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Altera a redação das Seções I e II, C~ 

P.14541/84 pltulo I do Título III, Livro Segundo, 

do CÕd.igo Tributário do Município e dá 

outras providências. 

Professor JOS~ GUALBERTO "MARTINS ANGERA.lll, Prefeito Muni 

cipal de Bauru, Estado de são Paulo, faz saber que a câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte leis 

Artigo 19 As Seções I e II, cap!tulo I, do Título III, Livro Seg\l!!. 

do, do código Tributário do Município, passam a ter a s~ 

quinte redação: 

Artigo 

Artigo 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

234 

235 

A 
As taxas de licença tem como fato ger~ 

dor o poder de policia no Município ou 

outorga de permissão prura o exerc!cio 

de atividades ou para a prática de atos 

dependentes, por sua natureza, de 

via autorização pelas autoridades 

cipais. 

.. pre-
muni 

As taxas da licença sao exigidas para: 

I - localização, instalação, funcio~ 

mento de quaisquer estabelecimen

tos e o exercício de atividades -

de prestação de serviços, na j! 

riadição do Hunic!pio; 

II - exercício, na jurisdição do Muni 

c!pio, do comércio eventual ou am 
bulante; 

III - execução de obras particulares1 

IV - execução de arruamentos e lotea mentos em terreno•,,p•r/jr/ 
&Ju•/ 

;, '\! 
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V - publicidade1 

VI - ocupação da áreas em vias e logr~ 

douros pÜblicos7 

VII - renovação das licenças para fun 

cionamento e exerc!cio de ativid!!_ 

des previstas no inciso I. 

Seção n 

Da Taxa <la Licença para Localização, Instalação 

e Funcionamento de Estabelecimento ou 

prestação de serviços 

para 

Artigo 236 A Taxa de Licença para a Localização, a 

Instalação, o Funcionamento e a Prest~ 

ção de Serviços é devida pela atividade 

de fiscalização do cump~imento da leqi! 
lação do uso e ocupação do solo urbano, 

da higiene, saúde, segurança, ordem ou 

tranquilidade pública, em razão da loc~ 
lização, instalação e funcionamento de 

quaisquer estabelecimentos e o exerc! 
cio de atividades de prestação de servi 

ço no Município. 

Parágrafo único - Incluem-se entre os estabelecimentos e 

atividades sujeitos à fiscalização os 

de entidades,sociedada e/ou associações 

civis, desportivas, recreativas,religi~ 

sas ou decorrentes de profissão, arte 
ou ofício e, ainda, o dos ambulantes e 

feirantes que negociarem em feiras li 

vres, sem prejuízo, quanto a estes Últ! 
mos, do pagam-cnto do preço da ooupação 
da área eni via ou logradouro público 

mencionado no artigo 261. 

Artigo 237 A incidência e o pagamento da taxa de 

licença sujeitam-se apenas ~oorrência 

~ 
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do respectivo fato qerador e independem& 

I - Do cumprimento de quaisquer ex~ 

gências legais, regulamentares ou 
adrninistrativas1 

II - De licença, autorização,permissão 
ou concessão, outorgadas pela 
União, Estado ou Munic!pio1 

III - De estabelecimento fixo ou de e~ 

clusividade, no local onde é exe!. 
cida a atividade1 

IV - Da finalidade ou do resultado ec2 

nõmico da atividade, ou da expl2 

ração dos locais1 

V - Do efetivo funcionamento da ati.V!_ 
dade ou da efetiva utilização dos 
loca1s1 

VI - Do caráter permanente, eventual -

ou transitório da atividade~ 

VII - Do pagamento de preços, emolume!!. 
tos e quaisquer importâncias evl!!!_ 

tualmente exigidas, inclusiva P!!. 
ra expedição de alvarás ou vist2 

rias. 

O Sujeito Passivo da Taxa é a pessoa f! 
sica ou jur!dica submetida à fiscaliz_! 
ção municipal nos termos do artigo 236, 

sendo sol.idariamente responsáveis o p~ 

prietãrio e o locador do imóvel onde e~ 

tajam instalados ou montados equipamen-

tos ou utensílios empregados na explor_!. 

ção dos serviços de diversão pÜblica. 

A Taxa será calculada em função da nat~ 

reza da atividade, do número de e:mpreg~· 
dos ou de outros fatores pertlnenteQ,da 

conformidade com a Tabela rrr, anexa à 
presente lei. 
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Não havendo na Tabela especificação pr~ 
cisa da atividade, a Taxa será calcula 

da pelo item que contiver maior identi 
dade de caraoter!sticas com a consider~ 

da. 

Enquadrando-se o·contribuinte em mais -
de uma das atividades especificadas na 
Tabela, será utilizada, para efeito de 
cálculo, aquela que conduzir ao maior 
valor. 

