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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 402/18 
P. 71932/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 09 de novembro de 2.018. 
-----~ 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de ~poio Legislativo 

1 2 NOV. 2018 

ENTRAD 
Hora lo tt<!_(a) 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o P. 'eto de Lei nº 120/18 que prorroga redutor 
do inciso!, do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Municipal nº 7.02 , de l de dezembro de 2.017. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Anexos: Lei nº 7022/ l 7, Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 

A 
OAL 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia~&/ 111 1% 
em. 11 / ti 

BUSSOLA 
PRES!D NTE 
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P. 71.932/18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 120/18 
Prorroga redutor do inciso 1, do 
parágrafo único, do art. 2º, da Lei 
Municipal nº 7.022, de 14 de 
dezembro de 2.017. 

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° 

Fica mantido para o lançamento do Imposto Predial e Imposto Territorial Urbano - IPTU do 
exercício de 2.019 o redutor previsto no inciso !, do parágrafo único, do art. 2', da Lei Municipal 
n' 7.022, de 14 de dezembro de 2.017. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

1 :O~~~· ;.1fil& !J : :/ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
09, novembro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente Projeto de 
Lei que, uma vez aprovado, mantra, no cálculo do IPTU do próximo exercfcio de 2.019, o redutor de 6,10% a ser 
deduzido dos percentuais de ajuste do metro quadrado territorial, previstos no Anexo Ida Lei Municipal nº 7.022, 
de 14dedezembrode2.017. 

Como é de conhecimento dos nobres vereadores, os percentuais de ajustes são aplicados de 
forma a desonerar os valores do lPTU, taxando apenas um percentual do valor venal. Diante da situação 
econômica do país, o redutor, aplicado aos percentuais de ajuste, favorece ao contribuinte. 

Para o exercício de 2.018 estavam previstos dois redutores para os ajustes: em relação ao metro 
quadrado territorial e predial, dispostos nos incisos 1 e II do parágrafo único do art. 2º da Lei Municipal nº 7 .022, 
de 14 e dezembro de 2.017. Tais redutores deveriam ser aplicados apenas para 2.018 de acordo com a lei em 
aprovada. 

De forma a beneficiar o contribuinte e manter um impacto pequeno, o projeto de lei retira 
somente o redutor dos percentuais de ajustes do valor predial e mantém o redutor em relação ao metro quadrado 
territorial ainda para o próximo exercício. Desta forma, como todos os imóveis, com ou sem construção, tem em 
seu cálculo componente territorial continuarão desfrutando do redutor no ajuste do valor territorial. 

Assim, o impacto do fim dos redutores fica de certa forma escalonado: para 2.019 deixa apenas 
de ser aplicado o redutor do inciso II (para predial). 

Em relação aos valores de metro quadrado predial e territorial, tratados na Lei Municipal nº 
7.022, de 14 e dezembro de 2.017, os redutores aplicados ao ajuste de metro quadrado representam, ao final: 

a) para valores de metro quadrado predial do anexo II, variações de 0,82% a 2,96% no valor 
da base de cálculo predial, de acordo com o padrão (sendo exclusivamente para garagem 
não especificada índice de 4,85%). 

b) para valores de metro quadrado territorial do anexo !, variações de 0,07% a 6, l 0% no valor 
da base de cálculo territorial, de acordo com setor, quadra e testada (frente de rua). 

• Procedendo de tal forma, o fim do redutor será distribuído de forma escalonada, cuidando 
também para que não ocorra impacto negativo na previsão orçamentária. 

Anexa, acompanha a Demonstração do Impacto Orçamentário referente à renúncia de receita do 
presente projeto, ficando compensada a perda orçamentária com o corte do déficit das contas de custeio de 
iluminação pública referente ao Projeto de Lei 10712018. 

Fazemos lembrar que os redutores dos incisos 1 e II da Lei 7022/17 foram aplicados tanto para 
imóveis cujo valor venal aumentou com a revisão da planta genérica, quanto para a grande maioria, que tiveram 
seus imóveis beneficiados com a redução do valor venal imobiliário mesmo sem a aplicação de qualquer redutor). 

Cuidando-se de iniciativa de evidente inter se da opulação, acreditamos contar ela com o 
indispensável aval dessa Colenda Casa de Leis. 

Atenciosas s 

a aprovação do projeto em questão. 

SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIV.OS 
Am:amin' har às Comissões de: -----

Em. 
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P. 58.484/17 

lr;~ZN·~ur--4)::! -FOl..HAB,.,.~ as z JJt:j 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.022. DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Aprova as novas tabelas de valores venais do 
metro quadrado territorial e do metro quadrado de 
construções, previstas respectivamente nos anexos 
I e II, que constituem partes integrantes desta Lei, 
para fins de lançamento do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e 
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis -
ITBI. 

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° 

Aprova a Nova Planta de Valores lmobiliãrios do Município e Tabela de Edificações por metro quadrado de 
construção para apuração do valor venal de imóveis no Município de Bauru e dá outras providências. 

Para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU dos imóveis referidos no artigo anterior, serão 
aplicados os percentuais de ajuste do metro quadrado territorial previstos no Anexo l que integra o presente 
ato normativo. 

Parágrafo único. Exclusivamente no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU do exercício de 2.018 serão 
considerados: 

Art. 3° 

Parágrafo único. 

Art. 4° 

Art. 5° 

I - os percentuais de ajuste do metro quadrado territorial, previstos no Anexo I gozarão de um redutor de 
6, 10% (seis inteiros e dez centésimos por cento); 

II - os percentuais de ajustes incorporados à Tabela de Edificações - Valor por metro Quadrado previstos 
no anexo II gozarão de um redutor de 4,85% (quatro inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento). 

O valor venal dos terrenos deverá ser obtido pelo produto da área, pelo valor unitário do metro quadrado e, 
ainda, pelos fatores de desvalorização ou correção. 

O valor venal dos terrenos em novos loteamentos deverá ser obtido pelo produto da área, pelo valor unitário 
do metro quadrado que será calculado pelo valor de mercado aplicando o fator de redução 0,40 e ainda, pelos 
fatores de desvalorização ou correção constantes desta lei. 

Os valores unitários de metro quadrado territorial, definidos como valores médios para os locais e 
construções serão atribuídos: 

l - a faces de quadras, a quadras ou quarteirões, a logradouros ou a regiões detenninadas, relativamente a 
terrenos; 

II - a cada um dos padrões previstos para os tipos de edificação indicados na Tabela de Edificações, 
relativamente às construções. 

O valor unitário do metro quadrado do terreno será o estabelecido na Planta Genérica de Valores e 
corresponderá.: 

1 - ao da face da quadra da situação do imóvel; 

II - no caso de imóvel não construído, com mais de uma frente, considerar-se-á como frente principal a 
que estiver para a melhor rua; 

III - no caso de imóvel não construído de esquina deverá ser adotada como frente a menor testada, 
devendo a outra ser considerada como divisa lateral; 

IV - no caso de imóvel com construção em terreno de esquina ou com mais de uma frente será considerada 
frente do imóvel o logradouro para o qual o prédio tenha a sua fachada efetiva ou a principal; 

V - no caso de imóvel interno ou de fundo, ao do logradouro que lhe dá acesso, ou. havendo mais de um 
logradouro de acesso, ao daquele de maior valor; 

VI - para terreno encravado, ao do logradouro correspondente à servidão de passagem. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.022/17 

Parágrafo único. Nos terrenos ligados a logradouros por passagem de pedestre, deverâ ser adotado pela Secretaria Municipal 
de Economia e Finanças o valor atribuído às ruas laterais ou a logradouro que der acesso à mesma. 

Art. 6º Para efeito do disposto nesta lei, considera-se: 

Art. 7° 

§ lº 

§ 2º 

Art. 8° 

§ lº 

§2º 

§ 3º 

l - excesso de área ou área de terreno não incorporada, tributável pelo imposto territorial: 

a) aquela que exceder a 04 (quatro) vezes a Area ocupada pelas êdificações nos setores 1e2; 
b) aquela que exceder 1 O (dez) vezes a área ocupada pelas edificações nos setores 03, 04, 05 e 06 e 

de expansão urbana. 

li - por imóveis de esquina compreende-se aquele cujo ângulo formado pela intercessão dos alinhamentos 
dos respectivos logradouros seja inferior a 135 graus; 

III - terrenos de duas ou mais frentes, aquele que possui mais de uma testada para logradouros públicos, 
sem estar localizado na sua confluência; 

IV - terreno encravado, aquele que não se comunica com a via pública, exceto por servidão de passagem 
por outro imóvel; 

V - terreno de fundo, aquele que, situado no interior da quadra, se comunica com a via pública por um 
corredor de acesso com largura igual ou inferior a 4 (quatro) metros; 

VI - terreno interno, aquele localizado em vila, passagem ou travessa ou local assemelhado, acessório da 
malha viária do Município ou de propriedade de particulares, não relacionados em Listagem de 
Valores. 

