-1450 
www.bauru.sp.gov.br 
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• 
Em~de ~ de2018. 

1 

• 



• 

• 

• 

q>RAÇÃO 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., 
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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 

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. 

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

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica para 
análise e parecer quanto a disparidade excessiva verificada entre a tabela 
da valores em vigor e a tabela proposta neste Projeto de Lei. 
Bauru, 01 de novembro de 2018. 

Senhor Preside 

Tendo em vista a manifestação do Vereador José Roberto Martins Segalla, 
solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Juridica. 
Bauru, 06 de novembro de 2018. 

' omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Juridica, conforme solicitaçao . 
Bauru, 06 de novembro de 2018. 

ALEXSSA ORO BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra. Segue o Processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 06 de novembro de 2018. 

~n .... ~~ 
RONALDO JcfslrSCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

• C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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DAL 

OF. EXE N' 404/18 
P. 61.898/18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

APROVADA 
.. ~1g· 

roBussola 
Bauru, 12 de novembro de 2.018. 

MENSAGEM MODIFICATIVA AO 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 1 Z NOV. 2018 

ENJRAPAtL 
Hora lt _(o)~ 

Através do presente encaminhamos à Vossa Ex mo§ 3º do artigo 152 do Regimento 
Interno dessa Câmara Municipal, mensagem modijicativa ao Projeto de Lei nº 106118, que revoga a Taxa Única de Fiscalização 
de Estabelecimentos - TUFE e institui em substituição as Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos decorrentes de exercício 
regular do poder de policia e respectivo Documento Simplificado de Arrecadação. 

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

"Art. 23 

( ... ) 

§ 5º 

"Art. 24 

Parágrafo único. 

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

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

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

Nos exerclcios seguintes ao exercício de 2.019 os descontos para pagamento à vista 
seguirão a seguinte escala até atingir o percentual de 1 Oo/o: 

I - 22,50 % para o exerclcio de 2.020; 

PI l8itUra no Expediente 
da Sessão Qrdlnárta cio 
dia , 1..1 (\ J-31.-

11. / l I 11i 

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

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

em. 
IV - 15,00% para o exercício de 2.023; 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
PRE DENTE 

V-

VI-

12,50% para o exercício de 2.024; 

10,00% a partir do exerclcio de 2.025." 

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

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

1 



• ... 

• 

• 

FOLHNJ :Aq : :·: : 
f PRúc. N- :c/1q E/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Foi estabelecido m teto de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) independente da atividade e do tamanho 
do estabelecimento. Concedido também um desconto de 25% (vinte e cinco por cento), em 2019, para aqueles que efetuarem o 
pagamento dessas novas taxas no prazo legal. Nos exercícios seguintes, os descontos reduzem gradativamente até chegar em 1 Oo/o 
no ano 2025. Tais ajustes ocorrerão para que não ocorram grandes distorções frente aos valores cobrados atualmente. A previsão 
é que não ocorra alteração na receita orçada para 2019. 

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

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

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

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

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

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

Diante do exposto, esperamos ter sanado possíve · dúvidas como também, contando assim, com a devida 
aprovação do projeto e emenda proposta, renovamos protestos de esf ração. 

Atenciosas saudações. 

Excelentissimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal. 
NESTA 

2 
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TABELA: COMPARATIVO VALORES TUFE ESTIMADO PARA 2019, E NOVOS VALORES DAS TAXAS PROPOSTAS - 2019 

Previsão 2019 Computado Woii's 2.200,00 

( IPCA4,5%) mais 25% de desconto. NOVA TAXA 2019, a pagar, sendo NOVA TAXA 2019, a pagar, sendo 

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVlOADE 

TUFE ATUAL 2019 NOVA LEI TAXA 2019 MICRO EMPRESA · 30% EMPRESA PEQUENO PORTE (EPP) 20% 

o Agnçultur1, pccwna, s1h .c:uhun, "pk>raçlo Oorestal. pese.a e demais scrnços 
RS 508,31 R$ rdac.anados a essa ah\ Klada 504,03 RS 352,82 R$ 403,22 

2 lndUslnl R$ -
2 1 lndustna ntr1tnU" de tnnsíOf'ml(lo RS 847,18 RS 1.650,00 R$ 1.155,00 RS 1.320,00 

22 lndústna de alimentos, acbtl\ 0$, embalagens gdo. umas e 'cnuzcs ~· fins 
RS 1-186,05 RS aluncntictOI 1.650,00 R$ 1.155,00 RS 1.320,00 

23 ""'"""" d< ._ rn<dJcamcno4o. """""" fonnodutlCOS. CQTclatos . ..,..,,..__ 
RS l .186,05 RS ll'lmltbn& dr a.- e oafumcs sancantcs donulllftlt.inos 1.650,00 RS 1.155,00 R$1 .320,00 

24 
Dmws -· fobncol 

RS 677,76 RS 1-650,00 RS 1.155,00 RS 1.320,00 

3 Ccmbao R$ - R$ -
3 1 Combao nrq.,.. do.,.- ol""""'ooc, bebidos< fumo RS 847,18 R$ 601,90 R$ 421,33 R$ 481,52 

32 Comáao ,-.-qtSla de JOrUd e ra dlas RS 677,76 R$ 145,52 R$ 101,86 RS 116,41 

33 Ccmbao •-i- « .,.-r~ .up médocoo • oncpécbcoo. d< 
RS 847,18 R$ 1.650,00 IN'T'f'UIT\lfl& e cosmético R$ 1.155,00 R$ l.320,00 

34 Lojas de departnenlo ou m1p:t.Jncs RS 847,18 R$ 873,09 R$ 611,16 R$ 698,47 

3 .1 Coméroo a 'llttJO de a:mbusthas, uúlami,os e n.plosnu RS 1.694,35 R$ 1.368,08 R$ 957,65 RS 1.094,46 

36 Supcnncrudo < ""'gâ>crcs RS 1.694,35 R$ 1.650,00 R$ 1.155,00 R$1.320,00 

37 
Llnchonctc, pas1dana. padana • «Wlfotana, rcstawame. cbumascana, r()(lSSa'1C,. 

R$ 847,18 R$ p1l.IM11. e surularcs 780,02 R$ 546,02 R$ 624,02 

3.1 Sorveteria RS 677,76 R$ 780,02 RS 546,02 RS 624,02 

39 Açougue, rrkola e pax..-.a R$ 847,18 R$ 780,02 RS 546,02 R$ 624,02 --310 Morurncrudo, ma<ana, qwtanda, bor e con,tncrcs R$ 677,76 R$ 780,02 

3.11 Ccrnór<oc de louamco < crnbutJdos RS 677,76 R$ 601,90 

3 12 Farmkiu e dropnu, exceto u de rnarupulaçlo R$ 847,18 RS 1.650,00 

3.13 Ccm<mo......,..de.,.-~c produloool..-laospan ..,,,.,. RS 1.355,48 RS 1.368,08 

R$ 546,02 R$ 624,02 

R$ 421,33 R$ 481,52 

RS 1.155,00 R$ l.320,00 

R$ 957,65 R$ l.094,46 

~ -o 
o~ 
~ _, 

(") 

(D z 
3 14 Ccrnaao ......... de...-- R$ 1.694,35 R$ 1.368,08 R$ 957,65 RS 1.094,46 

3 1.1 Ccrncvcoo......,.. de.,.- de f\mo R$1 .694,35 R$ 1.368,08 R$ 957,65 R$ l.094,46 

3 16 
Comérc:.o e rcicn·al6no ele: combusu,·os, .nname, as e apk>sn os.. s--a ,.c:nda por 

R$ 5.083,08 R$ 1.650,00 - R.$ 1.155,00 RS 1.320,00 

3 17 Dwnbuldora d<._-. ......... f.......tul1C01. C05111ÓUC05, ...-
R$ 1.694,35 R$ 1.650,00 dt tu_._. e rwn--., sancentcs domw.lruUno$ RS 1.155,00 R$1.320,00 

3 li Outras 1hVldada comcrcws RS 677,76 R$ 360,02 R$ 252,02 RS 288,02 

3 19 Ccrn<rc:oo v.,q ... de GLP - Gas d< Ccwnha R$ 677,76 R$ 648,04 R$ 453,63 R$ 518,43 

3 20 Fcu.u - Emptcsino lndn tdual R$0,00 RS - RS -
3 21 Produoor HcrufnouVlnJClrO -~IO lnd" 1du>J RS 0,00 RS RS -

4 Scn>ÇO RS 0,00 RS - R$ . 
4 1 Construçlo c1"1I RS 1 .186,05 R$ 504,03 R$ 352,82 RS 403,22 

4 2 Transpone 1cnCSlfc, •qun1Mt0 ou léreo R$ 677,76 R$ 504,03 R$ 352,82 RS 403,22 

43 (OITCIO < 1<lcoc•umcoç6cs RS 847,18 R$ 327,41 R$ 229,19 RS 261,93 
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ITEM DESCRIÇÃO DA ATI VIDADE 

TUFE ATUAL 2019 NOVA LEI TAXA 2019 MICRO EMPRESA - 30% EMPRESA PEQUENO PORTE (EPP) 2°" .. ~1ÇOl <k U\lcn1Kd1açlo n1 compra e \nMll de tmO\C11 . NmuuJUl(lo de 1h11YC1S 

de 1mO\CIS, de c.Qftdom1nt0t . e ou1ros ""tÇOS rclacM>ftados RS 677,76 R$ 327,41 R$ 229,19 RS 261,93 
o lnS11hnçócs Íll'lanct:WU RS 2.541,53 R$ 873,09 RS 611,16 RS 698,4 7 
46 L<>cmcas R$ 677,76 R$ 181,90 R$ 127,33 R$ 145,52 ., Pvblic.dldcc \nt11laçlo de publ1C.dadc RS 677,76 R$ 254,66 R$ 178,26 R$ 203,72 
41 Scn oços PUbloeo< C.....iodo. RS 1.694,35 R$ 873,09 R$ 611,16 R$ 698,47 
<9 Educoçlo R$ 847,18 R$ 691,20 RS 483,84 R$ 552,96 
4 10 Ser. tÇOI prestados por auoc1açõa R$ 338,87 R$ 254,66 R$ 178,26 R$ 203,72 

4 li 
Lunpeu. c:onsen1Çlo e rcparaçio de bens mÓ\ctS e UDÓ\t11. ("(CtlO scr-uços 

R$ 508,31 R$ domêsocos 504,03 R$ 352,82 RS 403,22 
4 12 Oíic1nas cm acr1I de qu1lqutt n11urna RS 677,76 R$ 504,03 R$ 352,82 R$ 403,22 
4 13 Locadoras dc bens mó' eis RS 508,31 RS 691,20 R$ 483,84 R$ 552,96 
4 14 Euaeaoaamen10 R$ 508,31 RS 648,04 R$ 453,63 R$ 518,43 
4., HC4l111. mo4it1. po.sadas e 11.nul.-a RS 1.186,05 R$ 1.650,00 R$ 1.155,00 RS 1.320,00 
4 16 Ac.dcm1u aponnas R$ 847,18 R$ 1.404,04 R$ 982,83 RS 1.123,23 
4 17 D1JOOtccu, dancct«1u, boa1cs e s1m1larn R$ 1.694,35 R$ 1.368,08 R$ 957,65 R$ 1.094,46 
4 IS B• com mús.ca ., ',,.o RS 847,18 R$ 1.092,03 R$ 764,42 R$ 8 73,62 

4 19 81 ... bot~ 1#'0 IO lh"O C OUltOS ap1tt.lho. C JOIC. de dtttraçlo. Joc:açlo de: 
quadr• pwa prM>cu daporuns. pt1la ele patauçlo e coqêaerts R$ 508,31 R$ 327,41 R$ 229,19 R$ 261,93 

420 A11ndada: rccrull\ M, cuhvra11 e despor11\ as RS 508,31 R$ 181,90 R$ 127,33 R$ 145,52 
4 21 Sen~ íancr""9 e cono.os R$ 847,18 R$ 1.404,04 R$ 982,83 R$ 1.123,23 
4 22 ~l0••1.11thaa~patal. R$ 1.694,35 R$ 1.650,00 R$ 1.155,00 RS 1.320,00 

42' e ........... -.-.brJJoo .............. ~ RS 847,18 RS 1.650,00 R$ 1.155,00 R$1.320,00 

4 26 Sallo de bdcza, •tlrhrlO de •ass11cm, &119111cm R$ 338,87 RS 1.259,27 R$ 881,49 R$ 1.007,41 

4 27 ôuca RS 508,31 RS 601,90 R$ 421,33 R$ 481,52 

4 21 
~llÔ<>O 4k '""- eh--, pMOlos>o cfüuca. km•olop do...._ _,. 