A Taxa será da vida pelo per!odo inteiro, 
previsto na Tabela III, anexa, observa 

do, qu-ando for o ca:Jo, o disposto no 

artigo 240, sem prejuízo, porém, do r~ 

colhimento mínimo de lOt (dez por c:en-
to) da UVF. 

Quando anual, a Taxa será lançada com 
base nos dados constantes da cadastro 

Fiscal e, quando não o for, o sujeito 
passivo deverá calcular o seu valor ·e 
fazer seu recolhimento na forma e no 

prazo regulamentar, aplicando-se ao la~ 
çamento por homologação as regras esta 

belecidas para o Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISS). 

Os pedidos de licença para localização, 
instalação e funcionamento de estabel~ 

cimentos ou de prestação de serviços S,! 

rão aeo~panhados da corapetente ficha de 

inscrição no Cadastro Fiscal da Prefe! 

tura, na fonia e dentro dos prazos ~st_! 
belecidos em regulamento, observadas as 

non;ias do Livro Primeiro, T!tulo III,no 

que for cl'J.b!vel, com as seg/~,!r,es ~! 
gênc!as específicas: }_,/~ 

"""T\JI .. '.' 
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1 - A ~nscrição será efetuada antes -

do início da atividade. 

II - O sujeito passivo deverá promover 
tantas inscrições quantos forem 
os estabelecimentos ou locais de 

atividade, sendo obrigatória a i!! 
dicação da diversas atividades -
exercidas num mesmo local. 

III - Os dados apresentados na inser! 
ção deverão ser alterados pelo S!:!, 

jeito passivo, dentro do prazo de 

30 (trinta) dias contados da oco!:_ 
rência de fatos ou circunstâncias 

que impliquem sua modificação, i!! 
clusiva quando se tratar de venda, 

cessão ou transferância de estab!. 

lecimento ou de encerramento de 

atividade. 

l:V - A Administração poderá promover, 

de ofício, inscrições ou alter~ 

ções cadastrais, sem psajuízo ·de 
aplicação das penalidades cab!' 
veis, quando não efetuadas pelo 

sujeito passivo ou, em tenão si4o, 

apresentarem erro, omissão ou fa! 

s1dade. 

V -A1ém da inscrição e respectivàs -

alterações, a Administração po~ 

rã exigir do sujeito passivo a 

apresentação de quaisquer declara 

ções de dados, na forma e prazos 
regulamentares. 

VI - A Administração poderá efetuar o 

lança.manto da Taxa em conjunto ou 

separadamente com o de outras T!!, 
xas ou do I~~osto Sobr~ Serviços 

de Qualquer Natureza - ISS. 

VII - Os documentos relativos à .Lnscr.! 

ção no cadastro Fiocal e pos~ 

rioras alterações~ bem. ~mo os ~ 
/ 

/ I / 

/~'.'.:,~ 
~·/ 

,', ...... ' 
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cumentos de arrecadação,devem ser 

mantidos no estabelecimento, para 

apresentação ao fisco, quando so 

licitados. 

Parágrafo Único - A abertura e o funcionamento do coméE_ 

cio e da indústria para o pÚblico, fora 

do horário normal estabelecido pelo Mu 

nic!pio, ficarn sujeitos ao acréscimo de 

50t (cinquenta por cento) dos valores 

constantes da Tabela. 

Artigo 239 

Artigo 240 

A licença para a localiz9ção, a insta!~ 

ção e o funcionamento iniciais ou para 

o in!cio do exercício de atividades da 

prestação de serviços será precedida de 

fiscali~ação e concedida mediante des 

pacho, após o recolhimento da taxa, na 

fort:laado regulamento, expedindo-se o al 

vará respectivo. 

Aplicam~se às Taxas de Licença, no que 

for cabível, inclusive os acréscimos ·

por gfalta de pagamento na época dev! 
da, as norruas estabelecidas para o Im 

posto Sobre SGrviços de Qualqur~r Natura 

za. 

O artigo 159 do CTM, alterado pelo artigo 29 da. Lei n9 

2470, de 19 de dezer!lbro de 1983, passa a vigorar com a se 

gu.inte roc!.ação: 

Artigo 159 Todos os proprietários ou possuidores , 

a qualquer título, <la imóvais nenc:iona

uos no parSgrafo 19 do artigo anterior, 

e todas as pessoas físicas ou jurídicas 

d~gualquar natureza, referidas no pará 

grafo 29, injr:litas ã fiscaliza~ão muni 

/(1 
I ;.: 1 •• • / 

~1_:~; 
l.1 .. / 
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cipal, em razao da localização, instal~ 

ção e funcionamento de quaisquer ativ! 
dades no Município, constantes da Tab!_ 

la III anexa a este Código, estão suje! 
tos à inscrição obriga€õria no Cadastro 

Fiscal da Prefeitura. 

Parágrafo único - IncluBI11-se entre as atividades sujeitas 

à fiscalização, as de comércio, indús 

tria, de prestação de serviços em geral 
e, ainda, as exercidas por entidades,s~ 

ciedades ou associações civis, desport!_ 
vas ou decorrentes de profissão, arte 
ou ofício. 