Os logradouros ou trechos de logradouros que não constarem do Mapa de Valores terão seus valores unitários 
de metro quadrado de terreno fixados pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Bauru, mediante 
processo avaliativo técnica e legalmente aceito. 

Em casos de loteamentos ou condominios horizontais ou verticais novos e que não constem da Planta 
Genérica de Valores, deverâ ser adotado o valor encontrado por processo avaliativo técnica e legalmente 
aceito, incluindo o m2 (metro quadrado) de construção. 

Em qualquer caso, o valor resultante de procedimento de avaliação individual e concreta, prevalecerá sobre 
os valores arbitrados da Planta Genérica e da Tabela de Edificações. 

No cálculo do valor venal territorial, deverão ser considerados os seguintes fatores: 

1 - fator de valorização: 
a) fator de esquina. 

li · fator de desvalorização: 
a) para gleba; 
b) pela conformação topográfica; 
c) pela existência de erosão; 
d) pela vizinhança de córrego; 
e) pela inundação; 
f) para lotes encravados, ou de fundo; 
g) de profundidade. 

Quando houver a incidência de mais de um fator, deverá ser aplicado no cálculo do valor venal o produto dos 
fatores incidentes. 

Quando houver a incidência dos fatores de desvalorização pela vizinhança de córrego ou sujeito a 
permanente inundação, será aplicado somente um destes. 

Quando houver a incidência dos fatores de desvalorização pela conformação topográfica irregular, ou erosão. 
será aplicado somente um destes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 7.022/17 

Art. 9" 

Art. 10 

Nos terrenos de esquina, com edificação do tipo comercial ou mista, até a área máxima de 900,00 m2 deverão 
incidir os seguintes fatores: 

I - nos setores l, 2 ou 3 fator de 1,25; 
II - nos setores 4, 5 e 6 e expansão urbana o fator de l, l O. 

Nos terrenos que possuam conformação topográfica muito irregular, em desnível acentuado ou erosado, 
requerendo serviços de terraplanagem para aproveitamento com construções, deverá incidir o fator de 
desvalorização nos seguintes tennos: 

I - fator de redução de 0,80 para imóveis com declive superior a 20% e aclive superior a 30%; 

II - fator de redução de 0,80 para imóveis erosados; 

Ili - mediante parecer da Secretaria Municipal de Obras nos casos de terrenos com área de até 1.000 (mil) 
metros quadrados em que a erosão atinja mais de 50% da área total do imóvel, será aplicado o fator 
de desvalorização de 0,50 até que seja concluído o aterro. 

Art. II A redução para conformação topográfica irregular prevista no artigo anterior somente se aplica a terrenos sem 
construção. 

Art. 12 Serão considerados como gleba os terrenos com área superior a 5.000 m2, sem construção, desprovidos de 
melhoramentos e suscetíveis de urbanização para aproveitamento, incidindo o fator de desvalorização de 
O, 70, ou seja, 30% de redução. 

Parágrafo único. Não serão considerados gleba os imóveis com a área referida no caput deste artigo mas que já sejam 
originárias de loteamento ou parcelamento imobiliário. 

Art. 13 Nos terrenos, edificados ou não, com vizinhança de córrego ou sujeitos permanentemente à inundação, 
deverá incidir o fator de desvalorização de 0,50 ou 50% de redução. 

Art. 14 Nos lotes encravados ou de fundo, com vão de acesso, o valor unitário do terreno deverá ser aquele da rua 
para a qual possui acesso, aplicado fator de desvalorização de 0,70, ou seja, redução de 30o/o. 

Art. 15 

Art. 16 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 17 

O fator de profundidade de 0,90 ou 10% de redução será aplicado nos casos em que o quociente da área total 
do imóvel pela metragem da testada frontal, ou soma das testadas se houver mais de uma, seja igual ou 
superior a 40 (quarenta) . 

