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Sen)tor Presidente, 
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5o 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 02 de setembro de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 70/19, que altera a Lei 
Municipal nº 7.154, de 14 de dezembro de 2.018, que institui as Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos 
decorrentes de exercício regular do poder de polícia e respectivo Documento Simplificado de Arrecadação. 

Atenciosas Saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Anexo: Lei Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.0/8. 
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P. 61.898/18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 70/19 
Altera a Lei Municipal nº 7.154, de 
04 de dezembro de 2.018 que 
instituiu 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 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° 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Fica revogado o art. 9° da Lei Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018. 

Inclui os§§ 4° e 5° ao art. 13 da Lei Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 13 A Taxa de Ações em Vigilância à Saúde será calculada em conformidade com o Anexo II desta Lei. 
( ... ) 

§ 4° Os contribuintes que efetuarem o recolhimento da TA VS - Taxa de Ações em Vigilância à Saúde -
previstas no anexo II dentro do respectivo exercício de vencimento terão um desconto para 
pagamento desta taxa com 70% a ser aplicado após o calculo do teto de que trata o artigo 23, § 5º 
dessa lei. se houver. 

§ 5º O desconto para pagamento da TA VS - Taxa de Ações em Vigilância à Saúde - dentro do 
respectivo exercício de vencimento previsto no parágrafo anterior aplicar-se-á, inclusive, para 
recolhimentos efetuados das taxas do exercício de 2.019." (NR) 

O art. 19, caput, e§ 1° da Lei Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018 passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 19 A base de cálculo da Taxa de Licença Ambiental é o custo estimado do exercício do poder de 
polícia municipal em relação à área ocupada do estabelecimento. 

§ 1° A Taxa de Licença Ambiental será calculada em confonnidade com o Anexo II desta Lei . 
( ... )" (NR) 

Inclui o inciso IV e parágrafo único ao art. 25 da Lei Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art.25 ( ... ) 

IV - os templos de qualquer culto. 

Parágrafo único. Fica concedida às pessoas descritas no inciso IV deste artigo a remissão das Taxas de 
Fiscalização de Estabelecimentos do exerclcio de 2.019." (NR) 

Os contribuintes da Taxa de Ações em Vigilância à Saúde que efetuaram o recolhimento do tributo do 
exercfcio de 2.019 anteriormente à concessão do desconto de que trata esta Lei gozarão, no exercício de 2020. 
de um desconto correspondente ao valor do desconto a que teria direito em 2.019. 

Seguem anexos I e II. respectivamente Tabela dos estabelecimentos sujeitos à incidência das taxas relativas às 
fiscalizações da Secretaria da Saúde (TA VS), da Secretaria do Planejamento (TLF) e da Secretaria do Meio 
Ambiente (TLA) e Tabela de base de cálculo das taxas relativas às fiscalizações da Secretaria de 
Planejamento (TLF), Secretaria de Meio Ambiente (TLA) e Secretaria da Saúde (TAVS). 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I -TABELAI 
Demonstrativo das atividades sujeitas à incidência das taxas de fiscalização da Secretaria da Saúde - TA VS, da 

Secretaria do Planejamento - TLF e da Secretaria do Meio Ambiente - TLF 

SUJEITA À FISCALIZAÇÃO 

TAXA DE TAXA DE 
FISCALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TAXA DE 

PERÍODO DE ESTABELECIMENTOS LOCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO 
ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE DA SUJEITOS ÀS AÇÕES DE AMBIENTAL-

INCID~NCIA DE VIGILÂNCIA EM FUNCIONAMENTO TLA 
SAÚDE-TAVS -TLF 

• SAÚDE BAIXO E ALTO 
SEPLAN SEMMA 

RISCO 

Agricultura, pecuária, silvicultura, 

1 
exploração florestal, pesca e demais 

Anual 
relacionados 

N s N 
serviços a essas 

atividades. 

2 Indústria 

2.1 Indústria extrativa e de transformação. Anual N s N 

Indústria de alimentos, aditivos, 
2.2 · embalagens, gelo, tintas e vernizes para Anual S - Alto Risco s N 

fins alimentícios. 

Indústria de drogas, medicamentos, 

• insumos farmacêuticos, correlatos, 
Anual 

cosméticos, produtos de higiene 
S - Alto Risco s N 

e 

perfumes, saneantes domissanitários. 

2.4 Demais indústrias e fábricas. Anual S - Alto Risco s N 

3 Comércio 

3.1 
Comércio varejista de produtos 

alimentícios, bebidas e fumo. 
Anual S - Baixo Risco s N 

3.2 Comércio varejista de jornais e revistas. Anual N s N 

Comércio varejista de produtos 

3.3 farmacêuticos, artigos médicos e Anual N s N 
ortopédicos, de perfumaria e cosmético. 

3.4 Lojas de departamento ou magazines. Anual N s N 

3.5 Comércio a varejo de combustíveis, Anual N s N 

1 
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inflamáveis e explosivos. 

3.6 Supermercado e congêneres. Anual S - Baixo Risco s s 

Restaurante, churrascaria, rotisserie, 

3.7 pizzaria, lanchonete, pastelaria. Padaria, Anual S - Baixo Risco s s 
confeitaria e similares. 

3.8 Sorveteria. Anual S - Baixo Risco s s 

3.9 Açougue, avícola e peixaria. Anual S - Baixo Risco s s 

3.10 
Minimercado, mercearia, quitanda, bar e 

Anual S - Baixo Risco s s 
congêneres. 

• 1 Comércio de laticínios e embutidos . Anual S - Baixo Risco s N 

3.12 
Farmácias e drogarias, exceto as de 

Anual S - Alto Risco 
manipulação. 

s s 

Comércio atacadista de produtos 

3.13 agropecuários e produtos alimentícios Anual N s s 
para animais. 

3.14 
Comércio atacadista de produtos 

Anual 
químicos. 

N s s 

3.15 
Comércio atacadista de produtos de 

Anual 
fumo. 

N s N 

Comércio e reservatório de 

3.16 combustíveis, inflamáveis e explosivos, Anual N s N 

~ 
para venda por atacado. 

Distribuidora de drogas, 

3.17 
medicamentos, insumos farmacêuticos, 

Anual s -Alto Risco s N 
cosméticos, produtos de higiene e 

perfumes, saneantes domissanitários. 

3.18 Outras atividades comerciais. Anual N s s 

3.19 
Comércio Varejista de GLP - Gás de 

Anual 
Cozinha. 

N s s 

Produtor Hortifrutigranjeiro -
3.20 

Empresário Individual. 
Anual N N N 

4 Serviço 

4.1 Construção civil. Anual N s s 

4.2 Transporte terrestre, aquaviário ou Anual N s N 

2 
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aéreo. 

4.3 Correio e telecomunicações. Anual N s N 

Serviços de intermediação na compra e 

4.4 
venda de imóveis; administração de 

Anual N s N 
aluguéis, de imóveis, de condomínios, 

e outros serviços relacionados. 

4.5 Instituições financeiras. Anual N s N 

4.6 Lotéricas. Anual N s N 

4.7 Publicidade e veiculação de publicidade. Anual N s N 

~ Serviços Públicos Concedidos. Anual N s N 

Estabelecimentos para prática de cursos 

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

4.10 Serviços prestados por associações. Anual N s N 

Limpeza, conservação e reparação de 

4.11 bens móveis e imóveis, exceto serviços Anual N s s 
domésticos. 

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 

~6 Academias esportivas. Anual S - Baixo Risco 5 s 

Discotecas, danceterias, boates e 
Anual 4.17 · 

similares. 
N s s 

4.18 Bar com música ao vivo. Anual S - Baixo Risco s N 

Bilhar, beliche, tiro ao alvo e outros 

4.19 
aparelhos e jogos de distração; locação 

Anual N s N de quadras para práticas desportivas; 

pista de patinação e congêneres. 

4.20 
Atividades recreativas, culturais e 

Anual 
desportivas. 

N s N 

4.21 Serviços funerários e conexos. Anual S - Baixo Risco s N 

3 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

-
Escolas do ensino infantil, fundamental, 

4.22 médio, faculdades e congêneres - com Anual S - Baixo Risco s N 

cantinas. 

4.23 Creches. Anual S - Alto Risco s N 

4.24 
Clubes desportivos, associações 

Anual S - Alto Risco s N 
desportivas e congêneres. 