O "caput• do artigo 173, alterado pelo artigo 39 da Lei -

n9 2470, de 19 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Artigo 173 Todas as pessoas físicas ou jurídicas -

com ou sem estabelecimento fixo, que 
exerçam, habitual ou temporariamente,!~ 

dividualmente ou em sociedade, qualquer, 

das atividades relacionadas na Lista de 

Serviços da Tabela I, que integra este 
código, ficam obrigadas à inscrição no 

Cadastro Fiscal, mesmo nos casos de imu 

nidades ou isenção fiscal. 

O artigo 263, alterado pelo artigo 19 da Lei n9 2470, de 
19 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte re 

dação, revogado o seu parágrafo único: 

Artigo 263 O alvará de licença de que trata o art!_ 
go 239 deverá ser renovado anualmente , 

mediante o pagamento da taxa correspon• 

dente, na forma e prazos fixados no re 

gulaménto. 

. .. /,. 
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Artigo 59 

Artigo 69 

Artigo 79 

Artigo 69 

O "caput" do 

redaçãoz 

Artigo 265 

artigo 265, passa a vigorar com a seguinte 

- São isentos da Taxa de Licença para Loca 

lização, Instalação e Funcionamento para 

o comércio eventual ou ambulante: 

......................................... 

..••.•..•.•..•••.••.....•...•••..•.•.•.•. 

Ficam isentas de taxa de expetienta de que trata a Tabe 

la IV anexa ao CTM, as entidades de caráter social. 

O Executivo baixará ato consolidando, em separado, toda 

a legislação do Município referente à Taxa de Licença 

para Localização, Instalação e Funcionamento. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ~ 

vogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 13 de dezembro de 1984 

d:Jé-· {'J71-f/"Y.C'- e -~-
PROF.JOS!!: GUALBERTO MARTINS ANGERAMI 

PREFEITO MUNICIPAL 
~ 

- -----l . ..--------
---~">' ,,.-::---

WALTER COMI:U 

SECRETÃRIO DAS FINANÇAS 

Registrada na Diretoria do Expediente da Prefeitura, na mesma data. 

~ A11qu /\~ 
MARIA THEREZA ~Cci&I DE OLIVEIRA 

DIRETORA DO EXPEDIENTE 
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T A B E L A III 

PARA CÂLCULO DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO INSTALAÇÃO 

E FUNCIONAMENTO 

ESPECIFICAÇÃO 

FÁBRICA E INDÚSTRIA· DE 
QUALQUER NATUREZA 

a) Sem empregados 
b) De 1 a 5 
c) De 6 a 10 
d) De 11 a 25 
e) De 26 a 50 
f) De 51 a 100 
g) De 101 a 200 
hl De 201 a 400 
i) De 401 a 800 
j} De 801 a 1600 
k} De mais de 1600 

COfil:RCIO 

Casas Comerciais 

a) Sem empregados 
b) De 1 a 5 
c) De 6 a 10 
d) De 11 a 20 
e) De 21 a 50 
f) Acima de 50 

Supermercados e Hipermer-
cados 
a) Até 10 empregados 
b) De 11 a 20 empregadc 
e) De 21 a 50 empregado 
d) De 51 a 100 empregado1 
e) De 101 a 200 empregado1 
f) Acima de 200 empregados 

Lojas de Departamentos 
- Como os Supermercados 

Drogarias e Farmácias 
a) Drogarias 

-Cono os Supen:.ercaàos 
b) Farr.:ácias 

-co:io as casas comer-
ciais 

Padarias 
- Corno as Fábricas 
Herceatias 
a) Sem era2regaàos 

TAXA ÜNICA DE 
LICENÇA DE LOCA 

LIZAÇÃO E DE 
INSTALAÇÃO 

la. ZONA 2a. ZOt~A 

la. (UVF) (UVF) 

0,50 0,50 
1,00 1,00 
1,50 1,50 
3,00 3,00 
4,00 4,, 00 
7,00 7,00 
9,00 9,00 

12, 00 12,00 
15 ,oo 15,00 
18,00 18,00 
20,00 20,00 

1,00 1,00 
1,50 1,20 
2,50 2,00 
3,50 3,00 
4,50 4,00 
6,00 5,00 

3,00 2,50 
s 5,00 4,00 

7,00 6,00 
9,00 8,00 

12,00 11,00 
15,00 14,00 

- -

- -. 
- -

- -

1,00 0,50 

~ --·-- .. 

