
15/06/2020 

RETIRADO 

Projeto de lei nº 35/20, que altera o inciso 
VIII , do art. 9°, da lei Municipal nº 6778 5 de 
26 de abril de ;2016, que exclui o efeito 
positivo ao silencio administrativo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N" 172/20 
P. 89.372/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de :\paio Legislativo 

1 5 JUN. 2020 

ENTRADA 
HoralOl1. "--S (a) 18,A.--

Bauru, 04 de junho de 2.020. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência · o de Lei n" 35/20 que altera o inciso 
VIII, do artigo 9°, da Lei Municipal n" 6.778, de 26 de abri e 2.016, q e exclui o efeito positivo ao silêncio 
administrativo. 

Atenciosas saudações, 

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

A 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 

___ d,,.a,:.:::S.:-e;ssão Ordinária do 
dia 
em, f 5" 

Anexos: Cópia das Leis Municipais nºs. 6.778/16 e 6.956/17; CF 88, Art. 5~ lnciso.XXXV. 
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P. 89.372/19 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 35/20 
Altera o inciso VIII, do art. 
9°, da Lei Municipal nº 6.778, 
de 26 de abril de 2.0 l 6, que 
exclui o efeito positivo ao 
silêncio administrativo. 

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

Art. 1º 

Art. 2º 

O inciso VIII, do artigo 9°, da Lei Municipal nº 6.778, de 26 de abril de 2.016, alterada pela Lei 
Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 2.0 l 7, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 9º ( ... ) 

( ... ) 