4.25 · 
Estabelecimento de assistência médico-

hospitalar. 
Anual S - Alto Risco s N 

4.26 
Banco de sangue, olhos, órgãos, leite e 

Anual S - Alto Risco s N 
outras secreções. 

117 Tatuagens, e colocação de piercing e 
Anual S - Alto Risco s N 

outros. 

Laboratório de análises clínicas, 

4.28 
patologia clínica, hematologia clínica, 

Anual S - Alto Risco s N 
anatomia patológica, citologia, líquido 

cefalorraquidianos e congêneres. 

4.29 Casa de repouso. Anual s -Alto Risco s N 

4.30 Clínica médica. Anual S - Alto Risco s N 

Clínica médico veterinária com uso de 

4.31 
equipamento emissor de radiação 

Anual S - Alto Risco 
ionizante (raio X) e/ou dispensário de 

s s 

medicamento de uso humano. 

• Clinica médico veterinária sem 

equipamento emissor de radiação 
4.32 

ionizante (raio X) e/ou dispensário de 
Anual N s s 

medicamento de uso humano. 

4.33 Consultório odontológico. Anual S - Alto Risco s N 

4.34 
Laboratório ou oficina de prótese 

Anual 
dentária. 

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 
Salão de beleza, massagens e 

congêneres. 
Anual s - Baixo Risco s N 

4.38 Ótica. Anual S - Baixo Risco s N 

4 
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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 Farmácias de manipulação. Anual S - Alto Risco s N 

4.44 
Atividades liberais ou não exploradas por 

Anual N s N 
pessoa física. 

Demais estabelecimentos prestadores de 

serviços não especificados ou 
Anual 4.45 

assemelhados às atividades previstas nos 
N s s • itens anteriores. 

4.46 Pensão. Anual N s s 

Organizações religiosas e associações 
Anual 4.47 

sem fins lucrativos em geral. 
N s N 

4.48 Órgãos públicos estaduais e federais. Anual N s N 

5 Atividades eventuais, provisórias ou esporádicas. 

Espetáculos artísticos, culturais ou 

5.1 · 
desportivos, realizados em locais com 

Por evento N s N 
capacidade de lotação de até 5.000 

pessoas. 

"Espetáculos artísticos, culturais ou 

• desportivos, realizados em locais com 
Por evento N s N 

capacidade de lotação acima de 5.000 

pessoas11
• 

5.3 Exposições, feiras e similares. Por evento N s N 

5.4 
Promotores de Exposições, Feiras e 

similares. 
Por evento N s N 

5.5 Outros Eventos não especificados acima. Por evento N s N 

6 OUTRAS ATIVIDADES NÃO PREVISTAS 

6.1 
OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A 

Anual 
FISCALIZAÇÃO SOMENTE DA SEPLAN. 

N s N 

OUTRAS ATIVIDADE SUJEITAS A 
6.2 FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SAÚDE Anual S - Baixo Risco s N 

BAIXO RISCO. 

5 
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OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A 
Anual N s s 6.3 · 

FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SEM MA. 

OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A 

6.4 SERVIÇOS DA SEPLAN, SEMMA E SAÚDE Anual S - Baixo Risco s s 
BAIXO RISCO. 

OUTRAS ATIVIDADE SUJEITAS A 

6.5 FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SAÚDE ALTO Anual S - Alto Risco s N 

RISCO. 

OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A 
6.6 SERVIÇOS DA SEPLAN, SEMMA E SAÚDE Anual S - Alto Risco s s 

ALTO RISCO. 

r; da: S= sujeita à incidência; S - Alto Risco= sujeita à incidência TA VS alto risco; S - Baixo Risco= sujeita à incidência TA VS baixo risco; 
N= não sujeita à incidência . 

• 

6 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
02, setembro, 19 

Senhor Presidente. 
Nobres Vereadores, 

Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei, com a aprovação da 
Lei Municipal 7.154/18, que revogou a Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE, instituindo as Taxas de Fiscalização 
de Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do poder de policia e respetivo Documento Simplificado de Arrecadação, 
diversos questionamentos surgiram em decorrência da Taxa de Ações em Vigilância Sanitária (TAVS), motivando a instauração 
de processo administrativo para se verificar a correção da base de cálculo. Concluiu-se que tanto a base de cálculo, como os 
valores utilizados condizem com a realidade. No entanto, se comparado os novos valores com aqueles que eram pagos em razão 
da revogada TUFE, reconheceu-se que houve, de fato, um aumento substancial. 

Diante disso, valendo-se do principio da razoabilidade e dentro dos valores previstos em orçamento, para que 
não afetem os resultados fiscais, elaborou-se o presente projeto que propõe a da Lei Municipal nº 7154/18. 

A proposta apresenta um desconto na TA VS de 70% já a partir de 2019, desde que quitados até o final do 
exerclcio de 2019. 

Aos contribuintes da Taxa de Ações em Vigilânci Saúde, ue efetuaram o recolhimento do tributo do 
exercício de 2019 anterionnente à concessão da remissão tratada esta Lei, ser concedido um desconto correspondente à 
diferença entre o que foi pago e o valor remido em 2019, a ser apli élo na taxa do e ercicio de 2020. 

Na revisão dos valores fo~•" _-,,;;;;,;-;;-:;~:,,,...,., 
com o Anexo I da minuta desta Lei e inclu 

São essas, Sen r Presidente, as no 
de Lei à apreciação desta Casa, uardando breve tramita 

Atencio saudações, 

ão a Taxa de Licença Ambiental, conforme 
to. 

sm tempo em que submeto o presente Projeto 
a aprovação da matéria. 