TAXA ANUAL DE 
LICENÇA DE r,UN 

CIONAMENTO 

----
Mf N 
ANU 

D 
TAX 

I 
A 
A 
A 

l la. ZONA 2a.ZONÂ-

(UVF) (UVF) {UV F 

---

0,50 0,50 -
1,00 1,00 -
1,50 1,50 -
3,00 3,00 -
4,00 4,00 -
7,00 7,00 -
9,00 9,00 -

12,00 12,00 -
15,00 15,00 -
18,00 18,00 -
20,00 20,00 -

1,00 1,00 -
1,50 1,20 -
2,50 2,00 -
3,50 3,00 -
4,50 4,00 -
6,00 5,00 

. -
. 

3,00 2,50 -
5,00 4,00 -
7,00 6,00 -
9,00 8,00 -

12,00 11,00 -
15,00 14,00 -

- - -

- - -

- - -

- - 1 

1,00 0,50 -

'!1·j 'i f 1: ! ~ . 
-~ 

--- -- , ....::::::-: 
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ESPECI?ICAÇÃO 

E FUNCIONAMENTO 

TAXA ÚNICA DE LI TAXA ANUAL DE LI 
CENÇA DE LOCALIZA CENÇA DE FUNCio= 
ÇÃO E DE INSTALAÇÃC NAMENTO 

r-~~~~--,-~~~~~-;-~~~~~-.-~~-~ 

2a. ZONA 

MfNI 
ANUA 
TAXA 

la. ZONA 
(UVF} 

2a.ZONA 
(.UVFl l 

la .ZONA 
• (UVF) (UVF) (UVF 

b) Até 5 empregados 
e) Acima de 5 empregados 

Quitandas, Açougues, Peixa 
rias, Conércio Avícola e 
semelhantes 
a) Sem enpregados 
bt Até 5 empregados 
e) Acima de 5 empregados 

Postos de Abastecimento de 
Combustíveis e Lubrifican
tes e de Lavagem de Veícu
los 
a) Até 10 empregados 
b) Acima de 10 empregados 

Distribuidores de gás engar 
rafado e outros combustí- -
veis de origem mineral ou -
vegetal e de lubrificantes 

Cooperativas 
- Como as Fábricas 

Bancas de Jornais e Revis -
tas {estabelecidas) 

Outras Bancas ou Barracas 
(Não estabelecidas efetiva-
~ente) 

Feirantes 
~) Flores e artigos ou pro 

dutos destinados a alI 
mentação 

} Artigos, produtos ou me~ 
cadorias destinados ao 
uso pessoa ou domestico 

Jeiros 

bulantes 
~} Carrir:.heiros: pipoca,so~ 

vete, doces, salgadinhos 
lanches e miúdos de vaca 

o) Frutas e Peixe 
- em carroça 
- em v~{culo a motor 

1,50 
2,50 

1,00 
1,50 
2,00 

2,00 
2,50 

5,00 

1,00 

0,20 

0,10 

0,25 

o,oo 

0,10 

0,20 
0,40 

1,00 
2,00 

0,50 
1,00 
l·, 50 

2,00 
2,50 

5,oo 

0,50 

0,10 

0,10 

o, 2 5 

o,oo 

0,10 

0,20 
0,40 

1,50 
2,50 

1,00 
1,50 
2,00 

2,00 
2,50 

5,00 

1,00 

0,20 

0,10 

0,25 

0,00 

0,10 

0,20 
0,40 

1,00 
2,00 

0,50 
1,00 
1,50 

2,00 
2,50 

5,00 

0,50 

o ,10' 

0,10 

0,25 

o,oo 

0,10 

0,20 
0,40 
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TAXA ÚNICA DE LICEN TAXA ANUAL DE LI- MÍN 

ESPECIFICAÇÃO 

e) outros artigos destin 
dos à alimentação 
- em veículo 

d) vendedores de bilhete 
rifas e carnês 

e) Ferragens, brinquedos 
Louças, bijouterias, 
marinhos e quinquilha 
rias,roupas feitas (V 
de Nota I} 
- manual 

a-

s, 

, 
ar --
i-

- em bancas (q'.rando p er 
mi tido) 

- em veículo 
f) Itinerantes 

- manual, por dia 
- em veículo,por dia 

Comércio Provisório 
(Vide Nota II) 
a) em veículo e ~arraca 

nas vias públicas 
- Carnaval e Finados 

por 5 dias 
, 

- Natal e Festas Juni 
nas,por 30 êias 

b) em bancas e ccrrinhei 
ambulante 
- Carnaval e Finados 

por 5 dias 
- Natal e Fest~s Jun 

nas, por 30 jias 
e) em Feiras Profr~cionai 

Exposição e outros 
cais aprovados e perm 
dos 

-

-

-
-

ro 

r 

i-

s, 
lo 
itj 

- compartimento barra ca, 
boxes,áreas extern 
por m2 e por mês 

d} venda de Fogos de Ar 
cios,em qualquer épo 
do ano e por 30 dias 

Em~resa Distribuiéora d 
Vefculos Automoto=es (e 
cessionária ou re~ended 
autorizada) 
- Coroo os superrne:-::ados 

.. 