R$ 1.694,35 R$ ·n.anU..a,.01Mr. .. U-tdt\céfalo-f"-.A.LMOlc~ 1.650,00 R$ 1.155,00 R$ 1.320,00 
4 29 e ..... ..,...... RS 169,44 RS 1.650.00 RS 1.155,00 R$ 1.320,00 

430 Chne111tédica R$ 508,31 RS 1.401,77 R$ 981,24 R$ 1.121,41 

431 CHnau méd1ccH-dcnn6r1a R$ 508,31 RS 842,66 R$ 589,86 R$ 674,12 T' ~' 
432 Coos•hôno odooool6aoco RS 508,31 RS 1.401,77 

433 l..abof'lt6no OU OÍICutl de prótese dentina RS 1.016,61 R$ 842,66 

434 fllMMcrapui, ~lura R$ 508,31 RS 601,90 

º' P1teoto&11, fonowchok>si• RS 338,87 R$ 601,90 

436 Ad\OCKll RS 338,87 R$ 254,66 

437 Con1ab1ltdadc R$ 338,87 R$ 254,66 
431 Economia R$ 338,87 R$ 254,66 

439 Enacnhr11. 1rqv1tduí'I RS 338,87 R$ 254,66 

440 Fann6c1u de m1r11pulaçlo R$ 1.694,35 RS 1.083,41 
441 Atl\ tdldn hbcrm ou nlo oploradas por pcuo1 listea RS 169,44 RS 288,02 

R$ 981,24 R$ 1.121.41 

RS 589,86 R$ 674,12 

R$ 421,33 R$ 481,52 

R$ 421,33 R$ 481,52 

R$ 178,26 R$ 203,72 

R$ 178,26 R$ 203,72 

R$ 178,26 R$ 203,72 

R$ 178,26 R$ 203,72 

R$ 758,39 R$ 866,73 

R$ 201,61 RS 230.41 

.. 
r ~· 

1 {~ (> , 
v .t. .. 
~ !,,..., 

l-<> 
f 

442 Demau cstabclicc:mmtos prestadores de scrnços nio cspccar.c:ados ou asscmclhadot 

• a11nd..dcs pm ttl• "°' itens •llenorcs RS 508,31 R$ 360,02 R$ 252,02 R$ 288,02 

40 MCMons11 Mlt6..o propnctàrio de \dcuk> R$ 0,00 RS R$ -
444 MCMon1ta au16..o com \'CÍcuJo de terccu<>1 R$ 0,00 R$ - R$ -
44) Podo R$169,44 R$ 1.404,04 R$ 982,83 R$ 1.123,23 

-~- ----
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando a 

normal tramitação da Mensagem Modificativa às fls 43 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 

13 de novembro d 2018. 
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Praça D Pedro li 1-50 - Centro· CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 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 Mensagem Modificativa às tis 43. 

• 

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 

13 de novembro de 2018 . 



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

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

meio Relator do presente processo o Vereador: 

• -
Em _M~vt>_n'l_~ _____ de 201a. 

LUl~BARBOSA 
/ Presidente 

• 



• 

•• 

·_:ZD~0/..:-~ 'ti~---z.~-1 

9J -'· 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAOPAULO 

.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, a normal tramitação do projeto e da mensagem às folhas 43 a 46. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
14 de novembr de 2018. 
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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 normal tramitação do projeto e da mensagem às 

folhas 43 a 46 por esta Casa. 

Relator 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

L 

Sala de Reuniões, em 
14 de novembro de 2018. 

ODRIGUES BARBOSA 

Presidente 

MARCOS ANT'õmló 
Membro Membro 
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AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Nomeio Relator(a) do presente processo o(a) Vereador(a): 

K!CP..r<Bo l:/'43~ Loqvt-7/E: 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 

• quanto a normal tramitação do Projeto e da Mensagem Modificativa às fls. 43 a 46. 

• 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

22 de novembro de 2018. 

RICAR~O PELISSARO LOQUETE 
Relator 
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

• hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a normal tramitação do Projeto e da 

Mensagem Modificativa às fls. 43 a 46 por esta Casa. 

decisão final. 

• 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
22 de novembro de 2018 . 

Relator 

~da Pau&a119 
°*110lüd.de !lua 
Dle 1 ~18. 5!1 

--~'-AJIYO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

A Mensagem Modificativa às folhas 43 a 46 

e do presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 26 de novembro de 2018. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Presidente 



• 

• 

• 

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 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Revoga a Taxa Única de Fiscalização de 

Estabelecimentos - TUFE e institui em substituição as 

Taxas de Flscalização de Estabelecimentos decorrentes 

de exercfcio regular do poder de policia e respectivo 

Documento Simplificado de Arrecadação. 

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

Art. 1° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 2° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 3° 

Ficam instituídas no Município, as Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos 
decorrentes do exercício regular do poder de poffcia, consistente na fiscalização do 
cumprimento da legislação administrativa do uso e ocupação do solo urbano, da 
higiene, saúde, vigilância sanitária, meio ambiente, segurança, ordem ou 
tranquilidade pública, em razão da localizaçâo, instalação e funcionamento de 
estabelecimentos localizados no Município. 

As Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de Vigilância em 
Saúde, de Fiscalização de Localização e de Funcionamento e Taxa de 
Licenciamento Ambiental instituldas por esta Lei, substituem e revogam a Taxa 
única de Fiscalização de Estabelecimentos prevista na Lei Municipal nº 5.771, de 21 
de agosto de 2.009. 

Fica criado o regime simplificado e unificado para arrecadação das taxas previstas 
nesta Lei através do Documento Simplificado de Arrecadação - DSA. 

CAPITULO 1 
DAS NORMAS COMUNS ÀS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO PREVISTAS NESTA LEI 

As atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização, para efeito de 
caracterizar a ocorrência do fato gerador das Taxas previstas nesta Lei, considerar
se-ão presentes com a prática, pelos órgãos municipais competentes, de atos 
administrativos de prevenção, observação ou repressão, necessários à verificação 
do cumprimento das normas a que se refere o art. 1° da presente Lei. 

São irrelevantes para a caracterização do estabelecimento as denominações de 
sede, filial, agência, sucursal, escritório de representação ou contato, depósito, caixa 
eletrônica, cabina, quiosque, barraca, banca, "stand", "outlef, ou quaisquer outras 
que venham a ser utilizadas. 

A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser exercida, habitual ou 
eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza como 
estabelecimento para fins de incidência da Taxa. 

Nas hipóteses de atividades eventuais, provisórias ou esporádicas, a Taxa será 
devida por evento. 

Considera-se estabelecimento, para os efeitos desta Lei, o local onde são exercidas, 
de modo permanente ou temporário, as seguintes atividades: 
r - de comércio, indústria, agropecuária ou prestação de serviços em geral; 
li - desenvolvidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, 

culturais ou religiosas; 
Ili - decorrentes do exerclcio de profissão, arte ou ofício. 
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Parágrafo único. São também considerados estabelecimentos: 

Art. 4° 

Art. 5° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 6° 

Art. 7° 

1 -

li -

a residência de pessoa tisica, quando de acesso ao público em razão do 
exerclcio de atividade profissional; 
o local onde forem exercidas atividades de diversões públicas de natureza 
itinerante. 

A existência de cada estabelecimento é indicada pela conjugação, parcial ou total, 
dos seguintes elementos: 
1 - manutenção de pessoal, material, mercadorias, velculos, máquinas, 

instrumentos ou equipamentos; 
li - estrutura organizacional ou administrativa; 
fll - inscrição nos órgãos previdenciários; 
IV - indicação como domicilio fiscal para efeito de outros tributos; 
V - permanência ou ânimo de permanecer no local para o exerclcio da 

atividade, exteriorizada através da indicação do endereço em impresso, 
formulário, correspondência, site na internet, propaganda ou publicidade, 
contrato de locação do imóvel, ou em comprovante de despesa com 
telefone, energia elétrica, água ou gás. 

Considera-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. 

Para efeito de incidência das Taxas de Fiscalização das áreas de saúde, meio 
ambiente e posturas, consideram-se estabelecimentos distintos: 
1 - os estabelecimentos comerciais e industriais que, embora no mesmo local e 

com idêntico ramo de atividade, ou não, sejam explorados por diferentes 
pessoas tisicas ou jurldicas; 

li - os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma 
responsabilidade, estejam situados em locais distintos, ainda que na mesma 
via, logradouro, área ou edificação. 

O disposto no§ 1°, inciso 1, deste artigo, não se aplica ao estabelecimento utilizado 
por prestadores de serviços legalmente regulamentados que atuem na mesma 
carreira profissional ou em áreas interligadas. 

Na hipótese do § 2°, as respectivas taxas serão devidas uma única vez por ano, 
sendo todos os profissionais solidariamente responsáveis pelo seu pagamento . 

A incidência e o pagamento das referidas Taxas constantes desta Lei, independem: 
1 - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares; 
li - da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, 

Estado ou Municlpio; 
Ili - da finalidade ou do resultado econômico da atividade; 
IV - do efetivo exerclcio da atividade ou da efetiva exploração do 

estabelecimento; 
V - do caráter permanente, provisório, esporádico ou eventual da atividade 

exercida no estabelecimento. 

Não estão sujeitos à incidência das respectivas Taxas previstas nesta Lei: 
1 - as pessoas tisicas sem estabelecimento, assim consideradas as que 

exerçam atividades em suas próprias residências, neste Municlpio, desde 
que não abertas ao público em geral; 

li - as pessoas físicas ou jurídicas, ressalvada a incidência em relação ao 
estabelecimento próprio, com relação exclusivamente às atividades de 
prestação de serviços executadas no estabelecimento dos respectivos 
tomadores; 

Ili - os prestadores de serviços tratados nos §§ 2° e 3º do art. 5º desta Lei. 
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CQRAÇÃO DE 
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Contribuinte das Taxas previstas nesta Lei e respectivos anexos é a pessoa flsica 
ou jurldica que explore estabelecimento situado no Municlpio, para o exerclcio de 
quaisquer das atividades relacionadas no art. 3" desta Lei e sujeitas à fiscalização 
pelo exerclcio do poder de policia. 