~ Pi!OCEDiUENms I.E6!SlATiVos 
~~~~~~ 5;;;~ 

2 
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P. 61.898/18 

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 exerclcio regular do poder de policia 
e respectivo Documento Simplificado de 
Arrecadação. 

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 sanc10na e promulga a seguinte lei: 

Art. 2° 

§ 1 º 

§ 2º 

§ 3• 

Art 3° 

Pará.grafo único. 

Art. 4° 

Art. 5° 

§ !º 

Ficam instituidas no Município, as Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos decorrentes do exerclcio 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. 

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 fiscaliz.ação, 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 â verificação do cwnprimento das normas 
a que se refere o art. 1 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 atívidade, 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: 
I - de comércio, indústria, agropecuária ou prestação de serviços em geral; 
II - desenvolvidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, culturais ou religiosas; 
m - decorrentes do exercício de profissão, arte ou oficio. 

São também considerados estabelecimentos: 
I - a residência de pessoa fisica, quando de acesso ao público em razão do exerclcio de atividade profissional; 
D - 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: 
I - manutenção de pessoal, material, mercadorias, veiculos, máquinas, instrumentos ou equipamentos; 
D - estrutura organizacional ou administrativa; 
m - ínscrição nos órgãos previdenciários; 
IV - indicação como domicilio 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. fonnulário, correspondência. site na internet, propaganda ou 
publicidade, contraio 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 TIDCas de Fiscalização das áreas 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, área ou edificação. 
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Ref Lei nº 7.154/18 

§ 2º 

Art. 6º 

Art. 7" 

Art. 8° 

Art. 9" 

PROC. N2 l 1'?,/t, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O disposto no § 1º, inciso I, 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. 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: 
I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares; 
U - da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado ou Municlpio; 
lll - 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 fisicas sem estabelecimento, assim consideradas as que exerçam atividades em suas próprias 

residências, neste Municlpio, desde que não abertas ao público em geral; 
IJ. 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 Municlpio, para o exercício de quaisquer das atividades relacionadas no art. 3° desta Lei e 
sujeitas à fiscalização pelo exercício do poder de policia 

São solidariamente responsáveis pelo pagamento das Taxa: 
I - 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 
realiz.ação do evento; 

ll - as pessoas fisicas e jurídicas 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; 

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 utensilios 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 ÁS AÇÕES DE VIGILÁNCIA EM SAÚDE -TAVS 

Art. 10 

Art. li 

Parágrafo único. 

Art. 12 

Art. 13 

A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de Vigilância em Saúde - doravante denominada Taxa 
de Ações de Vigilância em Sallde - TAVS é devida pelo exercício regular do poder de policia 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 - TA VS 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; 
II - em 1 º (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes. 
m- excepcionalmente no exercício 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 atividade anterior, no 
exerclcio da ocorrência. 

O Contribuinte das Taxas prevista neste Capitulo é a pessoa tisica oujurldica que explore estabelecimento situado no 
Município, para o exerclcio 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 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 Vigilância à Saúde será calculada em conformidade com o Anexo II desta Lei. 
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§ 3º 

Art. 14 

• Art. 15 

Parágrafo único. 

Art. 16 

Art. 17 

§ 2º 

• Art 18 

Parágrafo único. 

Art. 19 

Art 20 

Parágrafo único. 

PROC. N2 lt~/t, 
FOLHAS_@_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

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 fiscalimção. 

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 Fiscalização de Localização e de Funcionamento - TLF, fundada no poder de policia do Municlpio, 
concernente ao ordenamento das atividades urbanas tem como fato gerador a fiscalização por ele exercida sobre a 
locali71iÇão de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, bem corno 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 - lLF prevista neste capitu1o, 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 1° (primeiro) de janeiro de cada exercicio, nos anos subsequentes; 
m- excepcionalmente no exercfcio 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 tisica oujurldica que explore estabelecimento situado no 
Muníclpio, para o exercício de quaisquer das atividades relacionadas no art. 3º desta Lei e sujeitas à fiscalização, 
sujeitas ao exercício ou à prática de atos do poder público municipal em razão de loca1ização, instalação ou 
funcionamento das atividades. 

A base de cálculo da Taxa de Licença de Localização de Funcionamento - TLF, é o custo estimado do exercfcio 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 Il desta 
Lei. 

O custo em relação à ârea do estabelecimento apurado pela Secretaria MWlicipal de Planejamento é calculado em 
função das despesas necessárias aos serviços vinculados para a fiscalização de que trata este Capitulo. 

CAPITULO IV 
DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL-TLA 

A Taxa de Licenciamento Ambiental - TI.A é devida em razão do exerclcio do poder de polfcia das atividades e 
estabelecimentos sujeitos à fiscalização e licenciamento ambiental nos tennos das legislações reguladoras vigentes. 

O vaJor da Taxa de Licenciamento Ambiental - lLA, corresponde ao custo do exerclcio 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 exerclcio do poder de 
polfcia mW1icipal em relação à área ocupada do estabelecimento. 

A Taxa de Ações em Vigilância em Saúde -TAVS, será calculada em confonnidade com o Anexo II 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 Capitulo. 

O fato gerador da Taxa de Licenciamento Ambiental TIA. prevista neste capitulo, considera-se ocorrido: 
I - na data de inicio 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 exerclcio, nos anos subsequentes; 
lil - excepcionalmente no exercício de 2.019 considerar-se-á ocorrido o fato gerador da taxa em 1 º de abril do 

mesmo ano calendário. 

A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência correspondente à atividade anterior, no 
exerclcío da ocorrência. 
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Ref. Lei nº 7.154/18 

CAPITULO V 
DOCUMENTO SIMPLIFICADO DE ARRECADAÇÃO 

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

DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Art. 21 

Art. 22 

§ !' 

§ 2" 

§ 3• 

Art. 23 

§ !' 

§ 2' 

§ 3• 

§ 4• 

§ 5• 

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 periodo 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 troca 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 Tributá.ria . 

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 Trocas a que esta sujeito confonne Anexo I 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 taxas em até 4 (quatro) parcelas mensais e consecutivas. 

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

As Taxas previstas nesta Lei, lançadas anualmente para o contribuinte na fonna do § 2º 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 
Índice 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 
exerclcio 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 JPCA 

O contribuinte que efetuar o pagamento da Taxa ã 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 exercícios seguintes ao exerci cio de 2.019 os descontos para pagamento à vista seguirão a seguinte escala até 
atingir o percentual de 10%: 
I - 22,50 % para o exercido de 2.020; 
ll - 22,00 % para o exerci cio de 2.02 t; 
ill - 17,50 % para o exerclcio de 2.022; 
IV - 15,00% para o exercfcio de 2.023; 
V - 12,50% para o exerclcio de 2.024; 
VI - I0,00% a partir do exerclcio de 2.025. 

CAPITULO VI 
DAS ISENÇÕES 

Ficam isentos do pagamento das Taxas previstas nesta Lei: 
J - 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; 

n - 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 prejulzo 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. 