as, 

t. fj 
1 -

ca 

e -
on-
ora 

ÇA DE LOCALIZAÇÃO E 
DE INSTALAÇÃO 

1 

la, ZONA 2a. ZONA 
(UVF) (UVF) 

0,40 0,40 

0,10 0,10 

0,10 0,10 

0,20 0,20 
0,50 0,50 

0,05 0,05 
0,10 0,10 

0,25 0,25 

0,50 0,50 

0,10 0,10 

0,25 0,25 

0,10 0,10 

1,00 1,00 

- -

-~ --

CENÇA DE FUNCIONA ANU 
MENTO -

D 
TAX 

--
la. ZONA 2a.ZONA 

(UVF) (UVF) (U' 
·-

0,40 0,40 -
O, 10 0,10 -

0,10 0,10 -
0,20 0,20 -
0,50 0,50 -
- - -- - -

- - -. 
- - -

. 

- - -
- - -

- - -

- - --· 

- - -

' 

11,~LÂ • I /'/ . 

-- ~-~~ 
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ITENS ESPECIFICAÇÃO 

3. CONSTRUÇÃO CIVIL 

4.1 

4.2 

e-. ."~•, - ~ 

4;.;J' 

,·.,;: 

4.5 
•f;<' 
;4~ 6 ~ 
t:>· .: ... :- :··-" 
.,:4.·,~< 
~ ;-~;-,::. -~~ ~~-' .\ 
;;:-'f_' .".;,.." ,-~~ 

~. 

4.9 

Empreiteiras e Subemprei -
teiras da Construcão Civil 
- Como as Fábricas 

Pedreiros,Carpinteiros e 01 

tros profissionais autono
mos ligados à construção = 
civillexceto engenheiros e 
outros de nível s~perior -
ou técnico) 
- por empregado a partir -

do 39 

TRANSPORTE E COMill\ICAÇÕES 

Transporte Rodoviário de -
passageiros ou pessoas, in 
clusive intermunicipais -
(Õnibus,táxi,lotacão,etc) 
- Como as Fábricas 

Transporte Rodoviário de 
Cargas em geral(cargas, mu 
danças,malotes,va!ores,etc} 
- Como as Fábricas 

Agência de vendas de pass~ 
gem e de despacho de car
gas e encomendas 

Agenciador de frete(autôno 
mo) -

Motorista profissional 
tônorno 

Carregador autôno~o 

au 

Outros serviços de trans -
portes,inclusive pesagem, 
embalagem,carga e descarga 

Correios,Telégrafos e Tele 
fones 
- Como as Fábricas 

Radiodifusão 
- Corno as Fábricas 

' .. , .. 

TAXA ÚNICA DE LI 
CENÇA DE LOCALI= 
ZAÇÃO E DE INSTA 
LAÇÃO -

TAXA ANUAL DE LI 
CENÇA DE FUNCIO
NAMENTO 

MfNI 
ANUA 

DA 
TAXA 

~·~~----,.---~----!------~--------! 

l 
la.ZONA la. ZONA 

(UVF} 

o,15 

0,05 

1,00 

0,20 

0,10 

0,05 

1,00 

2a.ZONA 

lWF) 

0,15 

o,os 

1,00 

0,20 

0,10 

0,05 

1,00 

2a. ZONA 

• (UVF) (UVF) (UVF 
·----t-------"---- --

0,15 

0,05 

1,00 

0,20 

0,10 

0,05 

1,00 

-.-·_ 

0,15 

0,05 

1,00 

0,20 

0,10 

0,05 

1,00 

2 

' 
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ITENS 

4.lO 

4.11 

ESPECIFICAÇÃO 

Televisão 
- Como as Fábricas 

Outros serviços de e-0muni
caçao 
- Como as Fábricas 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Matriz,Sede,Agência, Sub
Agência e Posto de Arreca-
dação e Serviço 
- Até 10 empregados 
- De 11 a 20 empregados 
- De 21 a 50 empregados 
- De 51 a 100 empregados 
- De 101 a 200 empregados 
- Acima de 200 empregadss 

5.1 Banco Comercial e Caixa Eco 

,5_2 

\ 

5.4 

.5.5 

5.6 

nômica 

Banco de Desenvolvimento , 
Banco de Investimento,Finan 
ceira,Cooperativa de CrêdI 
to,Associação de Poupança e 
Empréstimo, etc 

Comércio de Títulos e Valo 
res Mobiliários,~or conta ~ 
de terceiros,Sociedades Cor 
retora e Sociedade DistrI 
!buidora de TÍ tulos e Valo -
res Mobiliários 

Organização de Cartão de 
Crédito 

Instituição de Seguros e -
Resseguras 

Escritório de corretagem de 
seguros e ca?italização de 
títulos,investimentos, co 
brança,transações bancárias 
administração de valores mo 
biliários 

TAXA ÜNICA DE LI 
CENÇA DE LOCALT 
ZAÇÃO E DE INST~ 
LAÇÃO 

---------,--------·-
la. ZONA 

lUVF} 

5,0 
10,00 
12,00 
15,00 
20,00 
30,00 

-

-

-
-

2a. ZONA 

(UVF) 

5,00 
10,0Q 
12,00 
15,00 
20,00 
30,00 

-

-

-

-

1 -----'--------------------- ·--

.. , .. 