O valor venal dos imóveis para efeito de tributação pelo Imposto Predial será obtido pela soma do valor venal 
dos terrenos e edificações a ele incorporadas, observado o fator de obsolescência em função da idade da 
construção. 

A construção será enquadrada em um dos tipos e padrões previstos na Tabela de Edificações do Município 
constante do Anexo II, e seu valor resultará da multiplicação da área pelo valor unitário de metro quadrado de 
construção e pelo fator de obsolescência. 

A idade de cada edificação, para aplicação do fator de obsolescência de que trata a Tabela de Edificações, 
corresponderá à diferença entre o exercício a que se refere o lançamento tributário e o ano da expedição do 
"habite-se" ou cadastramento de oficio da construção. 

Os imóveis identificados como garagens serão enquadrados nas mesmas faixas aplicáveis às suas respectivas 
unidades residenciais ou comerciais. 

O fator de obsolescência em função do tempo de construção aplicável para cálculo do valor venal predial será 
de: 

1- 1,00 para imóveis de zero a cinco anos; 
II - 0,90 para imóveis de seis a dez anos; 
Ili - 0,85 para imóveis de onze a quinze anos; 
IV - 0,80 para imóveis de dezesseis a vinte anos; 
V - O, 75 para imóveis de vinte e um a vinte e cinco anos; 
VI - 0,50 para imóveis com mais de vinte e cinco anos. 

3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.022117 

Parãgrafo único. A idade de cada prédio serã: 

Art. 18 

Art. 19 

§ lº 

§2º 

§3º 

Art. 20 

§ lº 

I - reduzida de 20 % (vinte por cento), nos casos de pequena reforma ou refonna parcial~ 

II - contada a partir do ano da conclusão da reforma quando esta for substancial. 

O art. 1 O, inciso 1, alínea "e" da Lei Municipal nº 2.996, de 27 de janeiro de 1.989, passa a vigorar acrescido 
da seguinte alteração: 

"'Art. 10 ( ... ) 

1- ( ... ) 

( ... ) 

c) sobre o valor efetivamente financiado de imóveis com ãrea construída superior a 
70m' até 110 m': 0,5% (meio por cento)." (NR) 

A inscrição dos imóveis urbanos no Cadastro Imobiliário deverá ser permanentemente atualizada, ficando o 
responsável obrigado a comunicar à repartição competente, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data em que 
ocorreram fatos que dão causa à alteração do sujeito passivo do imposto, do endereço de notificação do 
contribuinte ou alterações que possam afetar a base de cálculo do lançamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano. 

Consideram-se responsáveis para efeito do caput deste artigo: 

I - o proprietário ou seu representante legal, ou pelo respectivo possuidor a qualquer título; 

II - qualquer dos condôminos, em se tratando de condomínio; 

III - o compromissário-comprador, nos casos de compromisso de compra e venda; 

IV - o possuidor do imóvel a qualquer titulo; 

V - o inventariante, síndico ou liquidante, quando se tratar de imóvel pertencente a espólio, massa falida 
ou sociedade em liquidação; 

VT - o vendedor ou promitente vendedor de imóvel urbano em relação aos documentos que disponha para 
alteração do contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano . 

A falta da comunicação a que se refere este artigo acarretará multa: 

I - de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) por alteração de proprietário ou contribuinte não 
comunicada ou pela falta de atualização do domicilio tributário para efeito de notificação do imposto; 

II - correspondente ao valor imposto devido no exercício pela falta de atualização de informações que 
afetam a base de cálculo do imposto ou na hipótese do inciso 1 deste parágrafo se a falta de 
comunicação der causa à extinção de execução fiscal. 

O valor da multa prevista no § 2°, inciso 1, serâ atualizado anualmente pelos índices de atualização adotado 
aos tributos municipais. 

O lançamento do Imposto Predial e do Imposto Territorial Urbano será efetuado em moeda nacional. 