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FOLHAS IS --
Ref. Lei nº 7.154/18 

Art. 27 

Art. 28 

Art. 29 

Art. 30 

Art li 

Art. 32 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

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 - índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. 

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

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 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 nª 5. 771, de 21 de agosto de 2.009. 

Bauru, 04 de dezembro de 2.018. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETIA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

EVERSON DEMARCHI 
SECRETÁRJO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECtmVO 

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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• PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Departamento de Arrecildação Tributária 

ANEXO 1- TABElA 1 

PRO~. N2 t l9 __,__......_ ___ ,+-+--
F O l. H, \ S JS:__ 

Demonstrativo das atividades sujeitas a inc;idência das taxas de fiscalização da Secretaria da Saude, da Secretana do Planejamento e da Secretaria do Melo A 

Legenda · Sz sujeita à inddênda· N• n~o sujeíta à íncid~nda. 
,ossu, ASCAUIA(ÃO 

ITEM D!'M;RIÇÃO DA ATMDAOt 
PuuODO OE 8ASt DA 

_ _...,.._ ta•~-
_ .. _ .. 

INCIDiNCIA belm • alto rilco ...... -
1 

Agncuhura. pccu.iria. Sllvtcu.ltura. exploração florestal pesca e demais se.nlÇOS rc~ 1 ~ A,ual N s s 
3IMCbdcs 

2 1-
2 1 lnckillna cxtratn'a e de traMíonmçlo Amai N s s 
2 2 ll'dtRna de ahmcrt05. achtn·os. cll'Oala11CM, 9Clo, urus e \ 'Cm1.cs para fi,-; ahmcn1k:10S Amai S-1/tortsco s s 

2l 
lndúMna de drogas. mcdlca~OJ. ll'IR.U1l0' íarrmcê:1 .. cos., oorrcla1os. oosrrétko$, produaos de higiene e 

A1"31 5- 1110 risco s Is l~rfwncs, sanea11es doni~rutAnos 

24 Dcm:us industrias e íábricas A,ual S-altorisco s Is 
) COn'én:lo 

3 1 on~rao vattJ1s&a de procMos alirrc:rriaol. bebidas e ÍUJll) A,ual 5- baixo riK:o s N 

32 onérao \lU'CJI.Sb de JOITl3JS e mutu Amai N s N 

33 IComêrct0 \'ll'CJISU de pr0CUOS famact~. a,up ~ e ortopé(bc:ol,. de perfwnana e ~co Amai s- altorisco s s 

H Lojas de dcpanamcn10 ou rragau.nes Amai N s N 

JS Comtn::,o 1 ,'lrejo de corinasth-e11,, 1n!lam.h"C1s e cxplosr.·os A""'I N 5 ~ 

3.6 S'4)Cnncrcado e co~ncrcs A,a,al s-ba1xomco f5 ~ 

3 7 Rcsuutrank:, ctwn.scaria, rousscnc. pu.1..ana. larchonctc, pasaclana Padana. corlcit.ana e Slffillal't$ Anual s- barxomco s s 
38 Sor\'etena A,ual s-balxorisco 5 s 
39 .Açoupe:. a,icola e pcLUN Anual s- balxorisco 5 s 

3 10 M1.nnncrc::acb. rn:,oeana. qwtanda. bar e contlfnc,cs Amai s- baixo risco s s 
3 li ~rao de latcíraos e crrt>wdos Aooal s- baixo risco s " 
J 12 Fartmeaas e droga.nas, cxoe10 as de rmr1pulaçlo Amai s- 11to risco s ~ 

) . 13 Comémo atac:adista de produtos agropcçu.irios e produtos ahmcntJdos para a11,m1s A""I N s 
3 14 Contfreio niacadista de produtos quín.col A,ual N s 
315 00Yrct0 atacadista de produlos de fwm A,ual N s Is 
3 16 Ol'l1':roo e racmatóno de co«busd,'t.1s. 1nflamh-e1s e c-q,los.n'Ol. para ,~ po, atacado A,ual N s Is 

117 
DistnblJldo,a de drogas. mcdlcarncn.os.. 1l'ISUl'll0f fat'ffllCN:IC:OI. c:os~bCOS. procMOS de t.pcrc e perfumes. 

Amai s- alto risco s N 
sancanlCS dorrusa11Wl05 

1 18 b.r:.11 ªº' Idades comc:raa.JJ A""'I N s 
1 19 Comtrcao V1rq1w de GLP - Gás de Co:t,n.ha A,...I N s 
3.20 Proebor Hon.iftU.igraajciro- Eqlrcsário Individual A,,_I N N N 

4 Sa,,,ço 

4.1 CMUruçlo Cl\'tl A,ul N s • 
42 ran5p0flC ICITCSIIC. IQUl:\ÚOO ou aéreo A,ual N s . 
43 Com:10 C IClcconu-=açõcs Alllll N s N 

H 
Sc:n'lÇOI de 1ril:ntEd&açlo m a,qn e ,'fflda de 1rn')\'C1S, admilUU"aÇão de alupi!15, de 1n'Õ\'CIS. di 

Alll31 N s N 
L-..A......cl'IIOI. e ouuos tcl'\'ICOI rcl.aC1onados 

'5 lnstJtulÇÕCS ÍU'llll'ICC1rBS Arwl N s N 

4.6 Loléncas A""'I N s H 

4.7 N>Ucidadc e ,-eteulaçAo de publicidade Anual N s N 

a Scrv1ÇOS Píibbcos Concecbdos A,ual N IS N 

4 9 E.sl.abcJecirtYtlOI P1J1 prátJca de cursoscxtn11 cumcubrcs. cunos para conano e ~ncftS A,ual N s N 

"º Sen'lÇOS prmadof por auocU1Çõcs. A""'I N s N 

411 Uff1)Cza. oonsen açlo e rcparaçlo de bens m6\-cu: e 1rt1Ô\"C1s. c.-.:octo scl'\·iços doméstlCOI Arual N s s 
"2 Of1CU1as cm scnl de qualquer natun:z.a Alll31 N 5 s 
4 13 Locadoras de bens ll'ÓVCIS A,.,.I N s N .,. Est.aciommcrto A,ul N s s 
4 15 H04é1s. nx>téts. pousadas e 11milarcs ...... N s s 
4 16 Acadcmas csponrvu Anual S-baixorisco s s 
4 17 ISCOICCa5,, dancctcnas, boates e sllTll&rcs ...... , N s s 
4 18 Bar com rnisa ao ,wo Arwl S • b•h10 risco s 

4 19 
Bdhar, bohchc, tiro ao al\o e otuos aparcltm e JOIPS de diSlnlÇlo. locação de quadras pera pri11cas 
klr,unrtl\·as; pista de peu,1,\Çlo e ~ncrcs A,...I N s N 

420 Ao, kbdc$ recrcatwas. cul1ura1s e desportivas A,ual N s N 

4 21 Serviços ÍWlCrários e conexos ...... S • baho rbco s s 
4 22 lcstalas docnsim 1nf'aml. furdamcnlal, métbo. facukbdcs e ~ncttS • comcal'llms A,ual s•barxomco s ~ 
4 23 creches Anu•I s- alto risco s s 
4H lehbcs dcsponn'OS. l5SOMIÇÕCI dcsponn'aS e co•nercs Alwl s- altonsco s s 
• 25 Eubckcirrcrwo de ass,stenc.a médtco-tupawar Amai s- alto risco s s .,. Banco de sangue olhM. ó,wt.o. leite e outras secrcç~ Anual 1- alto risco s N 

427 llru&F'ns. e colocação dc p1ere1~ e outros A,...I s-altorisco f5 N 

428 
Laboral6no de an.ih5CS cllrucas. patologia cliruca. hc111:11ologi.1 cllnica. am1omaa pAtolóp:a. c1'°'ogía, llqwdc 
k:éfalo-raaUidlams e con~ncrcs Aru,I s• ahorisca s H 

4 29 Casa de repouso A,ual s-•horisco s N 

4 30 Cliraca mt<bca A,ual s- alto nsco s N 

4 3 1 CllfllCI ~,"Ctc.nnàru com ra10,: ...... , salto risco s . 
432 clinica médico veterinária sem raio x Anual s- baixo risco s s 
4 31 or5uhóno odocaológico A""'I s-alto risco s N 

434 Laboni'6no oo ofiom de pcótc:se dcntána A,a,al s- baixo risco s N 

4 ,)5 F1S101Jcrapia. acupurtura A,ual s•baUlo nsco s N 

4 36 Psicologia; foooalJCbolopa A,ual s- baixo nsco s N 

07 salao de bcJQ.a. rmssa,e.ns e co•ncrcs A,ual s-lMtxonsco 

438 '"" Anual S• b11ro nsco 

4]9 Ad,'OCOOO A,...I N s N 

• 40 l<:O<Ub1hdade Arwl N s N 



IT'tM DESCRIÇÃO DA ATIVI.DADE 
PEIÚODO OE I ASE DA .... ftlcollaocfo...i ... , ta• fltcallDÇlo ct.t ~•fllcalltaclo• 

INCIDlNCIA balm•elto rhc.o - -• 41 Economia Araal N s N 

4.42 E.Mina. arqui!Clunt Anal N s N 

443 F&nmei.as de man:apuuçlo A,....1 S-ahonKo s N .... Atindadcs li>craas ou nlo cxplondu por pessoa nsx:a A,....I N s n 

4 45 
0cnms cs&abclccuncm>I ~s de scn'lÇO' Ido csp0C1Íados ou aucn'Clhado& is 11n'ldades pm~ 

A,....I N s ~ llOSllfflSaliCnOrCS 

H 6 - N s s 
H7 ~ rdap,AS e aslOCUIÇ6cs sem fins luc:ratnos cm aeral A1"31 N s N 

U8 ótp(ll$ púbhc:os estaduaas e federais Arml N s N 

' Ad~idAdcs t\'Cl'll\alS. pn)',isónas ouesporicbcu POSSUI flSCAUUÇÃO -
51 

EspctácWOS anisocos. cullura,s ou dcsponn os. rcah.tados cm locais com capacKiodc de IOlaçlo de a1é .5 000 
Por C\'C..-0 N s N ·--· 

52 
Espetáculos anlst,cos. cuhunus ou desportivos.. realizados cm locais com capacidade de lotaÇlo acima de 

Por C\'tl'CO N s N S.000 iusoas 

l3 E:<poslÇ6cs, fcuu e sunllarcs Po<ccc,.. N s N 

H Prormtorcs de Expo5içõcs. Feiras e 111111.larcs 

'' Owo6 E,·cnos nlo cspccLlk.ados 1cnm PorC\'CnlO N s N 

6 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO PREVISTAS Po»uifiscallta<,lo 

6 1 iolTl'RAS ATIVIDADES SUJEITAS A FISCALIZAÇÃO SOMENlE DA SEPI.AN anual N s N 

6l iolTl'RAS ATIVIDADE SUJEITAS A FISCALIZAÇÃO DA SEPI.AN E SAÚDE am.11 s s N 

6 3 IOITl'RAS ATIVIDADES SUJEITAS A FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SEMA ama i N s s ., l<>lll1\AS ATIVIDADES SUJEITAS A SERVIÇOS DA SEPI.AN. SAÚDE E SEMA arual s s Is 

FOLHAS \ 



ITAXA DE FISCALIZAÇÃO 

SECRETARIA 00 PI.ANEJAMENTO 

SECRETARIA 00 MEIO AMIIENTE 

rAXA SECRETARIA 0A SAOOE IATM!WIES 11A1XO l!IS(X)I 
'AXA SECRETARIA sA0oE (A11VIOADES AI.TO RISCOl 

- -
ANEXO li 

Tabela 2: valor do custo da fiscalização da Secretaria do Planejamento, Secretaria da Saúde (baixo e alto risco) 
~ecretaria do Meio Ambiente, conforme tamanho do estabelecimento (em metos quadrados) 

TAMANHO EM METROS QUADRADOS DO ESTABELECIMENTO 

R$ 194_,()2, R$ 242,53 R$ 339,54 R$ 436,55 

RS 190_,_ool RS 2n_,_5ol RS m:soi R$ 427,50 

R$ 448_,_00I R$ 560_,_00, R$ 784,00 RS 1.008,00 
RS 1.485,00 R$ 1.856,25! RS 2.598,75 R$ 3.341,25 

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

R$ 921,60I R$1.164,12 

RS 902_,_5ol RS l .140,00 

R$ 2.128,oo] RS 2.688,00 
R$ 7.053,75 R$ 8.910_,_00 

.,, .,, 
O :X,. 

r- (.)1 r :e n 
)> • 
Vl Z 

-4~1 
1\.9 

..__ 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Em.lQde ~ 

ALEXSSAND 
Pre 

de 2019. 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Considerando o Projeto de Lei nº 70/19, que altera a Lei nº 7154, de 04 de 