São solidariamente responsáveis pelo pagamento das Taxa: 
1 - as pessoas tisicas e jurldicas que promovam ou patrocinem quaisquer 

formas de eventos, tais como: espetáculos desportivos, de diversões 
públicas, feiras e exposições, em relação à atividade promovida ou 
patrocinada, como também em relação a cada barraca, "stand" ou 
assemelhados, explorados durante a realização do evento; 

li - as pessoas tisicas e jurldicas que, a qualquer titulo, explorem 
economicamente os imóveis destinados a shopping centers, hipermercados, 
centros de lazer e similares, quanto às atividades provisórias, esporádicas 
ou eventuais exercidas no local; 

Ili - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em bem imóvel, onde são 
exercidas quaisquer das atividades previstas no art. 4" da presente Lei; 

IV - o locador dos equipamentos ou utensllios usados na prestação de serviços 
de diversões públicas; 

V - os prestadores de serviços previstos nos §§ 2° e 3° do art. 5° desta Lei. 

CAPITULO li 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM 

SAÚDE-TAVS 

Art. 10 

Art. 11 

A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de Vigilancia em 
Saúde - doravante denominada Taxa de Ações de Vigilancia em Saúde - TAVS é 
devida pelo exerclcio regular do poder de policia consistente na fiscalização do 
cumprimento da legislação na área da saúde e vigilancia sanitária de locais, 
estabelecimentos e serviços de interesse à saúde pública alvos de vigilancia em 
saúde e sujeitos a cadastros e/ou licenças desta. 

O fato gerador da Taxa de Ações de Vigilancia em Saúde - TAVS prevista neste 
capitulo, considera-se ocorrido: 
1 - na data de inicio de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao 

primeiro ano, e também nos casos de atividades temporárias, eventuais, 
esporádicas ou provisórias; 

li - em 1° (primeiro) de janeiro de cada exerclcio, nos anos subsequentes. 
Ili - excepcionalmente no exerclcio de 2,019, considerar-se-á ocorrido o fato 

gerador da taxa em 1° de abril do mesmo ano calendário. 

Parágrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência 

Art. 12 

Art. 13 

§ 1º 

§ 2º 

correspondente à atividade anterior, no exerclcio da ocorrência; 

O Contribuinte das Taxas prevista neste Capitulo é a pessoa flsica ou jurldica que 
explore estabelecimento situado no Municlpio, para o exerclcio de quaisquer das 
atividades relacionadas no art. 3" desta Lei e sujeitas à fiscalização em ações de 
vigilancia à saúde, conforme legislação sanitária vigente. 

A base de cálculo da Taxa de Ações em Vigilância em Saúde TAVS, é o custo 
estimado do exerclcio do poder de policia municipal em relação área ocupada do 
estabelecimento, considerando a atividade desenvolvida, de baixo risco ou alto risco. 

A Taxa de Ações em Vigilancia à Saúde será calculada em conformidade com o 
Anexo li desta Lei. 

O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretaria Municipal de 
Saúde é calculado em função das despesas necessárias aos serviços vinculados 
para a fiscalização. 
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Ar!. 15 
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Os contribuintes são enquadrados conforme baixo ou alto risco, em conformidade 
com determinações das legislações sanitárias federal e estadual. 

CAPITULO Ili 
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - TLF 

A Taxa de Fiscalizaçao de Localizaçao e de Funcionamento - TLF, fundada no 
poder de polícia do Município, concernente ao ordenamento das atividades urbanas 
tem como fato gerador a fiscalizaçao por ele exercida sobre a localização de 
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestaçao de serviços, bem como 
sobre o seu funcionamento em observancia á legislação de uso e ocupação do solo 
urbano, segurança, ordem e tranquilidade pública e ás posturas municipais. 

O fato gerador da Taxa de Fiscalizaçao de Localização e de Funcionamento - TLF 
prevista neste capítulo, considera-se ocorrido: 
r - na data de inicio de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao 

primeiro ano, e também nos casos de atividades temporárias ou eventuais, 
esporádicas ou provisórias; 

li - em 1° (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes; 
rrr - excepcionalmente no exercício de 2.019 considerar-se-á ocorrido o tato 

gerador da taxa em 1 º de abril do mesmo ano calendário. 

Parágrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência 

Ar!. 16 

Ar!. 17 

§ 1º 

§ 2º 

Ar!. 18 

correspondente á atividade anterior, no exercício da ocorrência. 

O Contribuinte das Taxas prevista neste Capítulo é a pessoa física ou jurídica que 
explore estabelecimento situado no Município, para o exercício de quaisquer das 
atividades relacionadas no ar!. 3º desta Lei e sujeitas á fiscalizaçao, sujeitas ao 
exercício ou á prática de atos do poder público municipal em razão de localizaçao, 
instalaçao ou funcionamento das atividades. 

A base de cálculo da Taxa de Licença de Localização de Funcionamento - TLF, é o 
custo estimado do exercício do poder de polícia municipal em relação a área 
ocupada do estabelecimento . 

A Taxa de Licença de Localização de Funcionamento - TLF, será calculada em 
conformidade com o Anexo li desta Lei. 

O custo em relação á área do estabelecimento apurado pela Secretaria Municipal de 
Planejamento é calculado em função das despesas necessárias aos serviços 
vinculados para a fiscalização de que trata este Capítulo. 

CAPITULO rv 
DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -TLA 

A Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA é devida em razão do exercício do poder 
de poHcia das atividades e estabelecimentos sujeitos á fiscalização e licenciamento 
ambiental nos termos das legislações reguladoras vigentes. 

Parágrafo único. O valor da Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA, corresponde ao custo 
do exercício do poder de polícia no procedimento de licenciamento ambiental, nas 
fases de licença, operaçao e renovaçao anual, sendo a receita vinculada ás 
despesas efetuadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente com o 
procedimento de licenciamento ambiental. 
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Art. 19 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 20 

A base de cálculo da Taxa de Ações em Vigilancia em Saúde - TAVS, é o custo 
estimado do exercício do poder de polícia municipal em relaçao á área ocupada do 
estabelecimento. 

A Taxa de Ações em Vigilancia em Saúde - TAVS, será calculada em conformidade 
com o Anexo li desta Lei. 

O custo em relaçao à área do estabelecimento apurado pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente é calculado em funçao das despesas necessárias aos serviços 
vinculados para a fiscalizaçao de que trata este Capítulo. 

O fato gerador da Taxa de Licenciamento Ambiental TLA, prevista neste capítulo, 
considera-se ocorrido: 
1 - na data de inicio de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao 

primeiro ano, e também nos casos de atividades temporárias ou eventuais, 
esporádicas ou provisórias; 

li - em 1° (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes; 
Ili - excepcionalmente no exercício de 2.019 considerar-se-á ocorrido o fato 

gerador da taxa em 1° de abril do mesmo ano calendário. 

Parágrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento nao exclui a incidência 
correspondente à atividade anterior, no exercício da ocorrência. 

CAPITULO V 
DOCUMENTO SIMPLIFICADO DE ARRECADAÇÃO 

DO LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO E TAXA DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL 

Art. 21 

Art. 22 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 23 

§ 2º 

As Taxas serão devidas integralmente, vedado o seu fracionamento, ainda que o 
estabelecimento seja explorado apenas em parte do período considerado. 

As Taxas serão devidas anualmente, cabendo ao contribuinte, independentemente 
de prévia notificaçao, antecipar o seu pagamento para posterior homologaçao do 
Fisco, salvo nas atividades eventuais, esporádicas ou provisórias quando a taxa 
será devida por evento . 

A critério da Administraçao, poderá a Taxa ser lançada de ofício, com base nos 
elementos constantes nos assentamentos da Municipalidade, no Cadastro de 
Contribuintes Mobiliários, em declarações do sujeito passivo e nos demais 
elementos obtidos pela Fiscalizaçao Tributária. 

As declarações do sujeito passivo e demais obrigações acessórias, necessárias ao 
correto enquadramento e cálculo das taxas serão previstos em regulamento. 

O contribuinte deverá observar as Taxas a que está sujeito conforme Anexo 1 desta 
Lei. 

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

O Decreto poderá estipular o pagamento das taxas em até 4 (quatro) parcelas 
mensais e consecutivas. 

Para o estabelecimento que estiver sujeito à incidência de mais de uma taxa, será 
efetuado um lançamento correspondente à cada uma das taxas devidas. 
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§ 4º 

§ 5º 

Ar!. 24 
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As Taxas previstas nesta Lei, lançadas anualmente para o contribuinte na forma do 
§ 2° deste artigo serão emitidas em um documento único de arrecadação, 
Documento Simplificado de Arrecadação (DSA). 

O valor da parcela mlnima fica restrita ao montante de R$ 100,00 (cem reais), valor 
a ser atualizado anualmente pelo lndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA. 

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

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

Parágrafo único. Nos exercícios seguintes ao exercício de 2.019 os descontos para 

Ar!. 25 

Ar!. 26 

Ar!. 27 

Ar!. 28 

Ar!. 29 

pagamento à vista seguirão a seguinte escala até atingir o percentual de 10%: 
r - 22,50 % para o exercício de 2.020; 
li - 22,00 % para o exercício de 2.021; 
Ili - 17,50 % para o exercício de 2.022; 
IV - 15,00% para o exercício de 2.023; 
V- 12,50% para o exercício de 2.024; 
VI - 10,00% a partir do exercício de 2.025. 

CAPÍTULO VI 
DAS ISENÇÕES 

Ficam isentos do pagamento das Taxas previstas nesta Lei: 
1 - os órgãos da Administração Direta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, assim como as suas respectivas fundações e 
autarquias, em relação aos estabelecimentos onde são exercidas as 
atividades vinculadas às suas finalidades essenciais; 

li - as instituições de assistência social; 
Ili - o microempreendedor individual - MEi, definido pela Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2.006 . 

As microempresas e as empresas de pequeno porte, sem prejulzo do desconto 
previsto no ar!. 24 desta Lei, recolherão as Taxas de que trata esta Lei com isenção 
parcial de 20% (vinte por cento) sobre os valores previstos na Tabela anexa à 
presente Lei. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

O lançamento ou o pagamento das taxas não importará no reconhecimento da 
regularidade do funcionamento do estabelecimento. 

A atualização dos valores fixados nas Tabelas anexas à presente Lei se dará 
anualmente, com base no IPCA - lndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
do IBGE. 

Aplica-se às Taxas instituídas pela presente Lei, no que couber, a legislação 
municipal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 
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Sem prejulzo das medidas administrativas e judiciais cablveis, a falta de 
recolhimento ou o recolhimento a menor das Taxas previstas nesta Lei, nos prazos 
previstos em regulamento, implicará na cobrança dos acréscimos moratórtos 
previstos na legislaçao municipal para o Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN. 

Os recursos arrecadados com as taxas serao destinados às despesas de custeio 
vinculadas à atividade de fiscalizaçao das respectivas Secretarias. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogando a Lei Municipal nº 
5. 771, de 21 de agosto de 2.009 . 

Memoro 

P~ da PaUla ne 
DQOüldaBm. 
Dl3J2!./..illJl.àsfts. 'fC _ 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 03 de 

dezembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

~ ~1'11>~.Àk~ 
RONALDO fc>sÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7263 
De 04 de dezembro de 2018 

Revoga a Taxa única de Fiscalização de Estabelecimentos -
TUFE e institui em substituição as Taxas de Fiscalização de 
Estabelecimentos decorrentes de exercfclo regular do poder 
de policia e respectivo Documento Simplificado de 
Arrecadação. 