O recolhimento do imposto será efetuado nas seguintes condições: 

I - pagamento do total lançado em cota única até a data de vencimento, aplicando-se o desconto de 10% 
sobre o total lançado, para contribuintes que fizerem opção por não receber carnê de pagamento do 
imposto, efetivando-se a notificação do lançamento e impressão do boleto para pagamento via 
internet; 

II - pagamento do total lançado em cota única até a data de vencimento, aplicando-se o desconto de 5% 
sobre o total lançado, para contribuintes que não efetuarem a opção indicada no inciso I; 

lll - para valores até R$ 120,00 (cento e vinte reais), o pagamento poderá ser parcelado em até 04 (quatro) 
parcelas mensais e consecutivas; 

4 



' . . _, 

• 

• 

\ 

~ROC. N' !:j Í :~111-·i 
_ FOL.HAB~ ~ ::~:d 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref Lei n' 7.022/17 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

§ 5' 

§ 6' 

Ar!. 21 

Art. 22 

Art. 23 

Art. 24 

IV - para valores superiores a R$ 120,00 (cento e vinte reais), o pagamento poderá ser parcelado em até 09 
(nove) parcelas mensais e consecutivas. 

A opção a que se refere o inciso 1 deste artigo deverá ser efetuada na forma e prazo determinados em 
regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. 

As datas de vencimento dos Impostos Predial e Territorial Urbano serão definidas em ato administrativo. 

Sobre os débitos não recolhidos e não parcelados incidirão os acréscimos legais em relação ao valor total 
lançado a partir do vencimento do lançamento original. 

Os imóveis que não atingirem o valor minimo de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano de RS 
50,00 (cinquenta reais) serão tributados por esse valor mínimo previsto. 

Os valores constantes dos incisos III e IV do § l 0 e do § 5° serão atualizados monetariamente ao final de cada 
exercicio. 

O inciso IV do art. 10 da Lei Municipal nº 6.778, de 26 de abril de 2.016, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 10 ( ... ) 

( ... ) 

IV - enviar à Câmara Municipal a cada 4 (quatro) anos, no máximo, projeto de revisão da 
Planta Genérica de Valores e Tabela de Construção. 

( ... )" (NR) 

Ficam incluídos também os valores de metro quadrado territorial e respectivos ajustes para imposto territorial 
para o Distrito Industrial III constantes do Anexo III desta Lei. 

Ficam revogadas as Leis Municipais nº 6.485, de 23 de dezembro de 2.013 e nº 6.587, de 07 de novembro de 
2.014. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 14 de dezembro de 2.017 . 

CLODOALDO ARMANDO GAZZEITA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

EVERSON DEMARCHI 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 

e 

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA - Art. 14 da Lei Responsabilidade Fiscal 
2019 

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) 

~· R.ENÚNCIA DE RECEITA PR.EYlST A 
TRIBUTO MODALIDADE SETOR.ES/ PROGRAMAS/ BENEFIClÁRIO 

2019 2020 2021 

IPTU Isenção Aplicação do redutor Inciso 1 do art igo 2° da Lei 7022/2017 3.57 1.340,00 - -

TOTAL 3.571.340,00 - -
FONTE· Va lores estimados com base nos dados contábeis consolidados da Administração Direta e Indireta. 

R$ 1,00 

COMPENSAÇÃO 

Contingenciamento de 
Despesas 

-
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

te processo o Vereador: 

Em 13de ~ de 2018 . 

CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 
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PROC. N2 2-\.,5 1 '] 
A.U 

~ânuvakucyut/ tk ruua ··. · · 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Senhora Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Em Audiência Pública realizada em 13 de setembro de 2018, foi discutido o 
orçamento de 2019 e apontado que os gastos municipais estão muito 
próximos ao limite prudencial, tendo o Executivo, diante do orçamento 
apresentado naquela data, uma margem de apenas 0,04% do mesmo para 
conseguir continuar atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A inserção de R$ 12,3 milhões de despesas no orçamento de 2019 implicou 
na redução de repasses de verbas para algumas Secretarias Municipais, 
como Cultura. Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Saúde e Obras. 
Agora com este Projeto de Lei, deixaremos de receber pouco mais de R$ 
3,5 milhões. Relato as consequências possíveis: 

1. Se não cumprirmos a LDO, haverá consequências jurídicas a cada 
membro do Executivo e Legislativo que aprovou tal legislação, podendo o 
próprio Prefeito sofrer as sanções e punições cabíveis; 

2. Não haverá espaço financeiro no orçamento de 2019 para os reajustes 
salariais dos servidores e para a sua valorização que tanto foi prometida na 
campanha do atual governo, prejudicando, assim, os servidores municipais; 