VIII - julgar o processo administrativo tributário eletrônico no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias contados do protocolo do requerimento para análise 
em I' instância administrativa, descontada a demora imputada ao contribuinte 
ou quando necessárias providências de terceiros indispensáveis ao 
prosseguimento do pedido; (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

~~~~~~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
04, junho, 2.020 

Temos a honra de submeter a apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso Projeto de Lei 
que, uma vez aprovado, irá autorizar ao Poder Executivo alterar o inciso VIII, do artigo 9°, da Lei Municipal nº 
6.778, de 26 de abril de 2.016, alterada pela Lei Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 2.017. 

Como se sabe, vigora no Brasil o principio da unidade de jurisdição previsto no art. 5°, inciso 
XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se constituído em via de solução de 
conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário . 

O princípio do devido processo legal não se resume à garantia da sua duração razoável, cujo 
trâmite independe apenas da eficiência administrativa, concorrendo vários fatores para a demora da resposta ao 
contribuinte; abrange, ainda, outras garantias, como o contraditório, a ampla defesa, duplo grau de jurisdição, a 
igualdade, bem como a publicidade e a motivação das decisões, consubstanciado na fase instrutória, que tem por 
objetivo a busca da verdade real. 

Deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a diligência pode ser solicitada 
tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua convicção. 

O princípio do contraditório garante ao contribuinte o direito de se manifestar em todas as fases do 
processo; em verdade, consiste no direito de ser ouvido paritariamente no processo em todos os seus termos; já o 
principio da ampla defesa garante ao contribuinte e à Fazenda Pública a utilização de todos os instrumentos 
processuais previstos em Lei para a realização do contraditório. Esses institutos têm como objetivo a busca da 
verdade material, que em alguns casos é complexa e exige do Poder Público maior acuidade na rotina administrativa, 
sendo, muitas vezes, insuficiente o prazo estabelecido na Lei Municipal. 

Diante desse cenário, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos 
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias é passivei de induzir 
comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de 
deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua realização. 

Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a 
efeito sem os esclarecimentos necessários à adequada apreciação da matéria. 

O Projeto de Lei ora encaminhado não alterará o belecido na Lei Municipal, mais sim, 
proporcionará ao Poder Público a possibilidade de realizar 11igências ecessárias em casos complexos ao 
convencimento do órgão julgador, garantindo segurança ju dica às parte e evitando decisões destituídas de 
fundamentação ou de provas que as amparem. 

Atenciosas saudações. 
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P. 58.650/15 

PREFEITURA MUNICIPAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6. 778, DE 26 DE ABRIL DE 2.016 
Institui o "Código da Cidadania Fiscal". 

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. l º 

Art. 2° 

Art. 3º 

Art. 4° 

CAPÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta Lei institui o "Código da Cidadania Fiscal", regulando direitos, garantias e obrigações do 
contribuinte, bem como as funções e os deveres da Administração Tributária Municipal. 

O presente regramento tem por fundamento atender aos princípios relativos às ordens tributária, 
econômica e social e o respeito à segurança jurídica, cidadania fiscal, dignidade humana e livre 
iniciativa, preconizados pela Constituição Federal. 

São objetivos do presente Código: 

I -

II -

III -

IV -

V-

VI-
VII -
VIII -

IX -

promover e incentivar o bom relacionamento entre o Fisco e o contribuinte, baseado na 
cooperação, na moralidade, na transparência, no respeito mútuo e na parceria, visando a 
fornecer ao Ente Municipal os recursos necessários ao cumprimento de suas atribuições; 
proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, de lançar e de 
cobrar tributo instituído em lei; 
assegurar a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito do processo 
administrativo tributário em que tiver legítimo interesse; 
assegurar a adequada, rápida, gratuita e eficaz prestação de serviços de orientação aos 
contribuintes; 
assegurar a manutenção e apresentação de bens, mercadorias, livros, documentos, 
impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos a eles relativos, 
com base no regular exercício da fiscalização; 
construir um sistema tributário municipal justo, eficiente e moderno; 
garantir o desenvolvimento municipal; 
proporcionar uma participação mais democrática e popular nas discussões envolvendo a 
matéria tributária municipal; 
efetivar o disposto no ar!. 37, inciso XII, da Constituição Federal, que eleva a 
Administração Tributária à atividade essencial ao funcionamento de cada ente federado. 

Para efeito do disposto neste Código, contribuinte é a pessoa natural ou jurídica a quem a lei 
determine o cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória. 

Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, as disposições deste Código a qualquer pessoa, tisica ou jurídica, 
privada ou pública que, mesmo não sendo contribuinte, relacionar-se com a Administração 
Tributária Municipal em sua atividade de fiscalização e cobrança de tributos. 

Art. 5º 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE 

São direitos e garantias do contribuinte: 

I - o adequado e eficaz atendimento pelos órgãos e unidades fazendários, notadamente com 
relação à interpretação e aplicação da legislação tributária municipal; 

II - a igualdade de tratamento, com respeito e urbanidade, em qualquer repartição pública 
municipal; 

Ili - a identificação do servidor nos órgãos públicos e nas ações fiscais; 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6. 778/16 

§ l º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

IV· 

V

VI
VII -

VIII -
IX-

X

XI -

XII· 

XIII· 

XIV· 
XV-

XVI

XVII -

XVIII -

o acesso a dados e informações, pessoais e econômicas, que a seu respeito constem em 
qualquer espécie de fichário ou registro, informatizado ou não, dos órgãos integrantes da 
Administração Tributária Municipal; 
a retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de dados incorretos, 
incompletos, dúbios ou desatualizados; 
a baixa de inscrição municipal mesmo com débitos; 
a obtenção gratuita de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres constantes 
de registros ou autos de procedimentos de seu interesse em poder da Administração 
Pública, salvo se a informação solicitada estiver protegida por sigilo, observada a 
legislação pertinente; 
a efetiva educação tributária e a orientação sobre procedimentos administrativos; 
a apresentação de ordem de fiscalização ou outro ato administrativo, autorizando a 
execução de auditorias fiscais, coleta de dados ou quaisquer outros procedimentos 
determinados pela Administração Tributária Municipal; 
a presunção relativa da verdade nos lançamentos contidos em seus livros e documentos 
contábeis ou fiscais, quando fundamentados em documentação hábil e idônea; 
a obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação das 
decisões e da duplicidade de instância no contencioso administrativo-tributário, 
assegurados ainda o julgamento de primeiro grau por servidor de carreira integrante da 
Administração Tributária Municipal e a participação paritária dos contribuintes no 
julgamento do processo na instância colegiada; 
o recebimento de comprovante descritivo dos bens, mercadorias, livros, documentos, 
impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos entregues à 
fiscalização ou por ela apreendidos; 
a faculdade de cumprir as obrigações acessórias relativas à prestação de informações 
previstas na legislação, incluindo os documentos pessoais do contribuinte, bem como as 
notificações relativas à prestação de informações ou ao fornecimento de registros fiscais 
e contábeis, mediante o envio de arquivos eletrônicos a endereços virtuais da Fazenda 
Municipal; 
a informação sobre os prazos de pagamento e reduções de multa, quando autuado; 
a preservação, pela Administração Tributária, do sigilo de seus negócios, documentos e 
operações, exceto nas hipóteses autorizadas na lei; 
o reconhecimento administrativo da decadência e da prescrição, de oficio ou mediante 
provocação do contribuinte, quando for o caso; 
o ressarcimento por danos causados por agente público, agindo na qualidade de agente 
de fiscalização tributária, quando exigir tributo contrariando orientação pacífica da 
jurisprudência do STF e STJ; 
a apreciação de requerimentos administrativos em geral, ainda que de forma preventiva 
ou consultiva, sendo que as entidades de classe e econômicas interessadas também 
poderão iniciar esses processos administrativos em nome de seus representados. 