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

Art. 1° Ficam instituídas no Município, as Taxas de Fiscalização de 
Estabelecimentos decorrentes do exercício regular do poder de policia, 
consistente na fiscalização do cumprimento da legislação administrativa 
do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, vigilância 
sanitária, meio ambiente, segurança, ordem ou tranquilidade pública, em 
razão da localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos 
localizados no Município. 

§ 1° As Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de 
Vigilância em Saúde, de Fiscalização de Localização e de 
Funcionamento e Taxa de Licenciamento Ambiental instituídas por esta 
Lei, substituem e revogam a Taxa Única de Fiscalização de 
Estabelecimentos prevista na Lei Municipal nº 5.771, de 21 de agosto de 
2.009. 

§ 2° Fica criado o regime simplificado e unificado para arrecadação das taxas 
previstas nesta Lei através do Documento Simplificado de Arrecadação 
-DSA. 

CAPÍTULO 1 
DAS NORMAS COMUNS ÀS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO PREVISTAS NESTA LEI 

Art. 2° As atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização, para 
efeito de caracterizar a ocorrência do fato gerador das Taxas previstas 
nesta Lei, considerar-se-ão presentes com a prática, pelos órgãos 
municipais competentes, de atos administrativos de prevenção, 
observação ou repressão, necessários à verificação do cumprimento 
das normas a que se refere o art. 1º da presente Lei. 

São irrelevantes para a caracterização do estabelecimento as 
denominações de sede, filial, agência, sucursal, escritório de 
representação ou contato, depósito, caixa eletrônica, cabina, quiosque, 
barraca, banca, "stand", "outlet", ou quaisquer outras que venham a ser 
utilizadas. 
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§ 2º 

§ 3º 

A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser exercida, habitual 
ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza como 
estabelecimento para fins de incidência da Taxa. 

Nas hipóteses de atividades eventuais, provisórias ou esporádicas, a 
Taxa será devida por evento. 

Considera-se estabelecimento, para os efeitos desta Lei, o local onde 
são exercidas, de modo permanente ou temporário, as seguintes 
atividades: 
1 - de comércio, indústria, agropecuária ou prestação de serviços em 

geral; 
li - desenvolvidas por entidades, sociedades ou associações civis, 

desportivas, culturais ou religiosas; 
Ili - decorrentes do exercício de profissão, arte ou ofício. 

Parágrafo único. 
1 -

São também considerados estabelecimentos: 
a residência de pessoa física, quando de acesso ao público em 
razão do exercício de atividade profissional; 

Art. 4° 

Art. 5° 

§ 1º 

li - o local onde forem exercidas atividades de diversões públicas de 
natureza itinerante. 

A existência de cada estabelecimento é indicada pela conjugação, 
parcial ou total, dos seguintes elementos: 
1 - manutenção de pessoal, material, mercadorias, veículos, 

máquinas, instrumentos ou equipamentos; 
li - estrutura organizacional ou administrativa; 
Ili - inscrição nos órgãos previdenciários; 
IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; 
V - permanência ou ânimo de permanecer no local para o exercfcio 

da atividade, exteriorizada através da indicação do endereço em 
impresso, formulário, correspondência, site na internet, 
propaganda ou publicidade, contrato de locação do imóvel, ou em 
comprovante de despesa com telefone, energia elétrica, água ou 
gás. 

Considera-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. 

Para efeito de incidência das Taxas de Fiscalização das áreas de 
saúde, meio ambiente e posturas, consideram-se estabelecimentos 
distintos: 
1 - os estabelecimentos comerciais e industriais que, embora no 

mesmo local e com idêntico ramo de atividade, ou não, sejam 
explorados por diferentes pessoas físicas ou jurídicas; 

li - os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma 
responsabilidade, estejam situados em locais distintos, ainda que 
na mesma via, logradouro, área ou edificação. 
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§ 2º O disposto no § 1º, inciso 1, deste artigo, não se aplica ao 
estabelecimento utilizado por prestadores de serviços legalmente 
regulamentados que atuem na mesma carreira profissional ou em áreas 
interligadas. 

§ 3º Na hipótese do § 2º, as respectivas taxas serão devidas uma única vez 
por ano, sendo todos os profissionais solidariamente responsáveis pelo 
seu pagamento. 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

A incidência e o pagamento das referidas Taxas constantes desta Lei, 
independem: 
1 - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares; 
li - da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas 

pela União, Estado ou Município; 
Ili - da finalidade ou do resultado econômico da atividade; 
IV - do efetivo exercício da atividade ou da ·efetiva exploração do 

estabelecimento; 
V - do caráter permanente, provisório, esporádico ou eventual da 

atividade exercida no estabelecimento. 

Não estão sujeitos à incidência das respectivas Taxas previstas nesta 
Lei: 
1 -

li -

Ili -

as pessoas físicas sem estabelecimento, assim consideradas as 
que exerçam atividades em suas próprias residências, neste 
Município, desde que não abertas ao público em geral; 
as pessoas físicas ou jurídicas, ressalvada a incidência em 
relação ao estabelecimento próprio, com relação exclusivamente 
às atividades de prestação de serviços executadas no 
estabelecimento dos respectivos tomadores; 
os prestadores de serviços tratados nos §§ 2º e 3° do art. 5° 
desta Lei. 

Contribuinte das Taxas previstas nesta Lei e respectivos anexos é a 
pessoa física ou jurídica que explore estabelecimento situado no 
Município, para o exercício de quaisquer das atividades relacionadas no 
art. 3º desta Lei e sujeitas à fiscalização pelo exercício do poder de 
polícia. 

São solidariamente responsáveis pelo pagamento das Taxa: 
1 - as pessoas físicas e jurídicas que promovam ou patrocinem 

quaisquer formas de eventos, tais como: espetáculos desportivos, 
de diversões públicas, feiras e exposições, em relação à atividade 
promovida ou patrocinada, como também em relação a cada 
barraca, "stand" ou assemelhados, explorados durante a 
realização do evento; 
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li - as pessoas físicas e jurídicas que, a qualquer título, explorem 
economicamente os imóveis destinados a shopping centers, 
hipermercados, centros de lazer e similares, quanto às atividades 
provisórias, esporádicas ou eventuais exercidas no local; 

Ili - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em bem imóvel, 
onde são exercidas quaisquer das atividades previstas no art. 4º 
da presente Lei; 

IV - o locador dos equipamentos ou utensílios usados na prestação 
de serviços de diversões públicas; 

V - os prestadores de serviços previstos nos §§ 2° e 3° do art. 5° 
desta Lei. 

CAPÍTULO li 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS AÇÕES DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE -TAVS 

Art. 10 

Art. 11 

A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de 
Vigilância em Saúde - doravante denominada Taxa de Ações de 
Vigilância em Saúde - TAVS é devida pelo exercício regular do poder de 
polícia consistente na fiscalização do cumprimento da legislação na área 
da saúde e vigilância sanitária de locais, estabelecimentos e serviços de 
interesse à saúde pública alvos de vigilância em saúde e sujeitos a 
cadastros e/ou licenças desta. 

O fato gerador da Taxa de Ações de Vigilância em Saúde - TAVS 
prevista neste capítulo, considera-se ocorrido: 
1 - na data de início de funcionamento do estabelecimento, 

relativamente ao primeiro ano, e também nos casos de atividades 
temporárias, eventuais, esporádicas ou provisórias; 

li - em 1° (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos 
subsequentes. 

Ili - excepcionalmente no exercício de 2.019, considerar-se-á ocorrido 
o fato gerador da taxa em 1° de abril do mesmo ano calendário. 

Parágrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a 

Art. 12 

Art. 13 

incidência correspondente à atividade anterior, no exercício da 
ocorrência; 

O Contribuinte das Taxas prevista neste Capítulo é a pessoa física ou 
jurídica que explore estabelecimento situado no Município, para o 
exercício de quaisquer das atividades relacionadas no art. 3º desta Lei e 
sujeitas à fiscalização em ações de vigilância à saúde, conforme 
legislação sanitária vigente. 

A base de cálculo da Taxa de Ações em Vigilância em Saúde TAVS, é o 
custo estimado do exercício do poder de polícia municipal em relação 
área ocupada do estabelecimento, considerando a atividade 
desenvolvida, de baixo risco ou alto risco. 
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§ 1º A Taxa de Ações em Vigilância á Saúde será calculada em 
conformidade com o Anexo li desta Lei. 

§ 2º O custo em relação á área do estabelecimento apurado pela Secretaria 
Municipal de Saúde é calculado em função das despesas necessárias 
aos serviços vinculados para a fiscalização. 

§ 3º Os contribuintes são enquadrados conforme baixo ou alto risco, em 
conformidade com determinações das legislações sanitárias federal e 
estadual. 

CAPÍTULO Ili 
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - TLF 

Art. 14 

Art. 15 

A Taxa de Fiscalização de Localização e de Funcionamento - TLF, 
fundada no poder de policia do Município, concernente ao ordenamento 
das atividades urbanas tem como fato gerador a fiscalização por ele 
exercida sobre a localização de estabelecimentos comerciais, industriais 
e de prestação de serviços, bem como sobre o seu funcionamento em 
observância á legislação de uso e ocupação do solo urbano, segurança, 
ordem e tranquilidade pública e ás posturas municipais. 

O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Localização e de 
Funcionamento - TLF prevista neste capítulo, considera-se ocorrido: 
1 - na data de inicio de funcionamento do estabelecimento, 

relativamente ao primeiro ano, e também nos casos de atividades 
temporárias ou eventuais, esporádicas ou provisórias; 

li - em 1° (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos 
subsequentes; 

Ili - excepcionalmente no exercício de 2.019 considerar-se-á ocorrido 
o fato gerador da taxa em 1° de abril do mesmo ano calendário. 

Parágrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a 

Art. 16 

incidência correspondente á atividade anterior, no exercício da 
ocorrência. 

O Contribuinte das Taxas prevista neste Capitulo é a pessoa física ou 
jurídica que explore estabelecimento situado no Município, para o 
exercício de quaisquer das atividades relacionadas no art. 3º desta Lei e 
sujeitas á fiscalização, sujeitas ao exercício ou á prática de atos do 
poder público municipal em razao de localização, instalação ou 
funcionamento das atividades. 

Art. 17 A base de cálculo da Taxa de Licença de Localização de 
Funcionamento - TLF, é o custo estimado do exercício do poder de 
polícia municipal em relação a área ocupada do estabelecimento. 



• 
f•oc••-:oG~rs~ 

~âmrua.kuo~ r}dogf]~ ~~....:_______.,,__.. 
Praça D. Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

' SAO PAULO 

• 

• 

§ 1º A Taxa de Licença de Localização de Funcionamento - TLF, será 
calculada em conformidade com o Anexo li desta Lei. 

§ 2º O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento é calculado em função das despesas 
necessárias aos serviços vinculados para a fiscalização de que trata 
este Capítulo. 

Art. 18 

CAPÍTULO IV 
DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL-TLA 

A Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA é devida em razão do 
exercício do poder de polícia das atividades e estabelecimentos sujeitos 
à fiscalização e licenciamento ambiental nos termos das legislações 
reguladoras vigentes. 

Parágrafo único. O valor da Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA, corresponde 

Art. 19 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 20 

ao custo do exercício do poder de polícia no procedimento de 
licenciamento ambiental, nas fases de licença, operação e renovação 
anual, sendo a receita vinculada às despesas efetuadas pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente com o procedimento de licenciamento 
ambiental. 

A base de cálculo da Taxa de Ações em Vigilância em Saúde - TAVS, é 
o custo estimado do exercício do poder de polícia municipal em relação 
à área ocupada do estabelecimento. 