3. Feitos os ajustes no orçamento de 2019 para atender à LDO, ficará a 
população toda do município prejudicada nos serviços rotineiros, sendo que 
a Prefeitura já tem dificuldades para atendê-los. Ressaltamos que tais 
serviços estão com entregas pelo Executivo muito abaixo do necessário 
para a população, com baixa qualidade no atendimento dos serviços 
prestados pelas Secretarias; 

4. Aprovada esta legislação, será beneficiada apenas uma parcela da 
população bauruense e não a sua integralidade, favorecendo os que 
possuem terrenos no município. Isso porque alguns terão vantagem 
financeira (os que possuem terrenos), e todos os demais terão prejuízos no 
atendimento do Executivo quanto às suas necessidades básicas . 
Destacamos que os munlcipes de baixa renda e que não possuem 
propriedade são os que mais serão prejudicados; 

Em conclusão, necessitamos que sejam claras as propostas orçamentárias 
para 2019, lembrando do compromisso assumido pelo Executivo com os 
servidores e com a população de Bauru. Se pensarmos no benefício de uma 
parcela da população em prejuízo. dos serviços básicos que atendem a 
todos munícipes e que são primordiais para as condições de vida das 
classes sociais menos favorecidas, nao estaremos sendo justos e 
democráticos. Os reflexos desta legislaçao podem ter consequências 
futuras muito prejudiciais aos servidores e aos munícipes, se descumprindo 
suas obrigações legais. 

Diante do pouco estudo deste projeto e seus possíveis reflexos no 
atendimento das Secretarias, solicito informacões a respeito do quanto as 
Secretarias Municipais deixarão de receber diante desta proposta, os 
prejuízos quantitativos e qualitativos para as mesmas, a lista com o número 
de munícipes, seus nomes, número de terrenos e valor total por munícipe 
de valor territorial que deixará de pagar se a legislacão for aprovada, para 
compreender bem os reflexos desta legislação e sua proporção no 
contingente populacional de Bauru. 
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Da forma que foi apresentado o referido estudo de impacto deste projeto 
pela Prefeitura aos munícipes, recomendo a sua reflexão profunda no trato 
dos direitos da população, uma vez que esta vem sofrendo 
demasiadamente com a falta de investimentos e crescimento econômico no 
município. Aprovar os esta legislação sem minimamente avaliarmos estas 
informações seria pleta irresponsabilidade. 

Relator 

Senhor Presidente da Cêmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhame flcio ao Senhor Prefeito Municipal. 
Baur o de 2018. 

omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação. 
Bauru, 21 de n vembro de 2018 . 

ALEXSSAND O BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do oficio. 
Bauru, 21 de novembro de 2018. 

,~nl<l,'~ 
RONALDO JosrséHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Of.DAL.SPL.PM. 199/18 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 120/18, processado sob 

nº 219/18, que prorroga redutor do inciso 1, do Parágrafo único, do Art. 2°, da Lei nº 

7.022, de 14 de dezembro de 2017, a fim de que Vossa Excelência tome as 

providências necessárias para atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração. 

Excelentíssimo Senhor 

ALEXSSANDR BUSSOLA 

Presid te 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA Oficio 1f\ l~eyl! Protorolo'--'-'".PM.._1.J.___ 

pag ~pvJ)U)if nodla-1h.J...il..JJ.L 

tw..Jk~\tl .-~ 
RONALDO JOSÍSCH1AVONE 

Chefe do Serviço de Procedl01ltltos Lerlsl-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 3277/18 

Excelentíssimo Senhor 
Alexssandro Bussola 
Presidente da Câmara Municipal 

Cêmar? •lilL 1ir.1oal de Bauru 
Diretoriaº"' \on1r l..eqislativo 

O 3 DEZ. Z018 

E:.N'R DA 
Hor~Q.(e 

Bauru, 03 de dezembro de 2018. 

• Senhor Presidente, 

• 

Em atenção ao oficio DAL. SPL. PM nº 199/18, protocolado junto ao 

processo 71932/18, no qual a Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicita informações 

sobre o Projeto de Lei 120/18- segue anexa manifestação da Secretaria Municipal de Economia 

e Finanças (tl. 21) . 