A baixa retroativa de inscrição será autorizada a partir de simples declaração do contribuinte 
informando a data de sua inatividade pretérita, salvo se existirem registros em seu cadastro que 
indiquem a continuidade da atividade em período posterior. 

Na hipótese do parágrafo anterior, e confirmada a baixa retroativa, serão cancelados todos os 
créditos tributários lançados para competências posteriores à data de encerramento aceita. 

Em relação ao previsto no inciso XIII, somente será exigido do contribuinte o documento tisico no 
caso de dúvidas quanto à autenticidade do arquivo eletrônico. 

A legislação tributária municipal poderá instituir domicílio fiscal eletrônico obrigatório para o 
contribuinte. 
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IPROC.N2 ~W.io~ 
PREFEITURA MUNICWi\I"DE ~ FOLHAS • 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6. 778/16 

§ 5º 

Art. 6º 

§ 1 o 

§ 2º 

Art. 7º 

Art. 8º 

§ ]º 

A decadência e a prescrição extinguem o crédito tributário, que não mais poderá ser cobrado sequer 
administrativamente. 

Os débitos relativos aos tributos municipais resultantes das informações prestadas pelo contribuinte 
em declarações de faturamento e da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e encontram-se 
devidamente constituídos, não sendo cabível lançamento de oficio por parte da Administração 
Tributária Municipal. 

São obrigações do contribuinte: 

I -

II -

III -

IV -

V-

VI-

VII -

VIII -

IX -

o cumprimento do seu dever fundamental de pagar os créditos tributários devidos, assim 
como de colaborar com a Administração Tributária, na forma prevista na legislação; 
o tratamento, com respeito e urbanidade, aos funcionários da Administração Tributária 
do Município; 
a identificação do titular, sócio, diretor ou representante nas repartições administrativas 
e fazendárias e nas ações fiscais; 
o fornecimento de condições de segurança e local adequado em seu estabelecimento, 
para a execução dos procedimentos de fiscalização; 
a apresentação em ordem, quando solicitados, no prazo estabelecido na legislação, de 
bens, mercadorias, infonnações, livros, documentos, impressos, papéis, programas de 
computador ou arquivos eletrônicos; 
a manutenção em ordem, pelo prazo previsto na legislação, de livros, documentos, 
impressos e registros eletrônicos relativos ao imposto; 
a manutenção, junto à repartição fiscal, de informações cadastrais atualizadas relativas a 
imóvel, estabelecimento, proprietário, possuidor, titular, sócios ou diretores; 
a apresentação de declarações acessórias enviadas a outras entidades, tributárias ou não, 
desde que pertinentes à apuração do tributo sob fiscalização; 
comportar-se de acordo com a boa-fé, cooperando com a Administração Tributária nas 
fiscalizações e processos administrativos próprios ou de terceiros, assim como 
informando à Administração Tributária fatos e comportamentos de terceiros que 
envolvam sonegação fiscal ou desequilíbrio da concorrência . 

O não atendimento ao disposto no inciso VII acarretará a multa de 22 UFESP's por ocorrência não 
comunicada ao Fisco Municipal, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. 

Além das consequências previstas na legislação tributária municipal, as infrações tributárias 
cometidas pelos contribuintes poderão caracterizar crime contra a ordem tributária, nos termos da 
Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 1.990. 

Os direitos, garantias e obrigações previstos neste Código não excluem outros decorrentes de 
tratados ou convenções, da legislação ordinária e complementar, de regulamentos ou outros atos 
normativos expedidos pelas autoridades competentes, bem como os que derivem da analogia e dos 
princípios gerais do direito. 

CAPÍTULO III 
DOS DEVERES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 

A Administração Tributária Municipal atuará em obediência aos princípios da segurança jurídica, 
proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, 
interesse público, eficiência e motivação dos atos administrativos. 

A Administração Tributária Municipal é atividade essencial ao funcionamento do Município, 
exercida por servidores de carreiras especificas, e deverá receber recursos prioritários para a 
realização de suas atividades. 
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FOLHAS. = t'°'-~ ~~ PREFEITURA MUNIC PAL =E BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6. 778/16 

§ 2º 

Art. 9° 

Será garantida em dotação orçamentária verba destinada aos órgãos da Administração Tributária 
Municipal, para a compra de mobiliário, investimento em sistemas de arrecadação e fiscalização, e 
preenchimento permanente de cargos vagos. 

São deveres da Administração Tributária Municipal: 

I -

II -

IV-

V-

VI -

VII -

VIII -

IX -

X-

XI-

XII -

imprimir ao órgão de Auditoria Fiscal planos de trabalho focados no combate à evasão e à 
inadimplência tributária, bem como no incremento sustentável da arrecadação tributária, 
priorizando atividades que possuem notória capacidade contributiva e situações que 
acarretem desequilíbrio na concorrência, delegando-se às divisões de apoio os processos e 
procedimentos meramente burocráticos, operacionais e/ou de menor expressão 
econômico-financeira; 
aplicar a fiscalização orientadora em toda e qualquer ação fiscal, inclusive no âmbito do 
regime tributário especial do Simples Nacional, criado pela Lei Complementar Federal nº 
123, de 14 de dezembro de 2.006, consistindo tal sistemática em conceder ao contribuinte 
a possibilidade de corrigir obrigação tributária sem a aplicação de penalidades, salvo a 
regular incidência de correção monetária, multa e juros de mora aplicáveis à mera 
inadimplência; 
garantir ao auditor fiscal tributário a lavratura de auto de infração sem qualquer ingerência 
ou autorização da chefia ou de qualquer agente político; 
liberar certidão positiva de débito com efeito de negativa ao contribuinte, ainda que dela 
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que 
tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa; 
incentivar e disponibilizar ferramentas exclusivamente eletrônicas para o cadastramento 
fiscal, alterações e encerramentos, emissão de documentos e guias, tramitação de 
processos administrativos tributários e demais atos relativos ao cumprimento de 
obrigações tributárias perante o Fisco Municipal; 
aceitar o cadastramento fiscal independentemente da emissão do alvará de licença para 
funcionamento; 
facilitar e simplificar a apuração e o pagamento de créditos tributários: 
a) propiciando aos contribuintes a quitação independentemente da apresentação de 

documentos, que poderão ser exigidos do contribuinte posteriormente para a sua 
homologação; 

b) não exigindo novas declarações acessórias que possam ser supridas por obrigações 
acessórias já cumpridas perante outros órgãos, desde que a Administração Tributária 
Municipal possa obter essas informações de forma rápida e mediante intimação do 
próprio contribuinte. 

julgar o processo administrativo tributário no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias 
contados do protocolo do requerimento, reclamação ou recurso administrativo, sob pena 
de deferimento tácito, descontada a demora imputada exclusivamente ao contribuinte, 
desde que devidamente comprovada pelo Fisco; 
apreciar e julgar em suas instâncias toda e qualquer matéria tributária municipal, inclusive 
as de índole constitucional; 
a adoção compulsória da jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal - STF e 
do Superior Tribunal de Justiça - STJ, para todas as instâncias administrativas de 
julgamento; 
em caso de mudança de interpretação e aplicação da legislação tributária ou da 
jurisprudência, o novo critério jurídico somente poderá ser adotado para os fatos 
geradores ocorridos posteriormente à sua introdução; 
a alteração de interpretação que desfavoreça o contribuinte deverá ser precedida de 
audiência pública, com a participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam 
contribuir para a rediscussão da tese, exceto quando a modificação estiver baseada em 
entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 
Justiça; 
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~ROC.N2 g~ao~ 
FOLHAS --~-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6. 778/16 

§ l º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

Xlll -

XIV

XV-

XVI

XVII-

XVIII -
XIX-

admitir a participação de entidade de classe ou econômica nas causas tributárias que 
envolvam relevante questão de direito e de repercussão social, com ou sem repetição em 
múltiplos processos, na condição de amicus curiae ou como parte no processo; 
manter permanentemente plantão fiscal eletrônico, pela internet e/ou telefone, para que o 
contribuinte possa sanar rapidamente dúvidas relativas à matéria tributária municipal; 
realizar frequentes campanhas de educação fiscal, voltadas à cobrança do crédito 
tributário, ao combate da sonegação fiscal, e à aplicação e interpretação da legislação 
tributária; 
manter e disponibilizar toda a legislação tributária na rede mundial de computadores 
(Internet); 