A Taxa de Ações em Vigilância em Saúde - TAVS, será calculada em 
conformidade com o Anexo li desta Lei. 

O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente é calculado em função das despesas 
necessárias aos serviços vinculados para a fiscalização de que trata 
este Capítulo. 

O fato gerador da Taxa de Licenciamento Ambiental TLA, prevista neste 
capítulo, considera-se ocorrido: 
1 - na data de início de funcionamento do estabelecimento, 

relativamente ao primeiro ano, e também nos casos de atividades 
temporárias ou eventuais, esporádicas ou provisórias; 

li - em 1° (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos 
subsequentes; 

Ili - excepcionalmente no exercício de 2.019 considerar-se-á ocorrido 
o fato gerador da taxa em 1° de abril do mesmo ano calendário. 

Parágrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a 
incidência correspondente à atividade anterior, no exercício da 
ocorrência. 
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CAPÍTULO V 
DOCUMENTO SIMPLIFICADO DE ARRECADAÇÃO 

DO LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS AÇÕES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE, TAXA 

DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO E TAXA DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Art. 21 

Art. 22 

As Taxas serão devidas integralmente, vedado o seu fracionamento, 
ainda que o estabelecimento seja explorado apenas em parte do 
perlodo considerado. 

As Taxas serão devidas anualmente, cabendo ao contribuinte, 
independentemente de prévia notificação, antecipar o seu pagamento 
para posterior homologação do Fisco, salvo nas atividades eventuais, 
esporádicas ou provisórias quando a taxa será devida por evento. 

§ 1º A critério da Administração, poderá a Taxa ser lançada de ofício, com 
base nos elementos constantes nos assentamentos da Municipalidade, 
no Cadastro de Contribuintes Mobiliários, em declarações do sujeito 
passivo e nos demais elementos obtidos pela Fiscalização Tributária. 

§ 2º As declarações do sujeito passivo e demais obrigações acessórias, 
necessárias ao correto enquadramento e cálculo das taxas serão 
previstos em regulamento. 

§ 3° O contribuinte deverá observar as Taxas a que está sujeito conforme 
Anexo 1 desta Lei. 

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

§ 1° O Decreto poderá estipular o pagamento das taxas em até 4 (quatro) 
parcelas mensais e consecutivas. 

§ 2° Para o estabelecimento que estiver sujeito à incidência de mais de uma 
taxa, será efetuado um lançamento correspondente à cada uma das 
taxas devidas. 

§ 3° As Taxas previstas nesta Lei, lançadas anualmente para o contribuinte 
na forma do § 2° deste artigo serão emitidas em um documento único de 
arrecadação, Documento Simplificado de Arrecadação (DSA). 

§ 4° O valor da parcela mínima fica restrita ao montante de R$ 100,00 (cem 
reais), valor a ser atualizado anualmente pelo lndice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo - IPCA. 
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Art. 24 

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

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

Parágrafo único. Nos exercícios seguintes ao exercício de 2.019 os descontos 

Art. 25 

Art. 26 

Art. 27 

Art. 28 

para pagamento à vista seguirão a seguinte escala até atingir o 
percentual de 10%: 
1 - 22,50 % para o exercício de 2.020; 
II - 22,00 % para o exercício de 2.021; 
III - 17,50 % para o exercício de 2.022; 
IV - 15,00% para o exercício de 2.023; 
V- 12,50% para o exercício de 2.024; 
VI - 10,00% a partir do exerclcio de 2.025. 

CAPITULO VI 
DAS ISENÇÕES 

Ficam isentos do pagamento das Taxas previstas nesta Lei: 
1 - os órgãos da Administração Direta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, assim como as suas 
respectivas fundações e autarquias, em relação aos 
estabelecimentos onde são exercidas as atividades vinculadas às 
suas finalidades essenciais; 

II - as instituições de assistência social; 
III - o microempreendedor individual - MEi, definido pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. 

As microempresas e as empresas de pequeno porte, sem prejuízo do 
desconto previsto no art. 24 desta Lei, recolherão as Taxas de que trata 
esta Lei com isenção parcial de 20% (vinte por cento) sobre os valores 
previstos na Tabela anexa à presente Lei. 

CAPITULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

O lançamento ou o pagamento das taxas não importará no 
reconhecimento da regularidade do funcionamento do estabelecimento. 

A atualização dos valores fixados nas Tabelas anexas à presente Lei se 
dará anualmente, com base no IPCA - fndice Nacional de P. ços ao 
Consumidor Amplo do IBGE. 
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Art. 29 

Art. 30 

Art. 31 

Art. 32 

Aplica-se às Taxas institufdas pela presente Lei, no que couber, a 
legislação municipal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN. 

Sem prejufzo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta de 
recolhimento ou o recolhimento a menor das Taxas previstas nesta Lei, 
nos prazos previstos em regulamento, implicará na cobrança dos 
acréscimos moratórias previstos na legislação municipal para o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 

Os recursos arrecadados com as taxas serão destinados às despesas 
de custeio vinculadas à atividade de fiscalização das respectivas 
Secretarias . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei 
Municipal nº 5.771, de 21 de agosto de 2.009. 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

N TALINO DAVI DA SILVA 
1 º Secretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~,~u~ 
RONALDO J<iSE SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Legenda . S= su1eita a mc1dênc1a; N= não sujeita à inc.idéncia. 

POSSUI FISCALIZAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO DA A TI V IDADE 
PERIODO DE BASE DA Ulxa flsailluçlo S11úde; Ulxa ftscalizaçlo da Ulxa de flsailluçlo da 

INCIDtNCIA baixo e alto risco Seplan sema 

1 
Agricultura. pecuária. silvicultura. exploração florestal. pesca e demais serviços relacionados a <'Ssas 

Anual N s s ali\ idades 

2 Indústria 

2. 1 Indústria extrativa e de transformação Anual N s s 
22 Industria de alimentos. adimos. embalagens. gelo. 11mas e 'em11..es para fins alimentic1os Anual S- alto risco s s 

2 3 
Indústria de drogas. medicamentos. insumos farmacêuticos. correlatos. cosmeticos. produtos de higiene e 

Anual S- alto risco s s 
;perfumes. saneantes dom1ssan1tários 

24 Demais industrias e fábricas Anual S- alto risco s s 
3 K:omércio 

3. 1 Comércio varej ista de produtos alimentícios. bebidas e turno Anual S- baixo risco s N 

3.2 K:omercio varejista de jornais e revistas Anual N s N 

3.3 K:omércio varejista de produtos farmacêuticos. artigos médicos e onopédicos. de perfumaria e cosmético Anual S- alto risco s s 

3.4 Lojas de depanamento ou magazines Anual N s N 

3.5 Comércio a varejo de combustíveis, intlamâveis e explosivos Anual N s s 
3.6 Supermercado e congêneres Anual s- baixo risco s s 

3.7 Restaurante. churrascaria, rotisscrie, pizzaria. lanchonete, pastelaria. Padaria. confeitaria e similares Anual s- baixo risco s s ·--
3.8 Sorveteria. Anual s- baixo risco s s Q a! 
3.9 Açougue. avícola e peixaria. Anual s- baixo risco s s i; 0 

3.10 Minimercado. mercearia, quitanda, bar e congêneres Anual s- baixo risco s s .... 
~ 

3. 11 K:omercio de latieinios e embutidos Anual s- baixo risco s n 1 

3. 12 Farmâcías e drogarias, exceto as de manipulação Anual s- alto risco s s 
3.13 Comércio atacadista de produtos agropecuários e produtos alimentícios para animais Anual N s s (:'..J 

3.14 Comércio atacadista de produtos químicos Anual N s s _iJ "-' 
-

3.15 Comércio atacadista de produtos de fumo Anual N s s ( l) ' 3.16 Comércio e reservatório de combustíveis. inllamâveis e explosivos. para venda por atacado Anual N s s --' -
D1stnbuidora de drogas. medicamentos. insumos farmacêuticos. cosméticos. produtos de higiene e 

...., 
3.17 Anual s- alto risco s N Ç' perfumes. saneantes dom 1ssan itários 

3. 18 Outras ati\ idades comerc1a1s Anual N s s \ 
3.19 Comércio Varejista de GLP - Gás de Cozinha Anual N s s 



ITEM DESCRIÇÃO D IVIDADE 
PERIODODE EDA taxa fiscalhação saúde; taxa flscallzação da taxa de fiscalização da 

INCIDt baixo e alto risco Seplan sema 

3.20 Produtor Hortifrutigranjeiro- Empresãrio Individual Anual N N N 

4 Serviço 

4.1 Construção civil Anual N s s 

4.2 Transporte terrestre. aquaviário ou aéreo Anual N s s 

4.3 Correio e 1elecomunicaçõcs Anual N s N 

4.4 
Serviços de mtennediação na compra e venda de imóveis, administração de aluguéis, de imóveis, d< 

Anual N s N condomínios, e outros serviços relacionados 

4.5 Instituições financeiras Anual N s N 

4.6 Lotéricas Anual N s N 

47 Publicidade e veiculação de publicidade Anual N s N 

4.8 Serviços Públicos Concedidos Anual N s N 

4.9 Estabelecimentos para prâtica de cursos extra curriculares, cursos para concurso e congêneres. Anual N s N 

4.10 Serviços prestados por associações. Anual N s N 

4.11 Limpeza, conservação e reparação de bens móveis e imóveis, exceto serviços domésticos Anual N s s 
4.12 Oficinas em geral de qualquer natureza Anual N s s 
4.13 Locadoras de bens móveis Anual N s N 

4.14 Estacionamento Anual N s s 
4.15 Hotéis: motéis: pousadas e similares Anual N s s 
4.16 Academias esportivas Anual S - baixo risco s s 
4.17 Discotecas, danceterias, boates e similares Anual N s s 
4.18 Bar com mUsica ao vivo Anual S - baixo risco s s 

4.19 
Bilhar, boliche, tiro ao alvo e outros aparelhos e jogos de distração: locação de quadras para prática: 

Anual N s N 
desoortivas: oista de patinação e congêneres 

4.20 Atividades recreativas, culturais e desportivas Anual N s N ... ..., 
4.21 Serviços funerários e conexos Anual S - baixo risco s s r- o 
4.22 escolas do ensino infantil, fundamental. médio, faculdades e comgêneres - com cantinas Anual s- baixo risco s s ~ -
4.23 creches Anual s- alto risco s s ~ 

4.24 Clubes desportivos. assoiações desportivas e congêneres Anual s- alto risco s s 
4.25 Estabelecimento de assistência médico-hospitalar Anual s- alto risco s s A.. 