dezembro de 2018, que instituiu as Taxas de Fiscalização de 
Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do poder de policia e 
respectivo Documento Simplificado de Arrecadação, processado sob nº 
183/19, solicitamos ao Poder Executivo que detalhe as principais 
modificações decorrentes da alteração da lei supracitada. Outrossim, 
solicitamos e infor o conteúdo do Art. 9° da mesma Lei. 
Bauru 1 t de 2019. 

Relator 

Senhor Presidente da Gamara Municipal: 

Tendo em vis 
encaminham 
Bauru, 10 de 

Presidente d 

A 

a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
to de ofício ao Senhor Prefeito Municipal. 
lembro de 2019. 

O BUSSOLA 
omissão de Justiça, Legislação e Redação 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação. 
B etembro de 2019. 

JO 

Atendido o despacho supr Segue cópia do ofício. 
Bauru, 10 de setembro de 2019. 

1 ~,;<.)!.. ~ 'YY\ c.K. ~ 
ÕIÊGO M HEUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de poio Legislativo em exercício 
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Of.DAL.SPL.PM. 169/19 

Bauru, 10 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 70/19, processado sob nº 

183/19, que altera a Lei nº 7154, de 04 de dezembro de 2018, que instituiu as Taxas 

de Fiscalização de Estabelecimentos decorrentes de exercicio regular do poder de 

polícia e respectivo Documento Simplificado de Arrecadação, 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 . 

OSÉROB 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 



1. 

• 

• 

OF. EXE Nº 321/19 
P. 61.898/18 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

.--...Ao~~'-""..1-1,111!,.;;W\-·OPAULO 
Câmara Mu 1icipal de Bauru 

Diretoria de ,polo Legislativo 

1 2 SET. 7019 

EN1RAPA 
Hora 1oJ..,LJ~(a) 15 

Bauru, 11 de setembro de 2.019. 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

MENSAGEM MODIFlCATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 70/19 

Através do presente encaminhamos à Vossa Excelência, de acordo com o 152 do 
Regimento Interno dessa Câmara Municipal, me11sagem modijicativa ao Projeto de Lei º , que altera a Lei 
Municipal nº 7.154, de 14 de dezembro de 2.018 que instituiu as Taxas de Fis · o de Estabelecimentos 
decorrentes de exercício regular do poder de polfcia e respectivo Documento Simplifi 

Esta mensagem destina-se a alterar o Artigo 6° do projeto de Lei que passa a ter a seguinte redação: 

Art. 6° Altera o Anexo I referente a Tabela de estabelecimentos sujeitos à incidência das taxas 
relativas às fiscalizações da Secretaria da Saúde (TAVS), da Secretaria do Planejamento 
(TLF) e da Secretaria do Meio Ambiente (TLA) constante na Lei Municipal nº 7 J 54 de J 4 
de dezembro de 2018, que passa a vigorar ardo com o Anexo I dessa lei. 

A modificação refere-se somente ao aiJ,' 1&1eC11crãr~tNlo p jeto de lei, pois, há somente um anexo e não 
dois conforme constou . 

Atenciosas saudaçõ , 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

"--0.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da s~~o O:-d_l&árla dg_ 
dia -.......; 1 ,(o'-' _Q_,, ~ 

3 I 

1 
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r PROC. N2 IJ~ i t ") iÇ 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAJtfifOOWlf~=====::J 

Gabinete do Prefeito 

OF GP 1910/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 18 de setembro de 2019. 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria d• \poio Legislativo 

2 5 SET. 2019 

EN1 RA,OA 
Hore10.LS"o (all.9 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM 169/19, Processo 

61898/2018, em que a comissão de Justiça, Legislação e Redação solicita detalhes das 

principais modificações decorrentes da alteração da lei 7154, de 04/12/18. 

Em resposta ao Oficio acima indicado, esclarecemos que em o Projeto de 

Lei nº 183/19, que altera dispositivos da Lei nº 7.154/19, informamos que em razão dos 

questionamentos realizados pelos profissionais da área da saúde e procedimento 

administrativo da Associação Paulista de Medicina, foi realizada verificação na base de 

cálculo das três taxas. A base de cálculo e os valores utilizados condizem com a 

realidade, no entanto, se comparado com o valor que esses profissionais pagavam no 

momento da antiga taxa em relação aos novos, de fato houve um aumento substancial. 

Diante disso, valendo-se do princípio da razoabilidade e dentro dos valores 

previstos em orçamento, para que não afetem os resultados fiscais foram proposta as 

alterações: 

• Aplicação de desconto de 70% para os contribuintes da TAVS (Saúde) que 

efetuarem o pagamento da respectiva taxa no exercício do seu vencimento; 

• Ajustes na Tabela de Incidência da Taxa de Licença Ambiental (Meio 

Ambiente) de modo a ficar melhor especificadas atividades sujeitas à 

fiscalização e taxa; 

• Previsão de Crédito para 2.020 do valor já recolhido na forma de TAVS (Saúde) 

sem o desconto criado pela proposta de alteração da Lei. 

• Retirada do artigo 9° foi retirada por conta da Lei tratar de estabelecimento; 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Vila Noemy- CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000 -
www.bauru.sp.gov.br 
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PROC.N9_..:,l"i_,.;:;;?;..Jl...,l_"'l _____ e,. 

~fO~LtiJl:!,Pj===:z:=4==, ===.I PREFEITURA MUNICIPAL DE B111 ___ _ 

Gabinete do Prefeito 

Continuação OF.GP. 1910/19- fl. 02 

• O art. 9° havia previsão de solidariedade do proprietário do imóvel no 

recolhimento da TFE: 

"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 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 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. 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. " 

Isenção das taxas para templos de qua uer culto Atenciosamente . 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Vila Noemy - CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000 -
www.bauru.sp.gov.br 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

O Projeto de Lei e a Mensagem Modificativa às fls. 22 são 

legais e constitucionais, 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 

2 de setembr e 

Relator 

C9RAÇÃO OE 
SAO PAULO 
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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 do Projeto de Lei e da Mensagem Modificativa 

às fls. 22. 
Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

MARCOSANTO 
Membro 

Sala de Reuniões, em 

24 de setembro de 2019.* 

DR BUSSOLA 
resid nte 

~/4,-i7~~é7~ 
LHERME BERRIEL CARDOSO 

mbro 
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Praça D. Pedro li, 1-50-Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃODE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~ ~C1J YO~b 
Em .2 de ~ de 2019. 
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C9RAÇÃODE 
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 
02 de ou bro de 2019. 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃODE 
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. 

• LUIZCA 
Relator 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
02 de outubro de 2019. 

~ 
YA~,~ ~~~G~MENTO 

Presidente 

ALEXSSA 
Membro 

RO BUSSOLA 

. ~~~~ 
CHIARA ANIERI BASSETTO 
Membro 

RI 
Membro 

NJlk:ação da Paula 1111 

IJálo Qfdgl de Ba•Jlll. 
tJa.2LJ.l2J.l1..~-- 'Jf, 

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

VOTAÇÃO NOMINAL 

PROCESSO Nº ___._.I g ..... ;l ... l-"-1 ' '-----

ASSUNTO: n, w' f<S \ í\Jf'f.'.,) 

DATA: of / \ó /2019 

VEREADOR 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA 
02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA 
03 - CHIARA RANIERI BASSETTO 
04- FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
05 - FRANCISCO CARLOS DE GOES 
06 - GUILHERME BERRIEL CARDOSO 
07 - LUIZ CARLOS BASTAZINI 
08 - LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA 
09 - MANOEL AFONSO LOSILA 
1 O - MARCOS ANTONIO DE SOUZA 
11 - MILTON CESAR DE SOUZA SARDIN 
12 - NATALINO DAVI DA SILVA 
13 - RICARDO PELISSARO LOQUETE 
14 - ROGER BARUDE 
15 - SERGIO BRUM 
16 - TELMA GOBBI 
17-YASMIM NASCIMENTO 

TOTAL 

SIM NAO 

1 

Q, 

?) 

l.t 
s 
" f 
i 
~ 

1 e 
li 
Ai, 
lô 

14 
IS 
1 e. 

,~ ô 

CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM ( 1~) E NÃO (,Ô )VOTOS. 

~~lttewh\t 
DIRETORIA APOIO LEGISLATIVO 

• C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente projeto e da 

Mensagem Modificativa de folhas 22, em Primeira e 

Segunda Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária, realizadas no dia 07 de outubro de 2019, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 08 de outubro de 2019 . 

ERTO MEIRA 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 08 de outubro de 2019 . 