TAXA ANUAL DE LI 
CENÇA DE FUNCIÕ 
NAMENTO 

M!NI 
ANUA 

DA 
TAXA 

- -;_-a. ZO;;-r2a. ZO;A-

, lUVF) (UVF) (UVF 
. --- ·-

5,00 5,00 
10,00 10,00 -
12 ,oo 12,00 -
15,00 15,00 -
20,00 20,00 -
30,00 30,00 -

- - -

- -
1 

-

- 1 
- -

- - -

' 
\ 

' . . ./ 
~~-------



ITENS 

._., 6. 

6.1 

T A B E L A III 

PARA CÁLCULO DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO 

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

ESPECIFICAÇ.~O 

TAXA ÜNICA DE LI 
CENÇA DE LOCALI 
ZAÇÃO E DE INST~ 
LAÇÃO 

-6-

TAXA ANUAL DE LI 
CENÇA DE FUNCIQ 
NAMENTO 

2a. ZONA 

MÍN 
ANU 

DA 
TAX 

la.ZONA 
(UVFl 

2a. ZONA 
(UVF) 

la. ZONA 
(UVF} (UVF) (U\I 

PREPARAÇÃO, REPARAÇÃO, CON 
SERVAÇAO E CONSERTO 

Oficinas em geral de qual:_ 
quer natureza - - - - -
- Como as Fábricas 
- Profissionais Autônomos 0,20 0,20 0,20 0,20 -

SERVIÇOS JURÍDICOS,TÉCNICO 

~:-\ 
--~~~'f-~-+-~~~~~~~~~~~~~~--+~~~~~+-~~~~~+-~~~~~+-~~~~-+-~ 

~ 

7.1 

7.2 

'.:~ 8. 
li;(,,-

,- 8.2 
'• 8. 3 

8.4 

PROFISSIONAIS E ARTISTICOS 

Profissionais Liberais au 
tônomos -
- por empregado, a partir 

do 39 

Outros profissionais autô-
nomos 
- por empregado, a partir 

do 39 

MEDICINA, ODONTOLOGIA E VE 
TERINÂRIA 

Hospitais,Sanatórios, Ambu 
latórios,Prontos Socorros~ 
Bancos de Sangue,Casas de 
Saúde,Casas de Recupera~ão 
ou Repouso por orientaçao 
médica,Clínicas e Laborató 
rio de Análises e de Ele 
tricidade Médica(em geralT 
- Corno as Fábricas 
- Entidade e estabelecimen 

to sem finalidade lucra~ 
tiva 
Como as Fábricas com re 
dução de 50% 

Institutos Psicotécnicos 

Clinica e profissional 
tônomo de medicina 

au 

- por empregado, a partir 
do 39 , 

Clínica e Jrofissional 
tônorno de ;aontologia 

au 

- por empregaco,a ?artir -
ão 39 

.. , .. 

0,50 0,50 

0,10 0,10 

0,20 0,20 

0,05 0,05 

- -
1,00 1,00 

o,so 0,50 

0,10 0,10 

o;so 0,50 

0,10 0,10 

0,50 

0,10 

0,20 

0,05 

-
1,00 

0,50 

0,10 

0,50 

0,10 

0,50 -
0,10 -
0,20 -
0,05 -

1,00 

0,50 

0,10 

o, 50~! -

o, 10 -

' 
/'1rl ., /!;1! i 1 ,. , . .,..---

.:-i/f' __ ,_,- __ __._...j 
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P.ARA CÁLCULO DA TAXA DE LICENÇA DE LOCA_LI ZAÇ.i\Q 

INSTAI.AÇÃO E FUNÇ_!_O_NAMENTO -7-

TAXA ÜNICA DE LI : TAXA AN~A~. D~-~~ .. ·:~fN~-M6 
CENÇA DE LOCALf • CENÇA DE FUNCIO ANUAL 

_ .. ··----.----------·--- ----

i ZAÇÃO E DE rns·r.A '1 NAMENTO DA 
i LAÇÃO - TAXA 
[_____________ _ _ _!______ J ITENS ESPECIFICAÇÃO 

·----- -------------- -- - -- t:~_:~~~ t~~-:~~:J l;~~~;A _ 1_2:~:~A 
8.5 Outros profissionais 

rais ligados à saúde 
na 

libe 
hurna 

- Por empregado, a partir 
do 39 

8 ~ Clínica,profissional autô 
·( •1 nomo e hospital veterinã -
- ;;;;.,,.-' 