Clodoaldo 

Praça das Cerejeiras, 1·59 - Vila Noemi - CEP 17014·900- Bauru/SP Fone: (14) 3235·1000 -
www.bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA M_UNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Conforme solicitado pela Câmara Municipal, informamos: 

1) Quanto as secretarias deixarão de receber diante dessa proposta? 
R. A diferença de valor no lançamento do imposto territorial será de R$ 3.903.678,78. No 
orçamento equivale a R$ 3.122.943,02. 

2) Os prejuízos quantitativos e qualitativos: 
R. Os prejuízos devem, além dos 25% da educação afetar provavelmente investimentos 
em infraestrutura além de cortes em serviços ao munícipe, se necessário. 

3) Lista com número de Munícipes, seus nomes, numero de terrenos e valor total por 
munícipe do valor territorial que deixará de pagar se a legislação for aprovada. 
R. Segue dados solicitados em CD. Alertamos para as determinações do Art. 198 do 
Código Tributário Nacional - Lei 5172/66: 

Dispõe sobre o S1stemn r ríhuténo Nacional e ins1itui normas gerais de direito tributário aplicaveis à trnii'lo. Estados e 

Munidpios 

Art. 198. Sem prejuizo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazendn PUblica ou de seus 

servidores, de informação obtida em razão do oficio sobi"e a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de 

terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp n" 104, de 2001) 

§ lo Exceruam~se do disposto neste artigo, alêm dos casos previstos no an. 199, os seguintes: (Redaçâo dada pela Lcp nº 

104, de 2001) 

1 - requisição de autoridade judiciâria no interesse da justiça; (lnclu!do pela Lcp nº 104, de 2001) 

11 - solicitações de nutoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a 

insmuração regular de processo administrati\'o, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de mvestignr o Sl1jeito 
passivo a que se refere a informaçao, por prâtica de infração administrativa (Incluído pela Lcp nº 104, de 200 l) 

§ 2o O mterc.:'imbio de iníormaçno sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo 
regulam1ente instaurado, e a entrega serâ feita pessoalm~nte à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a 

transferência e assegure a preser\'açâo d9 sigilo. (lncluido pela Lcp nº l 04. de 2001) 

§ Jo Não é vedada a divulgação de informações relativas a. (Jncluldo pela 1,,cp n" 104, de 200 l) 

1- esentações fiscais para fins penais: (lnclu!do pela Lcp nº !04, de 2001) 

li h 'crições na Divida Ativa da Fazenda Pública; (lncluldo pela Lcp nº 104, de 2001) 

l - arce!amento ou moratória, (lnclufdo pela Lcp nº 104, de 2001 ). 

Everson DE)ITIª chi 
secretário t-_Tu~]Clpa\ ,,. _ ~--···~r· .. anças 

R '-ºCFBTDO NA DIVISÃO 
A ·''v!. EXPEDIENTE.'SN.T 

~17 / li / -:M-
1 s~: t.l~ E0f-A:s 
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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 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 . 
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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 escrutinio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Relator 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
04 de dezembro ~-"}fHu:i 

(17h07p 
EDVALDO FR CISCO MINHANO 
Membro 

BERTO MEIRA 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

LUl/-(J>SwRIGI IE&BARBOSA 
Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

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

portanto, sua normal tramitação . 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
05 de dezembro de 2018. 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

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

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa . 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
05 de dez mbro de 2018. 

~--
LUIZ LOS RODRIGUES BARBOSA 

r Presidente 

RICARDO Plct~~~O'Ó( 
Relator 

·~ ;~~0~~ 
CHIARA R NIERI ErÁsSETTO 
Membro 

Plilicação da Pa>Jia ne 
Diária ~de Bauru. 
Ola-~1 UJA\àsfu. ~q . 

OIRETORIA~lO LEGISLATIVO 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto a sua normal tramitação. 

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

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

06 de dezembro de 2018. 

Relator 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida extraordinariamente, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo 

em vista a inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por 

esta Casa. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutinio do Egrégio Plenário a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
06 de dezemb[ de 2018. 

MANO 
. . 

ANFRINATO 

Membro 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Primeira e Segunda Discussões, 

em Sessões Ordinária e Extraordinária, 

realizadas no dia 10 de dezembro de 2018, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo 

ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

ALEXSSANDRO BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e 

Ofício, aguardando-se a publicação da Lei para 

posterior arquivo. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

WM~&C~ 
RONALDO JÓsÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7283 
De 11 de dezembro de 2018 

Prorroga redutor do inciso 1, do parégrafo único, do art. 
2°, da Lei Municipal nº 7.022, de 14 de dezembro de 
2.017. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica mantido para o lançamento do Imposto Predial e Imposto 
Territorial Urbano - IPTU do exercício de 2.019 o redutor previsto no 
inciso 1, do parágrafo único, do art. 2°, da Lei Municipal nº 7.022, de 14 
de dezembro de 2.017. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018 . 