~~~~lWml, 

RONALDO José SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 737 4 
De 08 de outubro de 2019 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Altera a Lei Municipal nº 7154, de 04 de dezembro de 
2018, que instituiu as Taxas de Fiscalização de 
Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do 
poder de polícia e respectivo Documento Simplificado 
de Arrecadação. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Fica revogado o artigo 9° da Lei 7.154, de 04 de dezembro de 2.019. 

Inclui os §§ 4° e 5° ao art. 13 da Lei 7.154, de 04 de dezembro de 
2.019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 13 A Taxa de Ações em Vigilância à Saúde será calculada 
em conformidade com o Anexo li desta Lei. 
(, .. ) 

§ 4° Os contribuintes que efetuarem o recolhimento da TAVS - Taxa 
de Ações em Vigilância à Saúde - previstas no anexo li dentro 
do respectivo exercício de vencimento terão um desconto para 
pagamento desta taxa com 70% a ser aplicado após o calculo do 
teto de que trata o artigo 23, § 5° dessa lei, se houver. 

§ 5° O desconto para pagamento da TAVS - Taxa de Ações em 
Vigilância à Saúde - dentro do respectivo exercício de 
vencimento previsto no parágrafo anterior aplicar-se-á, inclusive, 
para recolhimentos efetuados das taxas do exercício de 2.019." 

O art. 19, caput, e§ 1° da Lei 7.154, de 04 de dezembro de 2.019 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 19 A base de cálculo da Taxa de Licença Ambiental é o 
custo estimado do exercício do poder de polícia municipal em 
relação à área ocupada do estabelecimento. 

§ 1° A Taxa de Licença Ambiental será calculada em conformidade 
com o Anexo li desta Lei. 
( ... )" 

Inclui o inciso IV e parágrafo único ao artigo 25, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 25 ( ... ) 

IV-
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SAO PAULO 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Parágrafo único. Fica concedida às pessoas descritas no inciso IV 
deste artigo a remissão das Taxas de Fiscalização de 
Estabelecimentos do exercicio de 2.019." 

Os contribuintes da Taxa de Ações em Vigilância à Saúde que 
efetuaram o recolhimento do tributo do exercício de 2.019 
anteriormente à concessão do desconto de que trata esta Lei gozarão, 
no exercício de 2020, de um desconto correspondente ao valor do 
desconto a que teria direito em 2.019. 

Altera o Anexo I referente a Tabela de estabelecimentos sujeitos à 
incidência das taxas relativas às fiscalizações da Secretaria da Saúde 
(TAVS), da Secretaria do Planejamento (TLF) e da Secretaria do Meio 
Ambiente (TLA) constante na Lei Municipal nº 7154 de 14 de dezembro 
de 2018, que passa a vigorar de acordo com o Anexo I dessa Lei. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 08 de outubro de 2019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~ ;-,,, 'iló..@U, 
RONALDO J()SÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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ANEXO! -TABELA 1 

c9RAÇÃO DE 
S1\0 PI\ULO 

Demonstrativo das atividades sujeitas à incidência das taxas de fiscalização da Secretaria da Saúde -TAVS, da Secretaria do Planejamento - TLF e da 
Secretaria do Melo Ambiente - TLF 

SUJEITA À FISCALIZAÇÃO 

TAXA DE TAXA DE 
FISCALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TAXA DE ESTABELECIMENTOS LOCALIZAÇÃO E 

PERIODODE SUJEITOS ÀS AÇÕES DE LICENCIAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE DA DE VIGILÃNCIA EM FUNCIONAMENTO - AMBIENTAL-TLA 

INCID~NCIA SAÚDE-TAVS TLF 

• SAÚDE BAIXO E ALTO SEPLAN SEMMA RISCO 

Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 
1 florestal, pesca e demais serviços relacionados Anual N s N 

a essas atividades. 

2 Indústria 

2.1 Indústria extrativa e de transformação. Anual N s N 

2.2 Indústria de alimentos, aditivos, embalagens, gelo, 
Anual S - Alto Risco s N tintas e vernizes para fins alimentícios. 

Indústria de drogas, medicamentos, insumos 
2.3 farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de Anual S-Alto Risco s N 

higiene e perfumes, saneantes domissanitários. 

2.4 Demais indústrias e fábricas. Anual S - Alto Risco s N 

3 Comércio 

•. 1 
Comércio varejista de produtos alimentícios, 

Anual S - Baixo Risco s bebidas e fumo. N 

3.2 Comércio varejista de jornais e revistas. Anual N s N 

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, 
3.3 artigos médicos e ortopédicos, de perfumaria e Anual N s N 

cosmético. 

3.4 Lojas de departamento ou magazines. Anual N s N 

3.5 Comércio a varejo de combustfvels, inflamáveis e 
Anual N s N explosivos. 

3.6 Supermercado e congêneres. Anual S - Baixo Risco s s 
Restaurante, churrascaria, rotisserie, pizzaria, 

3.7 lanchonete, pastelaria. Padaria, confeitaria 
similares. 

e Anual S - Baixo Risco s s 

3.8 Sorveteria. Anual S - Baixo Risco s s 
3.9 Açougue, avícola e peixaria. Anual S - Baixo Risco s s 
3.10 Minimercado, mercearia, quitanda, bar e Anual S - Baixo Risco s congêneres. s 

3.11 Comércio de laticfnlos e embutidos. Anual S - Baixo Risco s N 

. / 
~ 

c::Pi 
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3.12 Farmácias e drogarias, exceto as de manipulação. Anual S - Alto Risco s s 

3.13 Comércio atacadista de produtos agropecuários e 
Anual N s s produtos alimentícios para animais. 

3.14 Comércio atacadista de produtos químicos. Anual N s s 
3.15 Comércio atacadista de produtos de fumo. Anual N s N 

3.16 Comércio e reservatório de combustlveis, 
Anual N s N inflamáveis e explosivos, para venda por atacado. 

Distribuidora de drogas, medicamentos, Insumos 
3.17 farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene Anual S - Alto Risco s N 

e perfumes, saneantes domissanitérios. 

3.18 Outras atividades comerciais. Anual N s s 
.19 Comércio Varejista de GLP - Gás de Cozinha. Anual N s s 

3.20 Produtor Hortifrutigranjeiro - Empresário 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 N 
4.3 Correio e telecomunicações. Anual N s N 

Serviços de intermediação na compra e venda de 
4.4 imóveis; administração de aluguéis, de imóveis, 

de condomfnios, e outros serviços relacionados. 
Anual N s N 

4.5 Instituições financeiras. Anual N s N 
4.6 Lotéricas. Anual N s N 
4.7 Publicidade e veiculação de publicidade. Anual N s N 
4.8 Serviços Públicos Concedidos. Anual N s N 

•. 9 
Estabelecimentos para prática de cursos extra 

Anual N s curriculares, cursos para concurso e congêneres. N 

4.10 Serviços prestados por associações. Anual N s N 

4.11 Limpeza, conservação e reparação de bens móveis 
Anual N s s e imóveis, exceto serviços domésticos. 

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 música ao vivo. Anual S - Baixo Risco s N 

Bilhar, boliche, tiro ao alvo e outros aparelhos e 

4.19 jogos de dislraçlio; locaçao de quadras para 
Anual prá11cas desportivas; pista de patinação e N s N 

congêneres. 

4.20 Atividades recreativas, culturais e desportivas. Anual N s N 

/2'- ~ e:;?' 
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4.26 
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4.34 

4.35 

4.36 
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4.39 
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4.44 
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Serviços funerários e conexos. Anual S - Baixo Risco s N 

Escolas do ensino infantil, fundamental, médio, 
Anual S - Baixo Risco s N faculdades e congêneres - com cantinas. 

Creches. Anual S - Alto Risco s N 

Clubes desportivos, associações desportivas e 
Anual S - Alto Risco s N congêneres. 

Estabelecímento de assistência médico-hospitalar. Anual s -Alto Risco s N 

Banco de sangue, olhos, órgãos, leite e outras Anual S - Alto Risco s N secreções. 