1 rio 

8.7 

9 

9.1 

' e-
.. ~ 
9.2 

do 39 

1 l
-por empregado, a partir 

. Outros serviços de saúde -
hwnana 1 

INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 
BENS 

Instalações e montagens in 
dustriais,comerciais,de es 
critórios,residenciais, de 
equipamentos e máquinas e 

laparelhos,e de linhas e 
/ fontes de transmissão de 
i energia elétrica ou de te 
; lefone 
j - Como as Indústrias 

-1 Profissionais autônomos l~ 
~- gados_aos serviços de in~ 

1 

0,50 0,50 

0,10 0,10 

0,50 0,.50 

0,10 0,10 

1,00 1,00 

0,50 

0,10 

0,50 

0,10 

1,00 

0,50: 

0,101 

0,50 1 

0,10 

1,00; 

1 
talaçao e montagem, exceto 

; engenheiros 1 0,20 0,20 0,20 0,20! 

(UVF} 

l 

1 - por empregado, a partir 1 

1 do 39 _º_' o_5 ____ º_' º-5-~---º-' _º __ 5 _____ o, ºj __ _ 
~~~~-~~ 1· 

·.t: 

10 ' INTERMEDIAÇÃO, CORRETAGEM 
E REPRESENTAÇAO 

10.l Escritório de Corretagens, ,l. 
Intermediação ou Agencia -
menta em geral,Representa-

. ção Comercial em Geral, Co~ 1 
1 

tabilidade 1 
• - Como as Fábricas 

10.2 _!Profissionais Autônomos, li'! 
· - berais 
'-por empregado, a partir ! 

do 39. 

. . , .. 

0,50 0,50 0,50 0,50· 

o, 10 0,10 0,10 

·.-·-
--



T A B E L A III 

PARA CÁLCULO DA T~~_QE L_IC~:JÇA __ QL!,_QÇALIZ_'.l\Ç~Q 

INSTAhl\ÇÃO_~~~NÇ_IO~~~:ENT'Q 

TAXA ÚNICA DE LI 
, CEN Çl-1. DE LOCALl 

ZAÇÃO E DE INSTA 

\_LAÇÃO - -- --·- ~ .... ~ENS ESPECIFICAÇÃO 

! 
la. ZONA 

(UVF) 

~T~~~tii~!-i~ii~---~:~3~~r:~~-:--, I·--- -~-, ~º -
· - por empregado, a partir 

do 39 0,05 

1.4 Administração de Imóveis e 

( 
...... Condomínios 1,00 

t 
!~~'Agência de Viagem e Turis~ 

· · mo 1,00 

1~6 Casa Lotérica e Agente de 
Loteria,inclusive Loteria 
Esportiva e de números 3,00 

1.7 Serviços Funerários 
- Como as casas comerciais 

1:-' 1-,__'. 

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

.• 1 Hotel 
- Como as Fábricas 

-~ 2 Motel 
- Como •as Fábricas 

• .• 3 . !Pens6es e similares 

.(~~-Restaurante-; Lanchonete, 
·v jChurrascaria, Pastelarias, 

l
:Bar,Café,sorveteria,"Buf

. · fet", Doceria e Similares 
· -Coroo as casas cornerc'.ais 

'LOCAÇÃO E GUARDA DE BENS 

!.l· Garagem e Estacionamento 
-Como as casas comerciais 

!. 2 Locação de Bens MÓveisl in 
clusive arrendamento roer-
cantil) 
- Como as casas comerciais 

!. 3- Locação de mão-de-obra {i!! j 
clusive para guarda e vig~ ! 

lância) 
- Como as fábricas 

1 
! • 4 · Armazéns Gerais 

_j_- Como as Fábricas 

' i 

' 1 
í_ • ! 
L~,··., ;_ . . 

.. 
' 

, .. 

1,00 

2a. ZONA j 

-- ~~~_l_ - _J. 
0,20 1 

0,05 

1,00 

1,00 

1,50 

0,50 

3,00 

1 

! 

1,00 

-8-

1,50 

2 

2 

o, 50 . 

l 

1 

2 
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~RA ÇÃLC~~O_Q~. 'IZ'~:~ .. J2~J~~ÇEN_ç_A DE _LQÇ.1\l,_I_ZAÇ_~ 

IN ST~LAÇ,~Q -~___I!,}_1'! ÇIO"i.:_~·'..EN'l'O -9-

.-..!!_.... - --·----- -- ---- --·- - -· ··- -- -

<:,j TAXA ÚNICA DE LI 
i CENÇ'A DE LOCALl 

T~SJ ~.~S~~CIFICAÇÃO····· ........... I::~~~~:: r~~~;;;: 
.2.5 !Depósitos e Reservatórios -1 ·-------·--·-·-·-- -

de Combustíveis,Inflamáveisl r Explosivos 20,00 20,00 

~epósitos ae outros tipos -.2. 6 

e- · Ee c~~~s as casas comerciais 

.2.:0: repósitos Fechados 

L3 

L3. l 

~3.2 