1 º S cretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~im'~~ 
RONALDO JOsé SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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01.DAL.SPL.PM. 213118 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encamlnl'lando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e o Decreto Legislativo abaixo desaitos, 

referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordlnárta e Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no llltlmo dia 1 O de dezembro de 2018: 

Autógrafo n• 

7267 

7268 

7269 

7270 

7271 

7272 

7273 

7274 

7275 

7276 

7277 

7278 

7279 

7280 

7281 

7282 

7283 

7284 

Decreto n• 
1803 

Excelentlssimo Senhor 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse ExecuUvo, que altera a redação do Inciso Ili, do art 58, da Lei n• 5631, de 22 de agosto de 2008, que Instituiu o 

Plano Diretor Participativo do Munlclpio de Bauru; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura Munlcfpar à ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU -APAE; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bem môvel de propriedade da Prefeitura Municipal à 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU· EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar à Fazenda do Estado de São Paulo os Imóveis descritos nas 

matrículas 105.770 e 105.771; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Munlclplo, exercfclo 2018; 

de autor1a desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos através de transposição no orçamento, exercrcio de 2018; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transferência e a transposição de recursos no Orçamento do Munlclplo, especificamente na 

Empresa Municipal de Oesenvolvlmento Urbano e Rural - EMOURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma àrea de te~no à empresa HIOROCOELHO - MANUTENÇÃO E 

PERFURAÇÃO OE POÇOS ARTESIANOS LTOA, em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos públicos, mediante aditivo ao Termo de Colaboração. 

às Organizações da Sociedade Civll - OSCs do setor privado que identifica, confonne especificado para o atendimento em Educação 

tnfantfl; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar áreas de terreno à Empresa MARIO RUBENS GOMES - EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis é empresa BAURU STREET INDÚSTRIA E COM!:RCIO 

EIRELI • EPP: 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma .area de terreno à Empresa JOSE: DO PATROCINIO FILHO ME, 

em regime de Concessão de Direito Real de Usa, 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboraçao, repasse de recursos públicos 

para as entidades do setor privado que especifica; 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do§ 7º. acrescenta os§§ ao e 9° no art. 11-A da Lei n° 3601, de 27 de julho de 1993 

e altera a redação do § 2° no art. 289 da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transposição de recursos no Orçamento do Munlclplo, especificamente na Empresa 

Munlcipal de Desenvolvlmento Urbano e Rural - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a crtação da "Semana Munlclpal de Direitos Humanos e Cidadan!aft no Município de 

Bauru e dá outras providências; 

de autoria desse Executivo, que prorroga redutor do Inciso I, do Parágrafo único, do Art 2°, da Lei nº 7.022, de 14 de dezembro de 

2017; 

de autoria desse Executivo, que disciplina a disposição, transporte e destinação de caçambas e containers basculantes e dá outras 

providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Leglalatlvo 
de autoria da Mesa da Cllmara, que dá denominação de Alameda EMATITE a um prolongamento de via públlca da cidade. 

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

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 481/18 
P. 71.932/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 12 de dezembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelê a Lei nº 7.166/18, que prorroga redutor do 
inciso 1, do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Municipal nº 7. 2, de 4 de dezembro de 2.017. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
PREF 

1 
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3o 
PREFEITURA M 

ESTAilO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.166, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Prorroga redutor do inciso I, do parágrafo único, 
do art. 2°, da Lei Municipal n• 7.022, de 14 de 
dezembro de 2.017. 

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

Art. 1° Fica mantido para o lançamento do Imposto Pre ai e I posto Territorial Urbano - IPTU do exercício de 
2.019 o redutor previsto no inciso I. do pará o únic , do art. 2°, da Lei Municipal nº 7 .022, de 14 de 
dezembro de 2.017. 

Art. 2° Esta Lei entra em vi 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
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Cumpr!das as exigências legais 
encaminha·se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquiv~1 
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