4.26 Banco de sangue, olhos. órgãos, leite e outras secreções Anual s- alto risco s N .1 9 
4.27 tatuagens, e colocação de piercing e outros Anual s- alto risco s N " -
4.28 

Laboratório de anãlises clínicas, patologia clínica, hematologia clinica, anatomia patológica. citologia. 
Anual s- alto risco s N 1 líouido céfalo-rnauidianos e congêneres ~ 

4.29 Casa de repouso Anual s- alto risco s N 1 " 
4.30 Clinica médica Anual s- alto risco s N 1 

4.31 Clinica médico-veterinâria com raio x Anual salto risco s s 



ITEM DESCRIÇÃO D VIDADE 
PERÍODO DE DA taxa fiscalização saúde; taxa fiscalização da taxa de fiscalização da 

INCIDtN baixo e alto risco Senlan sema 

4.32 clinica médico veterinária sem raio x Anual s- baixo risco s s 

4.33 Consuhório odontológico Anual s- alto risco s N 

4.34 Laboratório ou oficina de prótese dentãria Anual s- baixo risco s N 

4.35 Fisioterapia: acupuntura Anual s-baixo risco s N 

4.36 Psicologia: fonoaudiologia Anual s- baixo risco s N 

4.37 salao de beleza. massagens e congêneres Anual s- baixo risco 

4.38 ótica Anual s- baixo risco 

4.39 Advocacia Anual N s N 

4.40 Contabilidade Anual N s N 

4.41 Economia Anual N s N 

4 42 Engenharia: arquitetura Anual N s N 

4.43 Fannâcias de manipulação Anual S- alto risco s N 

4.44 Atividades liberais ou não exploradas por pessoa tisica Anual N s n 

4.45 
Demais estabelecimentos prestadores de serviços não especificados ou assemelhados às atividades previstas 

Anual N s s 
nos itens anteriores 

4.46 Pensão N s s 

4.47 Organizações religiosas e associações sem fins lucrativos em geral. Anual N s N 

4.48 órgãos püblioos estaduais e federais Anual N s N 

5 Atividades eventuais. provisórias ou esporádicas. POSSUI FISCALIZAÇÃO 

5.1 
Espetáculos artisticos, culturais ou desportivos, realizados em locais com capacidade de lotação de até 5.000 

Por evento N s N 
pessoas 

5.2 
Espetáculos artistices, culturais ou desportivos, realizados em locais com capacidade de lotação acima de 

Por evento N s N 
5.000 oessoas 

5.3 Exposições, feiras e similares Porecento N s N 

5.4 Promotores de Exposições, Feiras e similares 

5.5 Outros Eventos não especificados acima Por evento N s N :=!:? :2 
6 OUTRAS ATIVIDADES NÃO PREVISTAS Possui fiscalização s: lo:: 

6.1 OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A FISCALIZAÇÃO SOMENTE DA SEPLAN anual N s N V. z 
6.2 OUTRAS ATIVIDADE SUJEITAS A FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SAÚDE anual s s N 

6.3 OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SEMA anual N s s 
64 OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A SERVIÇOS DA SEPLAN, SAÚDE E SEMA anual s s s t::' -~ 

r-iJ ~ 
lJ, P<l 
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ITEM 
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2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

3.1 

3.2 

3.3 
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3.5 

3.6 

3.7 

3.8 
3.9 

3.IO 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Departamento de Arrecadação Tributária 

ANEXO li -TABELA 1 

• 
e PARA O CÁLCULO DA TAXA ÚNICA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - "TUFE" - 2018 

QUANTIDADE DE IM ATIVAS 

PERIODODE 
TAXA COM FORA DE 

SUSPENSA 
REPRESEN. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE DA MEl/SIMEI POR 
INCIDtNCIA 

(RS) INCIDllNCIA BAURU 
PROCESSO 

COMERCIAL 

Agricultura. pecuãria, silvicultura, exploraÇ<]o florestal, pesca ( 
Anual RS 486,42 51 6 26 9 o 

demais serviços relacionados a essas atividades. 

Indústria 
JndUstria extrativa e de transfonnacão Anual RS 8!0 70 303 57 87 3 o 
lndUstria de alimentos, aditivos. embalagens, gelo, tintas e 

Anual RS 1.134,98 189 11 250 o o 
vernizes para fins ahmcnticios 

lndú.stria de drogas. medicamentos., insumos farmacêuticos, 
correlatos, cosméticos. produtos de higiene e perfumes, Anual R$ 1.134,98 26 11 34 o o 
saneantes domissanitários 
Demais indústrias e fabricas Anual RS 648 57 404 153 590 1 o 

Comércio 

Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo Anual RS 8!0,70 934 20 1030 11 o 

Comércio vareiista de iomais e revistas Anual RS 648 57 162 20 60 6 o 

Comércio varejista de produtos fannacêuticos, artigos médicos 
Anual RS 8!0,70 569 23 1224 5 o 

e ortopédicos, de perfumaria e cosmético 

Lojas de denartamento ou ma1Jazines Anual RS 810.70 29 o o 1 o 

Comércio a varejo de combustíveis. inflamáveis e explosivos Anual RS 1.621,39 135 4 44 2 o 

Sunermercado e conp:êneres Anual R$ 1.621.39 90 o o 1 o 

Restaurante, churrascaria, rotissene, pizzaria, lanchonete, 
Anual RS 810,70 1511 18 1378 9 o 

pastelaria. Padaria, confeitaria e similares 

Sorveteria. Anual RS 648.~7 64 o 360 1 o 
Acomzue. avicola e oeixaria. Anual RS 8IO 70 139 1 42 1 o 
Minimercado mercearia auitanda bar e con"êncrcs Anual RS 648,57 941 4 1597 10 o 
Comércio de laticínios e embutidos Anual RS 648 57 59 o 71 1 o 
Fannácias e dron<>rias, exceto as de maninulação Anual RS 810 70 149 1 22 o o 
Comércio atacadista de produtos agropecuários e produtos 

Anual RS 1.297,11 168 8 o 2 o 
alimenticios oara animais 
Comércio atacadista de produtos Químicos Anual RS 1.621.39 33 3 o o o 
Comércio atacadista de orodutos de fumo Anual RS 1.621.39 6 o 49 1 o 

TOTAL 

92 n 

450 N 

450 s 

71 s 

1148 s 

1995 s 

248 N 

1821 s 

30 N 

185 N 

91 s 

2916 s 

425 s 
183 s 

2552 s 
131 s 
172 5 

178 N 

36 N 

56 N 

REPARTIÇÃO 

SAUDE SEPlAN 

N 

5 

5 

s 

s 

5 

s 

5 

s 

5 

5 

s 

s 
s 
s 
5 

s 

IS 

5 

5 

5 

5 

s 

s 

s 

N 

N 

N 

N 

5 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

s 

s 
s 

SEM MA 

() 
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~ 
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• • 
PERÍODO DE 

TAXA COM FORA DE 
SUSPENSA 

REPRESEN. 
ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE DA 

(RS) INCIDtNCIA BAURU 
MEI/SIMEI POR 

COMERCIAL 
TOTAL SAUDE SEPlAN SEM MA 

INCIDtNCIA PROCESSO 

3.16 
Comércio e reservatório de combustiveis, inflamáveis f 

Anual RS 4.864,19 o 13 o 1 o 14 N s s explosivos. para venda oor atacado 

Distribuidora de drogas, medicamentos, insumos 
3.17 fanTiacêut1cos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, Anual RS 1.621,39 153 17 37 4 o 211 s s N 

saneantes domissanitários 

3.18 Outras atividades comerciais Anual RS 648.57 7745 1034 7232 110 o 16121 N s s 
3.19 Comércio Vareiista de GLP- Gás de Cozinha Anual RS 648,57 115 1 o 1 o 117 N s s 
3.20 Feirante - Emoresário Individual Anual RS 162 14 3 2 o o o 5 N N N 

3.21 Produtor Hortifruti.......,.,;eiro- Emnresârio Individual Anual RS 162,14 3 o o 1 o 4 N N N 

4 Serviço 

4.1 Construcão civil Anual RS 1.134.98 1091 433 2356 65 o 3945 N s N 
4.2 Transnortc terrestre. aauaviário ou aéreo Anual RS 648.57 1053 251 1642 39 o 2985 N s N 
4.3 Correio e telecomunicacões Anual RS 810.70 148 49 o 6 o 203 N s N 

Serviços de intennediação na compra e venda de imóveis: 
4.4 administração de aluguêis, de imóveis, de condomínios, e Anual RS 648,57 678 46 o 61 o 785 N s N 

outros serviços relacionados 
4.5 lnstituicões financeiras Anual RS 2.432,09 196 10 o o o 206 N s N 
4.6 Lotéricas Anual RS 648.57 30 1 o o o 31 N s N 
4.7 Publicidade e veiculacão de publicidade Anual RS 648.57 176 81 42 9 o 308 N s N 
4.8 Servicos Públicos Concedidos Anual RS t.621.39 12 19 o o o 31 N s N 

4.9 Educacão Anual RS 810 70 811 166 1411 49 o 2437 N s N 

4.10 Servicos nrestndos nor associacões. Anual RS 324.28 48 4 o 1 o 53 N s N 

4.11 
Limpeza. conservação e reparação de bens móveis e imóveis, 

Anual RS 486,42 1640 380 574 55 o 2649 N s N 
exceto services domésticos 

4.12 Oficinas em i:zeral de aualauer natureza Anual RS 648 57 11SS 182 1965 19 o 3321 N s N 
4.13 Locadoras de bens móveis Anual RS 486.42 623 170 323 18 o 1134 N s N 

4.14 Estacionamento Anual RS 486 42 149 20 143 2 o 314 N s N 

4.15 Hotéis: motéis: nnusadas e similares Anual RS 1.134 98 98 84 111 o o 293 s s N 

4.16 Academias esnnrtivas Anual RS 810,70 135 13 223 4 o 375 N s N 
4.17 Discotecas danceterias. boates e similares 

..., 
Anual R$ 1.621.39 36 o o 1 o 37 N s N , :o 

4.18 Bar com música ao vivo Anual RS 810 70 o o o s s N o 
n 

Bilhar, boliche, tiro ao alvo e outros aparelhos e jogos de ~ z 4.19 distração: locação de quadras para pn:\ticas desportivas; pista Anual R$ 486,42 186 168 89 3 o 446 N s N '' "' de Patinacão e consz.êneres 
4.20 Atividades recreativas, culturais e desportivas Anual RS 486.42 151 117 o 6 o 274 N N 

i<-J 4.21 Services funerários e conexos Anual RS 810,70 16 5 2 o o 23 s s N 

Estabelecimento de assistência médico.hospitalar de atê 50 1 ~ 
4.22 

leitos 
Anual RS 1.621,39 4 3 o 2 o 9 s s s 1 " 6"\ 

4.23 
Estabelecimento de assistência medico-hospitalar de 51 até 

Anual RS 2.432,09 1 o o o o 1 s s s _jJ "' 250 leitos -
:)Q 

! ~ 
! 