l3. 3 

L3. 4 

L3,..5... 
L(.._. 

. '--' 
L3.-7 

L3.8 

13.-10 

13.11 

13.12 

DIVEPSÕES PÜBLICAS 

Dancings,Boates,"Drive-in" 
1 

parelhos de Jogos Eletrôni' 
cos 
·- por unidade 

!Bailes, Shows, Festivais, Rec!_ 
~ais,Grupos Teatrais 

~
) por função 
) anual 

ilhares,Mini-Bilhares,Bol~ 
~hes e similares 
t 
;Bochas e Malhas 
1 
:Cinemas 
1 • Circos 1 

. · !a> Grandes laté 60 dias l 1 
.· lb) Pequenos laté 60 dias) 

1 . • 
Clubes que exploram J09os -1 

~
Ícitos e autorizados 

arques de Diversões 
- por mês 

~
iro ao Alvo 
por roes 

xercícios de Esgrima, de 

!~estreza Flsica ou Intelec-
1 tual, Patinação e Similares 

IE - " M- . . d. . 1 

!
' xecuçao ae , usica, in ivi -
dualmente, por conjuntos ou 
)transmissão por qual~uer -; 

. :processo,exceto quanao em: 
.-;programas fil'1ntró2icos ou 

_ .. :c{vicos 
1 

.. \o • 

1,00 

4,00 

1,00 

0,15 
2,00 

1,00 

0,50 

2,00 

1,50 
0,50 

4,00 

1,00 

0,25 

1,00 

2,00 

0,50 

4,00 

1,00 

0,10 
2,00 

0,50 

o' 2 5 

2,00 

1,50 
0,50 

3,00 

1,00 

0,25 

0,50 

1,00 

TAXA ANUAL DE LI 
CENÇA DE FUNCIÕ 
NAMENTG 

20,00 

1,00 

4,00 

1,00 

2,00 

1,00 

0,50 

2,00 

4,00 

l,00 

2,00 

1 2a.ZONA 

(UVF) 

20,00 

0,50 

4,00 

1,00 

: . 2, 00 
1 
1 

o,sa 
o, 2 5 

2,00 

3,00 

0,50 

1,00 

; 

i. 
1 
1 
' i 

1 
.1 
i 
' 
i 

1 

l 

.-
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ITENS ESPECIFICAÇÃO 

Outras diversões nao esp~ 
cificadas,exceto quando em 
programas filantrópicos ou ... 
Cl.Vl.COS 

TAXA ÚNICA DE LI 
CENÇA DE LOCALI 
ZAÇÃO E DE INSTA 
LAÇÃO 

1,00 0,50 

TAXA ANUAL DE LI 
CENÇA DE FUNCIÕ 
NAMENTO 

1,00 0,50 

-t~·--4~~~~~~~~~-+-~~__._-'--~~4-~~~~~~~~~ 

~.l~ ~NSINO DE QUALQUER GRAU OU 
'· ':'.ATOREZA ...,......_ . 

14.1 Auto-Escolas 

'· 

- Até 5 vefculos,inclusive 
· · de terceiros 

- por veículo excedente 
- instrutores autônomos 

Demais Escolas 
- Como as Fábricas 
- Professores autônomos 
a) nível universitário 
b} outros 

SERVIÇOS PESSOAIS DIVERSOS 

Barbearia,Salão de Beleza -

15. 

~5-1 
~· .. ' Tratamento de Pele, Embeleza 
t--;,:~:- mento e afins -
r'-,,.. ~.< '1- Com urna só cadeira ou e!!! 
~ pregado 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

- - Com duas cadeiras ou em 
pregados 

- Com mais de duas cadeiras 
ou empregados 

- Profissionais Autônomos 

Massagens,Ginásticas,Modela 
gens Ffsica e congêneres -
- Como as casas comerciais 
- Profissionais Autônomos 

Banhos,Duchas,saúnas e co~ 
generes 
- Como as casas co~erciais 
·- Profissionais Autônomos 

Oficinas de consertos de 
Calçados 

1
- Como as Fábricas 

·-
1
- Profissionais-Autôno:nos 

:Alfaiatarias e Ateliers de 
- ;Costura 

- Como as Fábricas 
- Profissionais Autôn0~os 

.. ,., 

i, :io 
0,30 
0,20 

0,50 
0,20 

0,25 

1,00 

2,00 
0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

1,50 
0,30 
0,20 

0,50 
0,20 

0,10 

0,50 

1,00 
0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

1,50 
0,30 
0,20 

0,50 
0,20 

0,25 

1,00 

2,00 
0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

1,50 
0,30 
0,20 

0,50 
0,20 

0,10 

0,50 

1,00 
0,20 

0,20 

o, 20 1 

0,20 

0,20 J 

l, __ ::__ ~ i. - .. -· 
-·' 1 