cobrar com rapidez e eficiência os seus créditos tributários, valendo-se dos seguintes 
critérios, dentre outros: 
a) utilização de meios extrajudiciais de cobrança, inclusive o protesto extrajudicial da 

certidão da dívida ativa; 
b) priorização e maior intensificação na cobrança de grandes devedores; 
c) realização de campanhas periódicas para a regularização dos débitos tributários, 

inclusive com a convocação dos contribuintes devedores para lhes apresentar as 
opções de parcelamento e os riscos inerentes à cobrança judicial do crédito 
tributário; 

d) propositura da execução fiscal no prazo máximo de 30 meses após a inscrição do 
débito em dívida ativa, sem prejuízo do prazo prescricional disposto no Código 
Tributário Nacional - Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1.966; 

e) uso obrigatório da compensação como forma de extinção da obrigação tributária, 
relativamente aos contribuintes devedores que possuam créditos para com a Fazenda 
Municipal. 

capacitar e treinar periodicamente os servidores da Administração Tributária Municipal; 
combater a prática de crimes contra a ordem tributária, definidos na Lei Federal nº 8.137, 
de 27 de dezembro de 1.990, mediante representação fiscal para fins criminais. 

Após o decurso de 90 (noventa) dias contados da notificação para a regularização prevista no inciso 
II, será lavrado Termo de Início de Ação Fiscal, ficando o contribuinte sujeito à normal autuação, 
com todas as penalidades dela decorrentes . 

Estão abrangidos pela regra do inciso IV os autos de infração e demais lançamentos cujo prazo para 
pagamento ainda não se expirou. 

O funcionário atuante no feito deverá enviar o processo para o julgador em prazo não inferior a 30 
(trinta) dias antes da ocorrência do deferimento tácito previsto no inciso VIII. 

O regulamento poderá fixar prazos menores do que o estabelecido no inciso VIII deste artigo. 

Ocorrido o deferimento tácito previsto no inciso VIII e §§ 3° e 4° deste artigo, serão apuradas as 
responsabilidades administrativa, civil e criminal, dos agentes que lhe deram causa. 

Os órgãos tributários subordinados à Secretaria Municipal de Economia e Finanças não poderão 
constituir créditos cuja ilegalidade ou inconstitucionalidade foi declarada judicialmente pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, pela l' e 2' Turmas de Direito Público e/ou pela Primeira 
Seção, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 

Serão anulados administrativamente os créditos tributários já constituídos, inclusive os ajuizados, 
que contrariem a jurisprudência pacificada do STF e STJ, ainda que lançados em época anterior à 
pacificação da matéria. 
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PROC.N2· _ _,9~L!:=~c..-

L'.:F~OL::::HA:,:S~=•-: .. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.778/16 

§ 8º 

§ 9º 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

Art. 10 

A ausência do detenninado pelo inciso XII acarretará a ineficácia da nova posição, restando mantido 
o entendimento anterior. 

Para o cumprimento do inciso XV, será disponibilizada no site da Fazenda Municipal seção com 
instruções acerca da incidência e da base de cálculo dos tributos municipais, que serão 
pennanentemente atualizadas com base nas novas leis e interpretações da Administração Tributária 
Municipal. 

Para fins de atendimento ao disposto no inciso XVII, serão tomadas as seguintes providências, 
dentre outras: 

I -

II -

III -
IV -

efetivação do protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa e/ou da inscrição dos 
devedores em órgãos de proteção ao crédito; 
criação de órgãos específicos para a cobrança de grandes devedores e para a gestão dos 
cadastros mobiliário, imobiliário e de pessoas; 
implantação de programa eletrônico de cobrança administrativa pennanente e constante; 
exclusão anual das ME/EPP do regime tributário do Simples Nacional, regido pela Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, caso possuam débitos tributários junto 
à Fazenda Municipal. 

Fica o Poder Executivo autorizado a não ajuizar créditos fiscais de qualquer natureza, tributários ou 
não, cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos da cobrança. 

Para fins de aplicação do disposto no parágrafo anterior, considerar-se-á a somatória de todos os 
créditos que a Fazenda Municipal possua em relação a um mesmo devedor, dentro do prazo 
prescricional, e desde que dotados de exigibilidade. 

Não serão constituídos créditos inferiores a 1/4 (um quarto) do valor da UFESP. 

A exigência do inciso XVIII será atendida, dentre outras fonnas, pela criação de programas 
pennanentes de treinamentos voltados à tributação municipal, que deverão contemplar todos os 
servidores lotados na Administração Tributária Municipal. 

A representação a que alude o inciso XIX, após a confinnação da infração em última instância 
administrativa de julgamento, será elaborada pelo Diretor do órgão tributário que apurou o ilícito, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da decisão definitiva, e posterionnente encaminhada ao 
Ministério Público Estadual. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Caberá à Prefeitura Municipal de Bauru: 

T - transformar todos os processos e procedimentos administrativos tributários em eletrônicos, 
inclusive os que tramitam por outras secretarias; 

II - consolidar anualmente a legislação tributária do Município, através de decreto expedido 
pelo Prefeito Municipal, que deverá ser disponibilizado no site da Prefeitura; 

Ili - implantar serviço de infonnática exclusivo para os órgãos da Administração Tributária do 
Município; 

IV - enviar à Câmara Municipal a cada 2 (dois) anos, no máximo, projeto de revisão da Planta 
Genérica de Valores e Tabela de Construção. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.778/16 

Parágrafo único. Em caso de inobservância do inciso II deste artigo pela Prefeitura Municipal de Bauru, não será 
aplicada multa punitiva contra contribuinte que tenha adotado interpretação diversa da posição da 
Administração Tributária Municipal, salvo em casos inequívocos e comprovados de sonegação 
fiscal. 

Art. 11 

Art. 12 

Este Código entra em vigor na data de sua publicação. 

As medidas previstas no inciso VIII e §§ 9°, 1 O e 14 do art. 9°, e nos incisos I a III do art. 1 O, serão 
implementadas a partir do 1 ° ano a contar da data de publicação deste Código. 

Bauru, 26 de abril de 2.016 . 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 29.417/17 - Jp. 14.655/17 (capa) 
LEI N" 6.956, DE 16 DE AGOSTO DE 2.017 
Altera a Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 
dezembro de 2.003, que dispõe sobre o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
a Lei Municipal nº 6. 778, de 26 de abril de 
2.016, que dispõe sobre funções e deveres da 
Administração Tributária Municipal e a Lei 
Municipal nº l.929, de 31 de dezembro de 
1.975, que dispõe sobre o Código Tributário 
Municipal. 

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° 

Altera os incisos X, XIV e XVII e acrescenta os incisos XXI, XXII e XXIII e § 4° ao art. 3º da Lei Municipal 
nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003, que passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art.3º ( ... ) 

( ... ) 

X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, 
silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e 
serviços congêneres indissociáveis da formação. manutenção e colheita de florestas 
para quaisquer fins e por quaisquer meios; 

( ... ) 

XIV-

( ... ) 

XVII-

( ... ) 

XXI-

XXII-

dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou 
monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; 

do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos 
pelo item 16 da lista anexa; 

do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09; 

do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas 
administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subi tem 15.01: 

XXIII - do domicilio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09. 

( ... ) 

§ 4° Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no§ 1°, ambos do art. 8°-A 
da Lei Complementar nº 1 16, de 31 de julho de 2.003, o imposto será devido no local 
do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado." (NR) 

Acrescenta os§§ 4° e 5° ao art. 13 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003, com a seguinte 
redação: 

"Art. 13 ( ... ) 

( ... ) 

§ 4° A aliquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.956/17 

§ 5° O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou beneficios tributãrios ou 
financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado. ou 
sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a 
decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no § 4° deste artigo, exceto para os 
serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei."(NR) 

Art. 3° A Lista de Serviços constante na Tabela I anexa à Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003, passa 
a vigorar acrescida das alterações constantes da Tabela I do Anexo desta Lei. 

Parágrafo único. Ficam mantidos os demais itens e respectivas alíquotas constantes da Lista de Serviços anexa à Lei Municipal 
nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003. 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Acrescenta os §§ 5°, 6°, 7º e 8° ao art. 7° da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003, com a 
seguinte redação: 

"Art. 7° ( ... ) 

( ... ) 

§ 5° Também não haverá retenção quando o serviço for tornado por empresa em processo de 
recuperação judicial ou falência, após a devida anotação pela Fazenda Pública no sistema de 
emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e. 

§ 6° No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao 
Município declarado corno domicilio tributário da pessoa jurídica ou fisica tomadora do serviço, 
conforme informação prestada por este. 

§ 7° No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no 
subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser 
registrados no local do domicílio do tomador do serviço. 

§ 8° Será também responsável a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que 
imune ou isenta, na hipótese prevista no§ 4° do artigo 3° desta Lei." (NR) 

Altera os §§ 3° e 6° e acrescenta o § 7º ao art. 5° da Lei Municipal nº 6. 778, de 26 de abril de 2.016, com as 
seguintes redações: 

"Arl. 5° ( ... ) 

( ... ) 

§ 3° Em relação ao previsto no inciso XIII, será exigido do contribuinte o documento físico sempre 
que o Fisco entender necessário. 

( ... ) 

§ 6º Os débitos tributários mobiliários municipais resultantes das informações prestadas corretamente 
pelo contribuinte em declarações de faturamento e da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e. 
desde que observados procedimentos previstos de escrituração, encontram-se devidamente 
constituídos. 

§ 7º A regra do parágrafo anterior aplica-se aos lançamentos relativos a contribuintes não optantes do 
regime tributário do Simples Nacional, criado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2.006." (NR) 

Acrescenta o inciso X ao art. 6° da Lei Municipal nº 6.778, de 26 de abril de 2.016, com a seguinte redação: 

"Art. 6° ( ... ) 

( ... ) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.956/17 

Art. 7º 

Art. 8º 

X - observar prazos legais previstos para impugnações, defesas e recursos administrativos." 
(NR) 

Altera os incisos II, VIII, X, XII, e os§§ 1°, 8°, 9° e 13 do art. 9° da Lei Municipal nº 6.778, de 26 de abril de 
2.016, que passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art.9° ( ... ) 

§ l º 

( ... ) 

li-

( ... ) 

aplicar fiscalização orientadora nas ações fiscais em que o contribuinte não seja optante 
do regime tributário do Simples Nacional, consistindo tal sistemática em conceder ao 
contribuinte a possibilidade de corrigir a obrigação tributária sem a aplicação de 
penalidades, salvo a regular incidência de correção monetária, multa e juros aplicáveis à 
mera inadimplência; 

VIII - julgar o processo administrativo tributário eletrônico no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados do protocolo do requerimento para análise em 1ª Instância 
administrativa, sob pena de deferimento tácito, descontada a demora imputada ao 
contribuinte ou quando necessárias providências de terceiros indispensáveis ao 
prosseguimento do pedido; 

( ... ) 

X - a adoção compulsória da jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal - STF e 
do Superior Tribunal de Justiça - STJ, para todas as instâncias administrativas de 
julgamento, através de sua consolidação em instrumento normativo; 

( ... ) 

XII - a Administração Tributária Municipal emitirá regulamentação acerca da interpretação 
tributária sobre questões polêmicas ou alterações de interpretação que possam 
desfavorecer o contribuinte, dando-se a necessária publicidade; 

( ... ) 

Na ação fiscal orientadora, apurados débitos não regularizados, verificada omissão não dolosa ao 
pagamento do tributo ou a qualquer infração da legislação tributária que possa resultar evasão de 
receita, a autoridade fiscal emitirá Notificação Preliminar para que o contribuinte, no prazo de I O 
(dez) dias, regularize a obrigação tributária. 

( ... ) 

§ 8° Esgotado o prazo previsto no § 1° sem atendimento pelo contribuinte, fica o mesmo sujeito à 
normal autuação. 

§ 9° Verificada a ocorrência de crime contra a ordem tributária. embaraço à fiscalização ou 
reincidência, a ação fiscal orientadora converter-se-á em ação fiscal punitiva, com ciência ao 
sujeito passivo da obrigação tributária. 

( ... ) 

§ 13 Não serão constituídos créditos inferiores a R$ 6,27 (seis reais e vinte e sete centavos), sendo que 
referido valor será atualizado monetariamente pelo índice oficial adotado pelo Município para 
atualização de seus créditos." (NR) 

Fica revogado o inciso IV do§ 13 do art. 96 da Lei Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro 1.975. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.956/17 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

O disposto no art. 3° desta Lei produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao de sua 
publicação, observada a anterioridade nonagesimal. 

O disposto no art. 2º desta Lei produzirá efeitos a partir de 1 ° de janeiro de 2.018. 

Bauru, 16 de agosto de 2.017. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

EVERSON DEMARCHI 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

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 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TABELAI 
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI MUNICIPAL Nº 5.077, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2.003. 

PARA TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
INCLUSÕES 

SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS ALÍQUOTAS 

Advalorem Específicas 

% mensal Valores 
sobre o preço f"u:osem R$ 

do serviço pôr trimestre 

Serviços de informática e congêneres. 

( ... ) 

Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 2,00 240,26 
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de infonnação, entre outros fonnatos, e 
congêneres 

Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, 2,00 240,26 
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será 
executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. 

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 2,00 

Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto 2,00 
por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a 
distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que 
trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). 

( ... ) 
Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 

( ... ) 
Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. 2,00 240,26 

( ... ) 

Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 
manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres . 

( ... ) 
( ... ) 

Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, 2,00 
silagem, colheita, corte e descascamento de ârvores, silvicultura, exploração florestal e 
dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, 
para quaisquer fins e por quaisquer meios. 

Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres 

( ... ) 
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. 2,00 240,26 

( ... ) 

Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia, 

( ... ) 
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, 2,00 
clicheria, zincografia, 1 itografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior 
operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer 
forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, 
rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, 
quando ficarão sujeitos ao ICMS. 
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( ... ) 

Serviços relativos a diversos bens 

( ... ) 
Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. 2,00 

( ... ) 

Serviços de transporte de natureza municipal. 

Serviços de transporte de natureza municipal prestados por pessoa jurídica. 2,00 

Outros serviços de transporte de natureza municipal. 2,00 

( ... ) 

Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e 
congêneres . 

( ... ) 
Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em 2,00 
qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). 

( ... ) 

Serviços funerários. 

( ... ) 

Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 2,00 

( ... ) 
Cessa:o de uso em espaços em cemitérios para sepultamento. 2,00 

( ... ) 
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[PROC.N2 

Presidência da Repúblidá0LHAs 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

Vide Emenda 
Constitucional n' 91, 

de 2016 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Emendas Constitucionais Emendas Constitucionais de Revisão 

Ato das DisRosições Constitucionais Transitórias 

Atos decorrentes do diSROSto no § 3' do art. 5' 

ÍNDICE TEMÁTICO 

Texto com11ilado 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÁO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL. 

TÍTULO 1 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1 ~ A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Mmicípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