• • 
PERIODODE 

TAXA COM FORA DE 
SUSPENSA 

REPRESEN. 
ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE DA 

INCIDÊNCIA 
MEI/SIMEI POR TOTAL SAUDE SEPLAN SEM MA 

INCIDJlNCIA 
(RS) BAURU 

PROCESSO 
COMERCIAL 

4.24 
Estabelecimento de assistência médico-hospitalar de mais de 

Anual R$ 3.242.80 2 1 o o o 3 5 5 5 
250 leitos 

4.25 Banco de sangue, olhos. órgãos, leite e outras secreções Anual R$ SI0,70 3 o o o o 3 5 5 N 

4.26 Salão de beleza. instituto de massaaem. tatuagem Anual R$ 324 28 198 12 1983 4 o 2197 5 5 N 

4.27 Otica Anual RS 486,42 1 o o o o 1 s 5 N 

Laboratório de anãlises clinicas, patologia clinica, hematologia 
4.28 clínica. anatomia patológica, citologia, liquido céfalo- Anual R$ 1.621,39 79 21 o 1 o 101 5 5 N 

raauidianos e congêneres 

4.29 Casa de repouso Anual RS 162,14 56 2 o o o $8 5 s N 

4.30 Clínica médica Anual R$ 486 42 408 47 o 33 o 488 5 s N 

4.31 Clinica médico-veterinãria Anual R$ 486 42 67 o o 2 o 69 N 5 N 

4.32 Consultório odontoló~ico Anual R$ 486 42 121 2 o 4 o 127 5 s N 

4.33 Laboratório ou oficina de orótese dentária Anual R$972 83 27 o o 3 o 30 s 5 N 

4.34 Fisíoterama; acununtura Anual R$ 486 42 108 2 o 1 o 111 s s N 

4.3$ Psicoloºia; fonoaudiolo1õ!ia Anual R$ 324 28 95 2 o o o 97 s s N 

4.36 Advocacia Anual R$ 324 28 222 15 o 4 o 241 N s N 

4.37 Contabilidade Anual R$ 324.28 178 24 104 7 o 313 N 5 N 

4.38 Economia Anual R$ 324 28 1 o o o o 1 N s N 

4.39 Enc:enharia; ,...,..uitetura Anual R$ 324,28 429 189 o 20 o 638 N 5 N 

4.40 Fannácias de manipulação Anual RS 1.621.39 41 o o o o 41 5 s N 

4.41 Atividades liberais ou não exploradas por pessoa tisica Anual R$ 162,14 4848 11 o 455 81 5395 N s s 

Demais estabelecimentos prestadores de serviços não 

4.42 especificados ou assemelhados âs atividades previstas nos Anual RS 486,42 6293 1753 15212 284 876 24418 N s 5 
itens anteriores 

4.43 Motorista autônomo nroorietârio de veiculo Anual R$ 162,14 675 o o 4 o 679 N N N 

4.44 Motorista autônomo com veiculo de terceiros Anual RS0.00 o o o o o o N 

4.45 Pensão Anual RS 162.14 3 6 o o o 9 N 5 N 
.. ____ 

s Atividades eventuais, provisórias ou esnorádicas. TI ""' o ;:.ç 

Espetáculos artísticos, culturais ou desportivos, realizados em 
r- o 

5.1 Por evento R$ 1.134,98 o o o o o o :::i: 0 
locais com capacidade de lotação de até 5.000 pessoas 

''{:, z 

5.2 
Espetáculos artisticos, culturais ou desportivos, realizados em 

Por evento R$ 1.621,39 o o o o o o 

1 1: locais com capacidade de lotação acima de 5.000 pessoas 

5.3 Exposições, feiras e similares Diária RS 32,43 o o o o o o 
1 li~ S.4 Promotores de Exposições, Feiras e similares Por evento R$ 810,70 o o o o o o 

6 Contribuiotes sem estabelecimento. ~ " -O<: 

(~ 
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PERiODODE 

TAXA COM FORA DE 
SUSPENSA 

REPRESEN. 
IT EM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE DA MEl/SIMEI POR TOTAL 

INClDtNCIA 
(RS) INCIDtNCIA BAURU 

PROCESSO 
COMERCIAL 

7 Administração direta, Autarquias e Fundações Públicas. 

8 Orga nizações Religiosas, assistenciais e templos maçônicos. 

! TOTAL ! 36273! 5696! 40313! 1343! 957! 84582! 

RESUMO REPARTIÇÕES 

SECRETARIA INSCRICÕES " SECRETARIA DE SAUDE 26361 72,67 

SECRETARIA DE PLANELAMENTO 3SS41 97,98 

MADIMllO uni atJl! 

SAUDE SEPLAN SEM MA 

(··-'li -o 
:O ;ç 

r - O 
i x: (") 
1 ~ ... . 

f t 
!~ 1.w ('.\ 
lj <>" 

li ~ 



e e 

ANEXO li 

Tabela 2: valor do custo da fiscalização da Secretaria do Planejamento, Secretaria da Saúde (baixo e alto risco) 

E Secretaria do Meio Ambiente, conforme tamanho do estabelecimento (em metos quadrados) 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO TAMANHO EM METROS QUADRADOS DO ESTABELECIMENTO 

OASO M2 50,01 A 100 M2 100,01 A 200 M2 200,01 A SOO M2 500,01 A 1000 M2 ACIMA DE 1000 M2 

TAXA FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO RS 194,02 RS 242,53 RS 339,54 RS 436,55 RS 921,60 RS 1.164,12 

TAXA FISCALIZAÇÃO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE R$ 190,00 RS 237,50 RS 332,50 RS 427,50 RS 902,50 R$ 1.140,00 

TAXA SECRETARIA DA SAÚDE (ATIVIDADES BAIXO RISCO) RS 448,00 R$ 560,00 R$ 784,00 RS 1.008,00 RS 2.128,00 R$ 2.688,00 

TAXA SECRETARIA SAÚDE (ATIVIDADES ALTO RISCO) R$ 1.485,00 R$ 1.856,25 R$ 2.598,75 RS 3.341,25 R$ 7.053,75 R$ 8.910,00 

Fonte : As despesas para apuração dos custos foram apresentadas conforme Processo 57212/18 (Seplan); 38406/18 (Semma); 36677/17 (saúde) 
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~tVmuakio~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CpRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 208/18 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 03 de dezembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7263 

7264 

7265 

7266 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que revoga a Taxa única de Fiscalizaçao de 
Estabelecimentos - TUFE e institui em substituiçao as Taxas de Fiscalizaçao'de 
Estabelecimentos decorrentes de exerclcio regular do poder de policia e 
respectivo Documento Simplificado de Arrecadaçêo; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante aditivo ao Termo de Colaboraçao, ás Organizações da 
Sociedade Civil - OSC's do setor privado que identifica, conforme especificado; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementaçêo de recursos através 
de anulaçao e suplementaçao no orçamento exerclcio 2018 (Lei nº 7007, de 11 
de dezembro de 2017) e dá outras providências; 

de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 5075, de 23 de dezembro de 
2003, que instituiu contribuiçao para o custeio do serviço de l luminação Pública 
e dá outras providências. 

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

ALEXSSAND BUSSOLA 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Presid nte 

~lo 'Q.o g 11 g Protocol~ P /"\ lf 
pag 1í :3 V no dia Q!i}--1:lJ-2%._ 

l.s , 
RONALD~~ONE 

Chefe do Serviço de Procedl1nentos Legislativos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 455/18 
P. 61.898/! 8 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 04 de dezembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal n' 7.154/18, que revoga a Taxa 
Única de Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE e institui em substituição as Taxas de Fiscalização de 
Estabelecimentos decorrentes de exercicio regular do poder de polícia e respectivo Documento Simplificado de 
Arrecadação. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

CL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.154, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Revoga a Taxa Única de Fiscalização de 
Estabelecimentos - TUFE e institui em substituição 
as Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos 
decorrentes de exercício regular do poder de policia 
e respectivo Documento Simplificado de 
Arrecadação. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do ert. 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° 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 2° 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 3° 

Parâgrafo Unico. 

An.4° 

Art. 5º 

§ lº 

Ficam instituldas no Municfpio, as Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos decorrentes do exercício regular do 
poder de policia, consistente na fiscalização do cumprimento da legislação administrativa do uso e ocupação do solo 
urbano, da higiene. saúde, vigilância sanitâria, meio ambiente, segurança, ordem ou tranquilidade pública, em razão 
da localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos localiudos no Municlpio. 

As Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de Vigilância em Saúde, de Fiscaliução de 
Localização e de Funcionamento e Taxa de Licenciamento Ambiental institufdas por esta Lei, substituem e revogam a 
Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos prevista na Lei Municipal nº 5.771, de 21 de agosto de 2.009. 

Fica criado o regime simplificado e unificado para arrecadação das taxas previstas nesta Lei através do Documento 
Simplificado de Arrecadação-DSA. 

CAPITULO 1 
DAS NORMAS COMUNS ÀS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO PREVISTAS NESTA LEI 

As atividades pennanentes de controle, vigilância ou fiscalização, para efeito de caracterizar a ocorrência do fato 
gerador das Taxas previstas nesta Lei, considerar-se-ão presentes com a prática, pelos órgãos municipais competentes, 
de atos administrativos de prevenção, observação ou repressão, necessârios à verificação do cumprimento das normas 
a que se refere o art. 1° da presente Lei. 

São irrelevantes para a caracterização do estabelecimento as denominações de sede, filial, agência, sucursal, escritório 
de representação ou contato, depósito, caixa eletrônica, cabina, quiosque, barraca, banca, "stand", "outlet", ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser exercida, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, não 
o descaracteriza como estabelecimento para fins de incidência da Taxa. 

Nas hipóteses de atividades eventuais, provisórias ou esporádicas, a Taxa será devida por evento. 

Considera·se estabelecimento, para os efeitos desta Lei, o local onde são exercidas, de modo permanente ou 
temporário, as seguintes atividades: 
1- de comércio, indústria, agropecuâria ou prestação de serviços em geral; 
II· desenvolvidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, culturais ou religiosas; 
111- decorrentes do exercício de profissão, arte ou oficio. 

São também considerados estabelecimentos: 
1- a residência de pessoa tisica, quando de acesso ao pUblico em razão do exercício de atividade profissional; 
rI - o local onde forem exercidas atividades de diversões públicas de natureza itinerante. 

A existência de cada estabelecimento é indicada pela conjugação, parcial ou total, dos seguintes elementos: 
1- manutenção de pessoal, material, mercadorias, veículos, mâquinas, instrumentos ou equipamentos; 
II - estrutura organizacional ou administrativa; 
Ili· inscrição nos órgãos previdenciârios; 
IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; 
V· permanência ou ânimo de permanecer no local para o exercício da atividade, exteriorizada através da 

indicação do endereço em impresso, formulário, correspondencia, site na internet, propaganda ou 
publicidade, contrato de locação do imóvel, ou em comprovante de despesa com telefone, energia elétrica, 
água ou gás. 

Considera-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. 

Para efeito de incidência das Taxas de Fiscalização das áreas de saúde, meio ambiente e posturas, consideram-se 
estabelecimentos distintos: 
1- os estabelecimentos comerciais e industriais que, embora no mesmo local e com idêntico ramo de tividade, 

li -
ou não, sejam explorados por diferentes pessoas físicas ou jurídicas; 
os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma responsabilidade, estejam situados~\ 
distintos, ainda que na mesma via, logradouro, área ou edificação. \ 

~ 
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Ref. Lei nº 7.154/18 

§ 2• 

§ 3• 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O disposto no § 1°, inciso 1, deste artigo, não se aplica ao estabelecimento utilizado por prestadores de serviços 
legalmente regulamentados que atuem na mesma carreira profissional ou em áreas interligadas. 

Na hipótese do § 2°, as respectivas taxas serão devidas uma única vez por ano, sendo todos os profissionais 
solidariamente responsáveis pelo seu pagamento. 

A incidência e o pagamento das referidas Taxas constantes desta Lei, independem: 
1- do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares; 
II - da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado ou Município; 
Ili - da finalidade ou do resultado econômico da atividade; 
IV - do efetivo exercício da atividade ou da efetiva exploração do estabelecimento; 
V - do cará1er permanente, provisório, esporádico ou eventual da atividade exercida no estabelecimento. 

Não estão sujeitos â incidência das respectivas Taxas previstas nesta Lei: 
1- as pessoas flsicas sem estabelecimento, assim consideradas as que exerçam atividades em suas próprias 

residências, neste Município, desde que não abertas ao público em geral; 
li - as pessoas flsicas ou jurídicas, ressalvada a incidência em relação ao estabelecimento próprio, com relação 

exclusivamente âs atividades de prestação de serviços executadas no estabelecimento dos respectivos 
tomadores; 

111- os prestadores de serviços tratados nos §§ 2° e 3º do art. 5° desta Lei. 