Tatuagens, e colocação de piercing e outros. Anual S - Alto Risco s N 

Laboratório de análises clinicas, patologia 
clinica, hematologia clínica, anatomia patológica, Anual S - Alto Risco s N 
citologia, liquido cefalorraquidianos e congêneres. 

Casa de repouso. Anual S - Alto Risco s N 

Clinica médica. Anual S • Alto Risco s N 
Clinica médico veterinária com uso de equipamento 
emissor de radiação Ionizante (ralo X) e/ou Anual S - Alto Risco s s 
disoensário de medicamento de uso humano. 
Clinica médico veterinária sem equipamento 
emissor de radiação ionizante (raio X) e/ou Anual N s s 
disoensário de medicamento de uso humano. 

Consultório odontológico. Anual S - Alto Risco s N 

Laboratório ou oficina de prótese dentária. Anual S - Baixo Risco s N 

Fisioterapia: acupuntura. Anual S - Baixo Risco s N 

Psicologia; fonoaudiologia. Anual S - Baixo Risco s N 

Salão de beleza, massagens e congêneres. Anual S - Baixo Risco s N 

ótica. Anual S - Baixo Risco s N 

Advocacia. Anual N s N 

Contabilidade. Anual N s N 

Economia. Anual N s N 

Engenharia; arquitetura. Anual N s N 

Farmácias de manipulação. Anual S - Alto Risco s N 

Atividades liberais ou não exploradas por pessoa 
Anual N s N física. 

Demais estabelecimentos prestadores de serviços 
não especificados ou assemelhados ãs atividades Anual N s s 
previstas nos Itens anteriores. 

Pensão. Anual N s s 
Organizações religiosas e associações sem fins 

Anual N s lucrativos em geral. N 

Órgãos públicos estaduais e federais. Anual N s N 

Atividades eventuais, provisórias ou esporádicas. 

Espetáculos artlsticos, culturals ou desportivos, 
realizados em locais com capacidade de lotação de Por evento N s N 
até 5.000 pessoas. 

A ~ 
~ 

-
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"Espetáculos artfsticos, culturais ou desportivos, 
realizados em locais com capacidade de lotação Por evento N s N 
acima de 5.000 pessoas". 

Exposições, feiras e similares. Por evento N s N 

Promotores de Exposições, Feiras e similares. Por evento N s N 

Outros Eventos não especificados acima. Por evento N s N 

OUTRAS ATIVIDADES NÃO PREVISTAS 

OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A Anual N s N FISCALIZAÇÃO SOMENTE DA SEPLAN. 

OUTRAS ATIVIDADE SUJEITAS A 
FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SAÚDE BAIXO Anual S - Baixo Risco s N 
RISCO . 

OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A Anual N s s FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SEMMA. 

OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A SERVIÇOS 
DA SEPLAN, SEMMA E SAÚDE BAIXO RISCO. Anual S - Baixo Risco s s 

OUTRAS ATIVIDADE SUJEITAS A 
FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SAÚDE ALTO Anual S - Alto Risco s N 
RISCO. 

OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A SERVIÇOS 
DA SEPLAN, SEMMA E SAÚDE ALTO RISCO. Anual S - Alto Risco s s 

Legenda. S• sujeita à Incidência, S -Alto Risco= sujeita à incidência TAVS alto risco; S - Baixo Risco• sujeita à Incidência TAVS baixo risco; N• 
não sujeita à Incidência. ~ e? ' 

" 
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Of.DAL.SPL.PM. 195/19 

Bauru, 08 de outubro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões 
Ordinária e Extraordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 07 
de outubro de 2019: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7374 de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 7154, de 04 de 
dezembro de 2018, que instituiu as Taxas de Fiscalização de 
Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do poder de 
policia e respectivo Documento Simplificado de Arrecadação; 

7375 de autoria desse Executivo, que institui o "Programa Extraordinário 
de Recuperação Fiscal - REFIS"; 

7376 de autoria deste Legislativo, que declara de utilidade pública o 
GRUPO ATO ASSOCIAÇÃO CULTURAL; 

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

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

. . 
RTOMEIRA 

,-....,,..c:;,.~.!..:,5:!..protll 
,-..:i;.-=.,--_nq dia o -

DIEGO M',THf! ,;:;;:-~ KANASHIRO 
·--~---~-- . ··-· . -,~~!-~; .. ½ih~ .. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 368/19 
P. 61.898/18 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência 
Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018 u 
decorrentes de exercício regular do poder d eia e respectivo o 

Atenciosas Sa 

Excelentíssimo Senhor 
BENEDITO ROBERTO MEIRA 
DD. Presidente em exercício da Câmara Municipal 
NESTA 

Bauru, 09 de outubro de 2.019 . 

nici ai n' 7.265/19 que altera a Lei 
de Fiscalização de Estabelecimentos 

Simplificado de Arrecadação. 
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P. 61.898/18 

PREFEITURA M 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.265, DE 09 DE OUTUBRO DE 2.019 
Altera a Lei Municipal nº 7.154, de 04 de 
dezembro de 2.018 que instituiu 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. 1º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica revogado o art. 9° da Lei Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018. 

Inclui os §§ 4° e 5° ao art. 13 da Lei Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 13 A Taxa de Ações em Vigilância à Saúde será calculada em conformidade com o Anexo li 
desta Lei. 
( ... ) 

§ 4° Os contribuintes que efetuarem o recolhimento da TA VS - Taxa de Ações em Vigilância 
à Saúde - previstas no anexo li dentro do respectivo exercício de vencimento terão um 
desconto para pagamento desta taxa com 70% a ser aplicado após o cálculo do teto de que 
trata o artigo 23, § 5° dessa lei, se houver. 

§ 5° O desconto para pagamento da TA VS - Taxa de Ações em Vigilância à Saúde - dentro do 
respectivo exercício de vencimento previsto no parágrafo anterior aplicar-se-á, inclusive, 
para recolhimentos efetuados das taxas do exercício de 2.019." (NR) 

O art. 19, caput, e§ 1° da Lei Municipal nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018 passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 19 A base de cálculo da Taxa de Licença Ambiental é o custo estimado do exercício do 
poder de polícia municipal em relação à área ocupada do estabelecimento . 

§ 1° A Taxa de Licença Ambiental será calculada em conformidade com o Anexo li desta Lei. 
( ... )" (NR) 

Inclui o inciso IV e parágrafo único ao art. 25 da Lei Municipal nº 7 .154, de 04 de dezembro de 
2.018, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 25 ( ... ) 

IV - os templos de qualquer culto. 

Parágrafo único. Fica concedida às pessoas descritas no inciso IV deste artigo a remissão das 
Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos do exercício de 2.019." (NR) 

Os contribuintes da Taxa de Ações em Vigilância à Saúde que efetuaram o r. 
do exercício de 2.019 anteriormente à concessão do desconto de que trat 
exercício de 2020, de um desconto correspondente ao valor do desconto 
2.019. 

ta Lei gozarão, no 
e teria direito em 
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PREFEITURA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.264/19 

Art. 6° Altera o Anexo I referente a Tabela de estabeleci ntos suj itos à incidência das taxas relativas às 
fiscalizações da Secretaria Municipal de Saúde A VS), d Secretaria Municipal do Planejamento 
(TLF) e da Secretaria Municipal do Meio biente (TL constante na Lei Municipal nº 7.154, 
de 14 de dezembro de 2.018, que pa com o Anexo I dessa Lei. 

Art. 7° 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

, EVER 
SECRETARIO D 

DEMARCHI 
NOMIA E FINANÇAS 

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

rl:i~EIR_ü 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇAO E DOCUMENTAÇÃO 

2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I - TABELA I 
Demonstrativo das atividades sujeitas à incidência das taxas de fiscalização da Secretaria da Saúde - TA VS, da 

. d S . d M . A b" TLF Secretaria do Plane1amento - TLF e a ecretana o e10 m tente -
SUJEITA À FISCALIZAÇÃO 

TAXA DE TAXA DE 
FISCALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TAXA DE 

PERÍODO ESTABELECIMEN DE LICENCIA ME 
DE BASE TOS SUJEITOS ÀS LOCALIZAÇÃO NTO 

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA AÇÕES DE EDE AMBIENTAL-
INCIDÊNCI VIGILÂNCIA EM FUNCIONAMEN TLA 

A SAÚDE-TAVS TO-TLF 

SAÚDE BAIXO E 
SEPLAN SEMMA 

ALTO RISCO 

Agricultura, pecuária, silvicultura, 
1 exploração florestal, pesca e demais Anual N s N 

serviços relacionados a essas atividades. 