1- a soberania; 

11- a cidadania; 

111 · a dignidade da pessoa humana; 

N - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V• o pluralismo político. 

(Vide Lei n9 13.874, de 2019) 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 2~ São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

1 · construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

li • garantir o desenvolvimento nacional; 

Ili• erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 4; A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes prlncj,ios: 

I • lndependência nacional; 

11 · prevalência dos direitos humanos; 

Ili- autodeterminação dos povos; 

IV • não-intervenção; 

V• igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII• solução pacífica dos conflitos; 
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VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX- cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X- concessão de asilo político. 

IPROC. NR 
FOLHAS 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à 
formação de uma comunidade latino-americana de nações. 

TÍTULO li 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO 1 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

M. SQ Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
Inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

1 • homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 

R- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

m- ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

W - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da le!, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias; 

VII- é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; 

VIH - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a lodos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

IX- é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a Indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei n~ 13.105, de 2015)_{Yigêncla) 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônícas, salvo, no último caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; (Vide Lei ng 9.296, de 
1996) 

XIII- é livre o exerclcio de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

XIV- é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; 

XI/ - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 
seus bens; 

XI/J - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem 
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 

XI/li- é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas Independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento; 

XIX - as associações só poderão ser compulsorlamente dissoMdas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo~se, no primeiro 
caso, o trânsito em julgado; 

XX- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

XXI- as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXm - a propriedade atenderá a sua função social; 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por neceijsidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia 
indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; 

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização 
ulterior, se houver dano; 

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela famlia, não será objeto de penhora para pagamento de débitos 
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 

XXVII- aos autores pertence o direito exclusivo de utillzação, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 
fixar; 

XXVIII- são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 
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representações sindicais e associativas; 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteçao s ena o 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País; 

XXX • é garantido o direito de herança; 

XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefülo do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre 
que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus~; 

XXXJI- o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
(Regulamento)JVide Lei ng 12.527, de 2011) 

XXXJV- são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; 

XX:XV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judíciárío lesão ou ameaça a direito; 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

XX:XVU - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

XXXVIJI - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a leí, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

XXXJX- não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; 

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; 

XLII- a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 

XLUI - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 
(Regulamento) 

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, cMs ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos 
da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; 

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direitos; 

XLVII- não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; 

XLVIII- a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; 

XLDC - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação; 

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado 
envolvimento em tráfico illcito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; 

UI - não será concedida extradição de estrangeiro por crime polltico ou de opinião; 

LIU - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 c9RAÇA0 DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~\\ ~-t\~ . 

ErrvÍ&de ~ 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi nte 

de 2020. 
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~âma,a~J;~·-
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 c9RAÇA0 DE 

SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicito o envio de oficio ao Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe 
o parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos ao Projeto de Lei 
nº 35/20, que altera o inciso VIII, do ar!. 9°, da Lei Municipal nº 6778, de 26 
de abril de 201 , que exclui o efeito positivo ao silêncio administrativo. , 
Bauru, 16 d j h e 2020 . 

nhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, 16 de ju o de 2020. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente dà 'omissão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação. 
Baur , · de 2020 

JO 
Presidente 

Atendido o despacho supra. S gue cópia do ofício. 
Bauru, 16 de junho de 2020. 

~ ,~., JJu:~ 
RONALDO JÓSÊ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 151/20 

Bauru, 17 de junho de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 35/20, que altera o inciso 

VIII, do art. 9°, da Lei Municipal nº 6778, de 26 de abril de 2016, que exclui o efeito 

positivo ao silêncio administrativo, processado sob nº 98/20, 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 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 1012/2020 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 29 de junho de 2020. 

Câmara Mu 1icmal oe B,iuru 
Diretoria de \paio Leg1sla11vo 

O 2 JUL. 2020 

EN,RAOA 
Hora IS'Jl. 20 (aJ=:9=:::à::1--' 

Em atenção ao OF.DAL.SPL.PM 151/20, protocolado nesta Prefeitura 

como processo nº 89372/19, a Secretaria dos N cio Jurídico informa o solicitado conforme 

cópia anexa . 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: ( ) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 
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PROCESSO N2 42103/2020 

ORA. DIRETORA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROCURADORIA CONSULTIVA 

Objeto 

O presente processo foi encaminhado a esta Procuradoria visando 

análise da minuta de Projeto de Lei apresentada pela Diretora do Departamento de Arrecadação 

Tributária, que substitui a minuta apesentada pela Diretora da Procuradoria de Execução Fiscal, 

ambas visando a alteração do inciso VIII, do artigo 9e do Códio de Cidadania Fiscal (Lei Municipal 

6.778, de 26 de abril de 2.016). 

Documentos 

Instrui o processo administrativo manifestação da Diretora da 

Procuradoria de Execução Fiscal (fls. 1); minuta de projeto de lei e exposição de motivos (fls. 4/5); 

encaminhamento, pelo Prefeito de Bauru, do Projeto de Lei 73/2019 à Câmara Municipal de Bauru 

(fls. 8/10); publicação do projeto no Diário Oficial do Município de Bauru (fls. 11); ofício do 

Presidente da Câmara Municipal de Bauru solicitando o atendimento ao requerido pela Comissão de 

Justiça Legislação e Redação (fls. 12); requisição de informações adicionais sobre os motivos que 

levaram à alteração apresentada, especificamente quanto ao prazo estipulado pela Comissão de 

Justiça Legislação e Redação (fis. 13); manifestação da Diretora da Procuradoria de Execução Fiscal 

(fls. 14); ofício do Prefeito de Bauru encaminhando as informações solicitadas pela Comissão de 

Justiça Legislação e Redação (fis. 15); ofício do Prefeito de Bauru solicitando a retirada do Projeto de 

Lei 73/2019 (fls. 16); ofício do Presidente da Câmara Municipal de Bauru devolvendo o Projeto de Lei 