Contribuinte das Taxas previstas nesta Lei e respectivos anexos é a pessoa flsica ou jurídica que explore 
estabelecimento situado no Municipio, para o exercício de quaisquer das atividades relacionadas no art. 3º desta Lei e 
sujeitas à fiscalização pelo exercício do poder de polícia. 

São solidariamente responsáveis pelo pagamento das Taxa: 
1 - as pessoas tisicas e jurídicas que promovam ou patrocinem quaisquer formas de eventos, tais como: 

espetáculos desportivos, de diversões públicas, feiras e exposições, em relação à atividade promovida ou 
patrocinada, como também em relação a cada barraca, "stand" ou assemelhados, explorados durante a 
realização do evento; 

li - as pessoas tisicas e jurídicas que, a qualquer titulo, explorem economicamente os imóveis destinados a 
shopping centers, hipermercados, centros de lazer e similares, quanto âs atividades provisórias, esporádicas 
ou eventuais exercidas no local; 

Ili - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em bem imóvel, onde são exercidas quaisquer das atividades 
previstas no art. 4 ° da presente Lei; 

IV - o locador dos equipamentos ou utensílios usados na prestação de serviços de diversões públicas; 
V - os prestadores de serviços previstos nos§§ 2° e 3° do art. 5º desta Lei. 

CAPITULO li 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TAVS 

Art. 10 

Art. li 

Parágrafo único. 

Art. 12 

Art. 13 

§ Iº 

A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos âs Ações de Vigilância cm Saúde- doravante denominada Taxa 
de Ações de Vigilância em Saúde - TAVS é devida pelo exercício regular do poder de polícia consistente na 
fiscalização do cumprimento da legislação na ãrea da saúde e vigilância sanitâria de locais, estabelecimentos e 
serviços de interesse ã saúde pública alvos de vigilância em saúde e sujeitos a cadastros e/ou licenças desta. 

O fato gerador da Taxa de Ações de Vigilância em Saúde -TAVS prevista neste capitulo, considera-se ocorrido: 
l - na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao primeiro ano, e também nos casos 

de atividades temporárias, eventuais, esporádicas ou provisórias; 
II - em 1° (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes. 
lll - excepcionalmente no exercício de 2.019, considerar-se-á ocorrido o fato gerador da taxa em 1° de abril do 

mesmo ano calendário. 

A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência correspondente à atividade anterior, no 
exercfcio da ocorrência. 

O Contribuinte das Taxas prevista neste Capítulo é a pessoa tisica ou jurfdica que explore estabelecimento situado no 
Municfpio, para o exercício de quaisquer das atividades relacionadas no art. 3° desta Lei e sujeitas à fiscalização em 
ações de vigilância à saúde, conforme legislação sanitária vigente. 

A base de cálculo da Taxa de Ações em Vigilância em Salide TAYS, é o custo estimado do exercfcio do poder de 
policia municipal em relação área ocupada do estabelecimento, considerando a atividade desenvolvi a, de baixo risco 
ou alto risco. 

A Taxa de Ações em Vigilância à Saúde será calculada em conformidade com o ~exo II desta Lei. 
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Ref. Lei nº 7.154/18 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 14 

Art. 15 • 
Parágrafo único. 

Art. 16 

Art. 17 

§ I' 

§ 2' 

• 
Art. 18 

Parágrafo único. 

Art. 19 

§ Iº 

§ 2' 

Art. 20 

Parágrafo único. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretaria Municipal de Saúde é calculado em função das 
despesas necessárias aos serviços vinculados para a fiscalização. 

Os contribuintes são enquadrados confonne baixo ou alto risco, em conformidade com determinações das legislações 
sanitárias federal e estadual. 

CAPITULO Ili 
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO -TLF 

A Taxa de Fiscalização de Localização e de Funcionamento - TLF, fundada no poder de polfcia do Município, 
concernente ao ordenamento das atividades urbanas tem como fato gerador a fiscalização por ele exercida sobre a 
localização de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, bem como sobre o seu 
funcionamento em observância à legislação de uso e ocupação do solo urbano, segurança, ordem e tranquilidade 
pública e às posturas municipais. 

O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Localização e de Funcionamento - TLF prevista neste capitulo, considera
se ocorrido: 
I - na data de infcio de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao primeiro ano, e também nos casos 

de atividades temporárias ou eventuais, esporádicas ou provisórias; 
II - em 1º (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes; 
III - excepcionalmente no exercício de 2.019 considerar-se--á ocorrido o fato gerador da taxa em Iº de abril do 

mesmo ano calendário. 

A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência correspondente à atividade anterior, no 
exercício da ocorrência. 

O Contribuinte das Taxas prevista neste Capitulo é a pessoa flsica ou jurldica que explore estabelecimento situado no 
Município, para o exercfcio de quaisquer das atividades relacionadas no art. 3° desta Lei e sujeitas à fiscalização, 
sujeitas ao exercfcio ou à prática de atos do poder público municipal em razão de localização, instalação ou 
funcionamento das atividades. 

A base de cálculo da Taxa de Licença de Localização de Funcionamento - TLF, é o custo estimado do exerclcio do 
poder de policia municipal em relação a área ocupada do estabelecimento. 

A Taxa de Licença de Localização de Funcionamento - TLF, será calculada em conformidade com o Anexo li desta 
Lei. 

O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretaria Municipal de Planejamento é calculado em 
função das despesas necessárias aos serviços vinculados para a fiscalização de que trata este Capltulo . 

CAPITULO IV 
DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - TLA 

A Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA é devida em razão do exercício do poder de polfcia das atividades e 
estabelecimentos sujeitos à fiscalização e licenciamento ambiental nos termos das legislações reguladoras vigentes. 

O valor da Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA, corresponde ao custo do exercício do poder de policia no 
procedimento de licenciamento ambiental, nas fases de licença, operação e renovação anual, sendo a receita vinculada 
às despesas efetuadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente com o procedimento de licenciamento ambiental. 

A base de cálculo da Taxa de Ações em Vigilância em Saúde - TA VS, é o custo estimado do exercício do poder de 
policia municipal em relação à área ocupada do estabelecimento. 

A Taxa de Ações em Vigilância em Saúde - TAVS, será calculada em conformidade com o Anexo li desta Lei. 

O custo cm rclaçao à área do estabelecimento apurado pela Secretario Municipal do Meio Ambiente é calculado em 
função das despesas necessárias aos serviços vinculados para a fiscalização de que trata este Capítulo. 

O fato gerador da Taxa de Licenciamento Ambiental TLA, prevista neste capitulo, considera-se ocorrido: 
1 - na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao primeiro ano, e também nos casos 

de atividades temporárias ou eventuais, esporádicas ou provisórias; 
li - em 1º (primeiro) de janeiro de cada exerclcio, nos anos subsequentes; 
Ili~ excepcionalmente no exercfcio de 2.019 considerar-se-á ocorrido o fato gerador da taxa em 1º de abril do 

mesmo ano calendário. 

A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência correspondente à ativida 
exercício da ocorrência. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Leinº7.154/18 

CAP(TULOV 
DOCUMENTO SIMPLIFICADO DE ARRECADAÇÃO 

DO LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS 
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO E TAXA 

DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Art. 21 

Art. 22 

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 23 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

Art. 24 

Parágrafo único. 

Art. 25 

Art. 26 

As Taxas serão devidas integralmente, vedado o seu fracionamento, ainda que o estabelecimento seja explorado 
apenas em parte do perlodo considerado. 

As Taxas serão devidas anualmente, cabendo ao contribuinte, independentemente de prévia notificação, antecipar o 
seu pagamento para posterior homologação do Fisco, salvo nas atividades eventuais, esporádicas ou provisórias 
quando a taxa será devida por evento. 

A critério da Administração, poderá a Taxa ser lançada de oficio, com base nos elementos constantes nos 
assentamentos da Municipalidade, no Cadastro de Contribuintes Mobiliários, em declarações do sujeito passivo e nos 
demais elementos obtidos pela Fiscalização Tributária . 

As declarações do sujeito passivo e demais obrigações acessórias, necessárias ao correto enquadramento e cálculo das 
taxas serão previstos em regulamento. 

O contribuinte deverá observar as Taxas a que está sujeito confonne Anexo 1 desta Lei. 

As taxas previstas nesta Lei e calculadas confonne tabelas anexas, deverão ser recolhidas na fonna, condições e prazos 
fixados em Decreto. 

O Decreto poderá estipular o pagamento das 1axas em até 4 (quatro) parcelas mensais e consecutivas. 

Para o estabelecimento que estiver sujeito à incidência de mais de uma taxa, será efetuado um lançamento 
correspondente à cada uma das taxas devidas. 

As Taxas previstas nesta Lei, lançadas anualmente para o contribuinte na forma do § 2° deste artigo serão emitidas em 
um documento único de arrecadação, Documento Simplificado de Arrecadação (DSA). 

O valor da parcela mínima fica restrita ao montante de R$ 100,00 (cem reais). valor a ser atualizado anualmente pelo 
lndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 

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

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

Nos exerclcios seguintes ao exercício de 2.019 os descontos para pagamento à vista seguirão a seguinte escala até 
atingir o percentual de IOo/o: 
1- 22,50 o/o para o exercício de 2.020; 
li - 22,00 % para o exerclcio de 2.021; 
111- 17,50 % para o exerclcio de 2.022; 
IV - 15,00% para o exercício de 2.023; 
V - 12,50% para o exerclcio de 2.024; 
VI - 10,00o/o a partir do exercício de 2.025. 

CAP(TULOYI 
DAS ISENÇÕES 

Ficam isentos do pagamento das Taxas previstas nesta Lei: 
1- os órgãos da Administração Direta da 'União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assim como 

as suas respectivas fundações e autarquias, em relação aos estabelecimentos onde são exercidas as atividades 
vinculadas às suas finalidades essenciais; 

li - as instituições de assistência social; 
UI - o microempreendedor individual - MEI, definido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2.006. 

As microempresas e as empresas de pequeno porte, sem prejuízo do desconto previsto no art. 24 desta Le 
as Taxas de que trata esta Lei com isenção parcial de 20% (vinte por cento) sobre os valores previstos na T bela anexa 
à presente Lei. 
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Ref. Lei nº 7.154/18 

Art. 27 

Art. 28 

Art. 29 

Art, 30 

Art. 31 

Art. 32 

1 :~~~~~e Q:o 5 5 9=1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

O lançamento ou o pagamento das taxas não imponará no reconhecimento da regularidade do funcionamento do 
estabelecimento. 

A atualização dos valores fixados nas Tabelas anexas à presente Lei se dará anualmente, com base no IPCA - Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. 

Aplica-se às Taxas instituídas pela presente Lei, no que couber, a legislação municipal do imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN. 

Sem prejufzo das medidas administrativas e judiciais cabiveis, a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das 
Taxas previstas nesta Lei, nos prazos previstos em regulamento, implicará na cobrança dos acréscimos moratórios 
previstos na legislação municipal para o Imposto sobre Serv· s de Qualquer Natureza- ISSQN . 

Os recursos arrecadados com as taxas serão destinados 
das respectivas Secretarias. 

Bauru, 04 de deze 

CLODOA 
~~~·-· EI O MUNICIPAL 

\ 

MAR CHI 
MIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

DIR 

• 

HEIRO 
UNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumpridas as cxlgõnclas legais 
enca.mlnha-Se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

8auru ,r{..â,Jii~·'J...J . .1.{1-.. 
Dtrvlo~e i-lo Le9lslo1tvo 
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