2 Indústria 

2.1 Indústria extrativa e de transfonnação. Anual N s N 

2.2 
Indústria de alimentos, aditivos, embalagens, 

Anual S - Alto Risco s N gelo, tintas e vernizes para fins alimentícios. 

Indústria de drogas, medicamentos, insumos 

2.3 
farmacêuticos, corre !atos, cosméticos, 

Anual S - Alto Risco s N produtos de higiene e perfumes, saneantes 
domissanitários. 

2.4 Demais indústrias e fábricas. Anual S - Alto Risco s N 

3 Comércio 

3.1 
Comércio varejista de produtos alimentícios, 

Anual S - Baixo Risco s N bebidas e fumo. =- Comércio varejista de jornais e revistas. Anual N s N 
Comércio varejista de produtos 

3.3 fannacêuticos, artigos médicos e ortopédicos, Anual N s N 
de perfumaria e cosmético. 

3.4 Lojas de departamento ou magazines. Anual N s N 

3.5 
Comércio a varejo de combustíveis, 

Anual N s inflamáveis e exolosivos. N 

3.6 Supennercado e congêneres. Anual S - Baixo Risco s s 
Restaurante, churrascaria, rotisserie, pizzaria, 

3.7 lanchonete, pastelaria. Padaria, confeitaria e Anual S - Baixo Risco s s 
similares. 

3.8 Sorveteria. Anual S - Baixo Risco s s 
3.9 Açougue, avícola e peixaria. Anual S - Baixo Risco s s 

3.10 
Minimercado, mercearia, quitanda, bar e 

Anual S - Baixo Risco s s congêneres. 

3.11 Comércio de laticínios e embutidos. Anual S - Baixo Risco s \ N 

3.12 
Farmácias e drogarias, exceto as de 

Anual S - Alto Risco \ ,/ manipulação. s s 
L. <::, 3 
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3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 
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4.11 

4.12 

4.13 
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4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Comércio atacadista de produtos 
agropecuários e produtos alimentícios para Anual N s 
animais. 

Comércio atacadista de produtos químicos. Anual N s 
Comércio atacadista de produtos de fumo. Anual N s 
Comércio e reservatório de combustíveis, 
inflamáveis e explosivos, para venda por Anual N s 
atacado. 
Distribuidora de drogas, medicamentos, 
insumos fannacêuticos, cosméticos, 

Anual S • Alto Risco s produtos de higiene e perfumes, saneantes 
domissanitários. 

Outras atividades comerciais. Anual N s 
Comércio Varejista de GLP - Gás de 

Anual N s Cozinha. 
Produtor Hortifrutigranjeiro - Empresário 

Anual N Individual. N 

Serviço 

Construção civil. Anual N s 
Transporte terrestre, aquaviário ou aéreo. Anual N s 
Correio e telecomunicações. Anual N s 
Serviços de intermediação na compra e 
venda de imóveis; administração de 

Anual N s aluguéis, de imóveis, de condomínios, e 
outros serviços relacionados. 

Instituições financeiras. Anual N s 
Lotéricas. Anual N s 
Publicidade e veiculação de publicidade. Anual N s 
Serviços Públicos Concedidos. Anual N s 
Estabelecimentos para prática de cursos extra 
curriculares, cursos para concurso e Anual N s 
congêneres. 

Serviços prestados por associações. Anual N s 
Limpeza, conservação e reparação de bens 
móveis e imóveis, exceto serviços Anual N s 
domésticos. 

Oficinas em geral de qualquer natureza. Anual N s 
Locadoras de bens móveis. Anual N s 
Estacionamento. Anual N s 
Hotéis; motéis; pousadas e similares. Anual N s 
Academias esportivas. Anual S • Baixo Risco s 
Discotecas, danceterias, boates e similares. Anual N s 
Bar com música ao vivo. Anual S • Baixo Risco s 
Bilhar, boliche, tiro ao alvo e outros 
aparelhos e jogos de distração; locação de 

Anual N s quadras para práticas desportivas; pista de 
patinação e congêneres. \ 
Atividades recreativas, culturais e 

Anual N s ~ IJ desportivas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

4.21 Serviços funerários e conexos. Anual S - Baixo Risco s N 

Escolas do ensino infantil, fundamental, 
4.22 médio, faculdades e congêneres - com Anual S - Baixo Risco s N 

cantinas. 

4.23 Creches. Anual S - Alto Risco s N 

4.24 
Clubes desportivos, associações desportivas e 

Anual 
congêneres. 

S - Alto Risco s N 

4.25 
Estabelecimento de assistência médico-

Anual S - Alto Risco s N 
hospitalar. 

4.26 
Banco de sangue, olhos, órgãos, leite e outras 
secreções. 

Anual S - Alto Risco s N 

4.27 Tatuagens, e colocação de piercing e outros. Anual S - Alto Risco s N 

• Laboratório de análises clínicas, patologia 

4.28 
clínica, hematologia clfnica, anatomia 

Anual S - Alto Risco s N 
patológica, citologia, líquido 
cefalorraquidianos e congêneres. 

4.29 Casa de repouso. Anual S - Alto Risco s N 

4.30 Clínica médica. Anual S - Alto Risco s N 

Clínica médico veterinária com uso de 

4.31 
equipamento emissor de radiação ionizante 

Anual S - Alto Risco s s 
(raio X) e/ou dispensário de medicamento de 
uso humano. 
Clinica médico veterinária sem equipamento 

4.32 emissor de radiação ionizante (raio X) e/ou Anual N s s 
disoensário de medicamento de uso humano. 

4.33 Consultório odontológico. Anual S - Alto Risco s N 

4.34 Laboratório ou oficina de prótese dentária. 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 

~ 
Salão de beleza, massagens e congêneres. Anual S - Baixo Risco s N 

Ótica. Anual S - Baixo Risco s N 

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 Farmácias de manipulação. Anual S - Alto Risco s N 

4.44 
Atividades liberais ou não exploradas por 

Anual N s N pessoa flsica. 

Demais estabelecimentos prestadores de 
4.45 serviços não especificados ou assemelhados Anual N s s 

às atividades previstas nos itens anteriores. 

4.46 Pensão. Anual N s s 
4.47 

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

4.48 Órgãos públicos estaduais e federais. Anual N s N 

5 Atividades eventuais, provisórias ou esporádicas. , 
=-' \:, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Espetáculos artísticos, culturais ou 
5.1 desportivos, realizados em locais com Por evento N s N 

capacidade de lotação de até 5.000 pessoas. 

"Espetáculos artísticos, culturais ou 

5.2 
desportivos, realizados em locais com 

Por evento N s N 
capacidade de lotação acima de 5.000 
pessoas''. 

5.3 Exposições, feiras e similares. Por evento N s N 

5.4 Promotores de Exposições, Feiras e similares. Por evento N s N 

5.5 Outros Eventos não especificados acima. Por evento N s N 

6 OUTRAS ATIVIDADES NÃO PREVISTAS 

• OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A 
Anual N s N 

FrSCALIZAÇÃO SOMENTE DA SEPLAN. 

OUTRAS ATIVIDADE SUJEITAS A 
6.2 FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SAÚDE Anual S - Baixo Risco s N 

BAIXO RISCO. 

6.3 
OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A Anual N s s 
FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SEMMA. 

OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A 
6.4 SERVIÇOS DA SEPLAN, SEMMA E Anual S - Baixo Risco s s 

SAÚDE BAIXO RISCO. 
OUTRAS ATIVIDADE SUJEITAS A 

6.5 FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN E SAÚDE Anual S - Alto Risco s N 
ALTO RISCO. 
OUTRAS ATIVIDADES SUJEITAS A ~ 

6.6 SERVIÇOS DA SEPLAN, SEMMA E Anual S - Alto Risco s s 
SAÚDE ALTO RISCO. 

Legenda: S= sujeita à incidência; S -Alto Risco= sujeita à incidência TAVS alto risco; S - Baixo~ sco= sujeita à incidência TA VS 
baixo risco; N= não sujeita à incidência. • 
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Cunipr!das as cxlgõnclas Jogais 
encominl,a-se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Bauru .~ .. ':í.J~,:J.,Q,.,J .. ~ 
D1retor1a de o o Leglslatfvo 
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