73/2019 (fis. 17/20); manifestação da Diretora do Departamento de Arrecadação Tributária (fls. 

21/25). 

JuntJmo, J Lei Municipal 6.778, de 16 de abril de 2016 (fls. 26/29); a 

Lei Municipal G.95G, de 16 de agosto de 2017 e respectiva Exposição de Mulivu, (íl,. 30/33). 

Tramitação 

-------Contorme manitest;ição dP. fls. t, n nbjP.tívo rfa rlltPr~ inr:i-.o 

VIII, do artigo 90, da Lei Municipal 6.778/2016 é a inviabilidade de atender os pe · os administrativo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROCURADORIA CONSULTIVA 

no prazo estabelecido na lei, eml virtude do excesso de trabalho dos setores 

análise, além dos trâmites buroJáticos inerentes ao procedimento, podendo 

responsáveis pêla 

gerar prejuízo ao 

interesse público com o deferimerlto tácito de pedidos administrativos que demandam prazo maior 

para apreciação e elaboração de p~recer devidamente motivado. 

A rkdação original da citada norma era: 

Artj 9•. São deveres da Administração Tributária Municipal: 

Vllj - julgar o processo administrativo tributário no prazo máximo de 

121 (cen~o e vinte) dias contados do protocolo do requerimento, 

re amaçao ou recurso administrativo, sob pena de deferimento 

tá ·to, descontada a demora imputada ao contribuinte, desde que 

de~idamente comprovada pelo Fisco; 

( ... j 

Estja redação foi alterada pela Lei Municipal 6.956 de 16 de agosto de 

• 

2017, que alterou também a Lei ~unicipal 5.077, de 29 de dezembro de 2003, a qual dispõe sobre o • 

Imposto Sobre Serviços de Qualqu~r Natureza. 

' At~almente a norma que se pretende alterar está assim redigida: 

A~. 9º. São deveres da Administração Tributária Municipal: 
1 

' ' ( ... y 

v1i1 - julgar o processo administrativo tributário eletrônico no prazo 

mfximo de 180 (cento e oitenta) dias contados do protocolo do 

re~uerimento para análise em 19 instância administrativa, sob pena 

d~ deferimento tácito, descontada a demora · putada o 

co~tribuinte ou quando necessárias prov· encias 

int/ispensáveis ao prosseguimento do ped· o; 
1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROCURADORIA CONSULTIVA 

Na oportunidade a exposição de motivos foi assim redigida no 

tocante às alterações da Lei Municipal 6.778/2016: 

O projeto também traz alterações à Lei Municipal 6. 778, de 26 de 

abril de 2.016 para promover a adequação da legislação municipal às 

normas federais relativas a contribuintes do Simples Nacional, de 

forma a não gerar procedimentos inócuos ou contrários à lei federal. 

Também altera dispositivos para sanar conflitos com outros 

dispositivos legais municipais ainda em vigor e adequar os 

procedimentos fiscais á necessidade e possibilidade prática, 

garantindo a viabilidade dos mesmos. 

Podemos notar que não houve justificativa específica para alteração 

do prazo para o julgamento do processo eletrônico. 

a seguinte redação: 

A Diretora da Procuradoria de Execução Fiscal propôs a alteração com 

Art. 9º. São deveres da Administração Tributária Municipal: 

( .. ,) 

V/Jf - julgar o processo administrativo tributário no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias contados do protocolo do requerimento, 

reclamação ou recurso administrativo~· 

( ... ) 

Esta foi a redação contida no Projeto de Lei nº 73/2019, e 

encaminhada para aprovação à Câmara Municipal de Bauru. 

Após o retorno do processo, manifestou-se a Diretor o 

Departamento de Arrecadação Tributária, alegando em síntese: a Secretaria de Finanças nifestou

se favoravelmente à alteração proposta pela Procuradoria de Execução Fiscal qua o à retirada do 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

! SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROCURADORIA CONSULTIVA 

termo "deferimento tácito" conti~a na redação original; entretanto, a proposta apresentada pela 
1 

Procuradoria de Execução Fiscal Suprimiu os seguintes termos: "eletrônico", "para análise em 1ª 

instância administrativa" e, "desco~tada a demora imputada ao contribuinte ou quando necessárias 

providências de terceiros indispen~áveis ao prosseguimento do pedido"; 'o prazo de 180 dias deve ser 

aplicado, exclusivamente, aos :processos eletrônicos; os procedimentos em 2ª instância 

administrativa, não tramitam pot meio eletrônico; há necessidade de manter a redação para 

desconto do prazo o período nec~ssário para diligências, providências a cargo do contribuinte ou 
' 

informações de terceiros; ratifica ~ concordância com a retirada do termo usob pena de deferimento 
1 

tácito'1
; entende que o andament~ processual mais longo não pode ocasionar a exclusão de crédito 

tributário regularmente constituíd~; é inviável o deferimento tácito no silêncio administrativo de uma 

decisão em que haja necessidadJ de motivação, com indicação de fatos e fundamentos jurídicos 

exigidos por lei. 

Foilapresentada a seguinte proposta de redação: 

1 

Ar4 9º. São deveres da Administração Tributária Municipal: 

1 

( .. .j 

VIII - julgar o processo administrativo tributário eletrônico no prazo 

• ' 

mqximo de 180 (cento e oitenta/ dias contados do protocolo do • 

requerimento para análise em 1!! instância administraôva, 

descontada a demora imputada ao contribuinte ou quando 

netessárias providências de terceiros indispensáveis ao 

pr~sseguimento do pedido; 

( .. / 

O jetivo da alteração 

H uve um equfvoco por parte da Procuradoria de Execução Fiscal ao 

redigir a minuta do projeto de lei. 

O objetivo da nova redação era simplesmente e 

pena de deferimento tácito". 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROCURADORIA CONSULTIVA 

Entretanto, ao redigir a minuta sugestiva, a Procuradoria de Execução 

Fiscal atentou-se para a redação original da norma, sem considerar a nova redação dada pela Lei 

Municipal 6.956, de 16 de agosto de 2017. 

O disposto no inciso VIII, do artigo 92, da Lei Municipal 6.778/2016, 

foi uma inovação implantada pela Administração Pública Municipal, no sentido de propiciar ao 

contribuinte o julgamento do processo administrativo tributário com duração razoável, implicando o 

efeito positivo em face ao silêncio administrativo. 

O silêncio administrativo positivo se caracteriza pela ocorrência de 

um efeito favorável ao cidadão decorrente da ausência de manifestação dentro do prazo legal ou, na 

inexistência deste, quando extrapolado prazo indicativo da razoável duração do processo 

administrativo. 

Com a vigência do dispositivo citado, diante da prática na rotina dos 

setores e órgãos da Administração Municipal verificou-se a inviabilidade deste efeito, em razão da 

morosidade inerente à análise de pedidos e recursos. 

Proposta 

Entendo que a proposta apresentada pela Diretora do Departamento 

de Arrecadação Tributária deverá atender a necessidade tanto da Procuradoria de Execução Fiscal, 

como dos órgãos competentes para análise de recursos e requerimentos administrativos da 

Secretaria de Finanças. 

Conclusão 

Quando o Código de Cidadania foi editado, vários órgãos e setores da 

Administração Pública Municipal foram preteridos de emitir opinião sobre a redação. 

Aliás, alguns setores somente tomaram ciência da tramitação e 

redação final do projeto de lei do aludido Código, na oportunidade da sua publica - no Diário 

Oficial. 
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' SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROCURADORIA CONSULTIVA 

Entendo que, deva ser melhor avaliada a tramitação de determinados 
1 

projetos, dando-se ciência e a pos$ibilidade dos órgãos e setores interessados emitirem opinião antes 
1 

da redação final, evitando conflitole inadequação das leis municipais. 

An~e o exposto, entendo que a proposta apresentada pela Diretora de 

Departamento de Arrecadação Tri~utária satisfaz a pretensão da Procuradoria de Execução Fiscal. 
1 

1 

SeFue minuta sugestiva de Projeto de Lei e Exposição de Motivos, que .• 

deverá ser encaminhada à Procurrdoria de Execução Fiscal para pronunciar-se sobre a adequação da 

proposta. 

nicipal • 
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Minuta sugestiva 

Projeto de lei 35/ ZD 
Altera o inciso VIII, do artigo 9º, da lei 

Municipal nº 6.778, de 26 de abril de 2016, 

alterada pela lei Municipal 6.956, de 16 de 

agosto de 2017. 

O Prefeito de Bauru, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica do Município 

de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº. 

Art, 3•. 

O inciso Vlll, do artigo 9º, da lei Municipal nº 6.778, de 26 de abril de 2016, 

alterada pela Lei Municipal 6.956, de 16 de agosto de 2017, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 9º. ( .. .) 

( .. ,) 

VIII - julgar o processo administrativo tributário 

eletrônico no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias contados do protocolo do 

requerimento para análise em 1!! instância 

administrativa, descontada a demora imputada 

ao contribuinte ou quando necessárias 

providências de terceiros indispensáveis ao 

prosseguimento do pedido; (NR) 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito 

ANTONIO CARLOS GARMS 

Secretário dos Negócios Jurídicos 

f 
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Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores, 

Te~os a honra de encaminhar a essa Egrégia Casa de Leis, o presente Projeto 

que, aprovado, exclui o efeito positivd ao silêncio administrativo. 

cqmo se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto 

no art. 5.º, inciso XXXV, da Constttuiç~o Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se constituído em via 

de solução de conflitos de interesse, ~esafogando o Poder Judiciário. 
1 

O frindpio do devido processo legal não se resume à garantia da sua duração 

razoável, cujo trâmite independe ap,nas da eficiência administrativa, conceFrendo vários fatores para a demera 

da resposta ao contribuinte; abrang~, ainda, outras garantias, como o contraditório, a ampla defesa, duplo grau 

de jurisdição, a igualdade, bem cor,o a publicidade e a motivação das decisões, consubstanciado na fase 

ínstrutória, que tem por objetivo a btsca da verdade real. 

1 

O~ve•se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a diligência 

pode ser solicitada tanto pelo contri~uinte como pelo julgador para firmar sua convicção. 

1 

• 

d princípio do contraditório garante ao contribuinte o direito de se • 

' manifestar em todas as fases do processo; em verdade, consiste no direito de ser ouvido paritariamente no 

processo em todos os seus termos; já o princípio da ampla defesa garante ao contribuinte e à Fazenda Pública a 

utilização de todos os instrument(j>S processuais previstos em lei para a realização do contraditório. Esses 

institutos têm como objetivo a bus~a da verdade material, que em alguns casos é complexa e exige do Poder 

Público maior acuidade na rotina ~dministrativa, sendo, muitas vezes, insuficiente o prazo estabelecido na lei 

municipal 

iante desse cenário, a determinação de que os resultados de diligência 

serão presumidos favoráveis ao co tribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e oitenta dias é 

passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão 

julgador deixe de deferir ou até de olicitar diligência, em razão das consequências de sua realização. 

la final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o julgamento 

poderá ser levado a efeito sem os ~s.clarecimentos necessários à adequada apreciação da matéria. 



• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROCURADORIA CONSULTIVA 

O projeto ora encaminhado não alterará o prazo estabelecido na lei 

municipal, mais sim, proporcionará ao Poder Público a possib'ilidade de realizar diligências necessárias em casos 

complexos ao convencimento do órgão julgador, garantindo segurança jurídica às partes e evitando decisões 

destituídas de fundamentação ou de provas que as amparem. 

projeto . 

Desta forma, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do 

Bauru, ...................... . 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO DE BAURU 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 ~Í~~~~J 
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• 

Proc. nº 99/2020 
Emenda nº 1 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Art. 1° do Projeto de Lei nº 35/20, que altera o inciso VIII, do art. 
9°, da Lei Municipal nº 6778, de 26 de abril de 2016, que exclui o efeito positivo ao 
silêncio administrativo, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 1º O inciso VIII, do artigo 9°, da Lei Municipal nº 6.778, de 26 
de abril de 2.016, alterada pela Lei Municipal nº 6.956, de 16 
de agosto de 2.017, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 9° ( ... ) 

( ... ) 

VIII - julgar o processo administrativo tributário eletrônico 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados do protocolo do requerimento para análise 
em 1ª instância administrativa, descontada a demora 
imputada ao contribuinte ou quando necessárias 
providências de terceiros indispensáveis ao 
prosseguimento do pedido, sob pena de deferimento 
tácito; (NR) - " 

Bauru, 07 de julho de 2020 . 

OBERTO MEIRA 
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• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação do Projeto e da Emenda de folhas 30, por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

07 de julho de 2020 . 
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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 e da Emenda de folhas 30. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Relator 

MARCOSAN 
Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

07 de julho de 2020. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Pre idente 

DAVI DA SILVA 
Membro 
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<t:emuun~!:íú • 
Praça D. Pedro 11, 1 ~o -Coo1ro - CEP 17015-230 - 'º"'' (14) '235-0000 5m SAOPAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

de 2020. 

Y~~o 
, A~•~esidente 
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SÃO 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 
08 de j de 2020. 

Relator 
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SÃO 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. 

Relator 

Membro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
08 de julho de 2020. 

v4}~TO 
Presidente 

ALEXSSA ORO BUSSOLA 
Membro 

Publicação da-eauta no 
Diário Oficial áe Bauru 
Dia Wl; ;.o ás fls. 2- ~..<-/~ 

DIRETORIA lll:OO~TIVO 
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~ma,a La/Uc~I' r/4 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

A emenda modificativa de autoria do Vereador 

Benedito Roberto Meira foi aprovada. 

O presente processo foi sobrestado por 01 

(uma) Sessão Ordinária, a requerimento do 

Vereador Marcos Antonio de Souza, em 

Sessão Ordinária realizada em 20 de julho de 

2020, devendo retornar à pauta na Sessão 

Ordinária convocada para o dia 27 de julho de 

2020. 

Bauru, 21 de julho de 2020. 

JO 

Presidente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Altera o inciso VIII, do art. 9°, da Lei Municipal nº 
6778, de 26 de abril de 2016, que exclui o efeito 
positivo ao silêncio administrativo. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Membro 

Membro 

O inciso VIII, do artigo 9°, da Lei Municipal nº 6.778, de 26 de abril 
de 2.016, alterada pela Lei Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 
2.017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 9° ( ... ) 

( ... ) 

VIII - julgar o processo administrativo tributário 
eletrônico no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados do protocolo do 
requerimento para análise em 1 ª instância 
administrativa, descontada a demora imputada ao 
contribuinte ou quando necessárias providências 
de terceiros indispensáveis ao prosseguimento do 
pedido, sob pena de deferimento tácito; (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 21 de julho de 2020 . 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presid nte 

Publicação da Pauta no 
Diário Oficial de BJuru 
Dia :is /o-=r1 'tPás 115_ 3 0 

!ô~~ 
OIREroRJA DE AP0IOdlGiSIATIVO 
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~mara Lamc~t't----,; 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 27 de julho de 2020, incluir o 

mesmo na Pauta em Segunda Discussão para 

a próxima Sessão. 

Bauru, 2Y-U,w-f'J.U..l.'o de 2020 . 

OSÉRO 
residente 

CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

Publicação da Pauta no 
Diário Oficial de Bauru 
Dia~ 6' / ~â; fls. -L L 

CIRETO:e~l~ISIATIVO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 01 

(uma) Sessão Extraordinária e 01 (uma) 

Sessão Ordinária, a requerimento do Vereador 

José Roberto Martins Segalla, em Sessão 

Extraordinária realizada por meio de plenário 

virtual em 03 de agosto de 2020 

Bauru, 04 de agosto de 2020 . 
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OF. EXE Nº 286/20 
P. 89.372/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu~icipal de B;iuru 
Diretoria de A.paio Legislauvo 

2 O A60. 2020 

ENTRADA 
Hora ~SJLio (a)ê=::~!:::1-.,;..., 

Bauru. l 9de agosto de 2.020. 

É o presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada do PROJETO DE LEI Nº 35/20, que 
altera o inciso Vlll, do art. 9°, da Lei Municipal nº 6.778, de 26 de abril de 2.0\6, que exclui o efeito positivo ao 
silêncio administrativo. 

Atenciosas saudações, 

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

1\-. 
D.A.L 
P/ feitura no Exs>edlanllt 
da S rdlnária do 

1 
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• 

• 

Of.DAL.SPL.PM. 213/20 

Bauru, 25 de agosto de 2020 . 

Senhor Prefeito: 

Atendendo à solicitação feita por Vossa Excelência, através do 

ofício EXE 286/20, datado do último dia 19 de agosto, estamos devolvendo o Projeto 

de Lei nº 35/20. 

Sem outro especial motivo, subscrevemo-nos renovando 

nossos protestos de apreço e consideração. 

JOSE 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

Otlcio...;?l_,. Prot~/o F M 
pég._;.t_C. no d:a 2-;LJ OÓJ~= , 

DlEGO w.~~ALHO Y.,õJIIASHlRO 
ym,ru do Sarvlf:\dgp:;;~ Leotsla!ivos 

Cumpridas H ex·lgônclas legala 
encaminha-se o presente pr&cesso 
ao Serviço de Microfilmagem e 
ArQuivo. 

08 OB Zo~ 
lilauru •0 .,._ .... J ......... _.J·-··--·--

l:3-U..q._.:...., 
Ç>lretorta de Apolo lfglslat1vn 




