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ESTADO D_E_SJ.O PAULO 

LEI N9 2720, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1986 

Altera dispositivos do Código Tributá 

rio do Município, isenta da Taxa de 

Ocupação do Solo os feirantes, os amb~ 

lantes, os motoristas de veículos de 

aluguel e os carroceiros, e dá outras 

providências. 

GDVEIRD DEMOCR!TICO 
DE BAURU 

Professor JOS~ GUALBERTO MARTINS ANGERAMI, Prefeito 

Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Munici 

pal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 19 

Artigo 29 

O artigo 234 do Código Tributário do Município, alt~ 

rado pela Lei n9 2536, de 13 de dezembro de 1984, pa~ 

sa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 234 - As taxas de licença têm como fato 

gerador a prestação de serviço rela 

cionado com o poder de polícia do 

Município ou a outorga de ~ermissão 

para o exercício de atividades ou 

para a prática de atos dependentes, 

por sua natureza, de prévia autori 

zação pelas autoridades municipais. 

Parágrafo Único- As taxas serao cobradas de conformi 

dade com a Tabela III anexa a este 

código". 

Os parágrafos 29 e 59 do artigo 237 do Código Tribut~ 

rio do Município, alterados pela Lei n9 2536, de 13 

de dezembro de 1984, passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Artigo 237 

§ 29 O valor da base de cálculo será ap~ 

rado em função da natureza da.ativi 
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dade, da grandeza dos estabelecimen 

tos caracterizada pelo número de em 

pregados ou de outros fatores pert~ 

nentes, de conformidade com a Tabe 

la III anexa. 

A Taxa será devida pelo período in 

teiro previsto na Tabela III anexa. 

A taxa única de localização e inst~ 

lação exigida por ocasião da inser! 

ção do contribuinte no Cadastro da 

Prefeitura, será cobrada proporci2 

nalmente, de acordo com o mês de 

início da atividade. Em qualquer ca 

so o recolhimento mínimo será de 

20% (vinte por cento) da UVF( Unida 

de de Valor Fiscal) para o período 

anual, e de 10% (dez por cento)quêl!! 

do inferior a um ano". 

São introduzidas alterações na Tabela III do 

Tributário do Municlpio, conforme anexo I. 

Código 

Ficam isentos da Taxa de Ocupação do Solo de que tra 

ta a Secção VII, Capitulo I, Título III, Livro Segu~ 

do, do Código Tributário do Município, os feirantes , 

os ambulantes, os motoristas de táxis e outros veícu 

los de aluguel, e os carroceiros, que exerçam ativid~ 

des em pontos fixos nas vias ou logradouros públicos. 

Parágrafo único - Ficam extintos os débitos dos contribuintes benefici~ 

dos pelo artigo, relativamente à Taxa de Ocupação do 

Solo, vedada, em qualquer caso, a restituição de iro 

portâncias recolhidas anteriormente à vigência desta 

lei. 
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são introduzidas as seguintes alterações nos itens 27 

e 28 da Lista de Serviços - Tabela I, anexa ao Código 

Tributário do Município, alterada pelas Leis n9:;: 2470, 

de 19 de dezembro de 1983; n9 2520, de 19 de novembro 

de 19.84; n9 2552, de 13 de maio de 1985; n9 2589, de 

25 de setembro de 1985 e n9 2592, de i6 de setembro de 

1985: 

Item 27 -

Item 28 -

f) comunicação de natureza e~ 

MENSAL 

ALI QUOTA 
S/O PREÇO 
DO SERVIÇO 

{%) 

tritamente municipal...... 5,0 

cl I - Bilhares,Boliches e 

outros jogos permiti-

dos. • • • • . • . • • • • • • • • • • 5, O 

II - "Fliperamas" e/ou j9_ 

gos e diversões ele 

trônicas. • • • . • • • • • • • • 10, O 

Esta leí entrará em vigor na data de sua publicação,r~ 

vogadas as disposições em contrário, em especial o 

item 2 e as letras "a" e "b" do item 3 da Tabela X,an~ 

xa ao Cõdigà Tributário do Município. 

Bauru, 11 de dezembro de 1986 

,~e: cl: C 4-t-f;B2(;?1Atrtj-/•.__ , 
PROF. JOSÉ GUALBERTO MARTINS ANGERAMI 

PREF O MUNI~IPAL 

WALTER COMINI 
SECRETÁRIO DAS FINANÇAS 

Registrada na Divisão do Expediente da Prefeitura, na mesma data. 
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PARA CÁLCULO DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO 

INSTLAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

ITENS ESPECIFICAÇÃO 

2.4 Drogaria, Perfumaria 
e Farmácias 
- Como as Casas Co 

merciais 

2.12 Outras Bancas ou Bar 
racas 
(Não estabelecidas -
efetivamente) 

2.13 Feirantes 
a) •••••• • ••••• • ••••• 
b) Artigos,Produtos 

ou Mercadorias -
destinadas ao uso 
pessoal ou õomés
tico 

c) ••••••••••••••••• 

2.14 Anlbulantes 

5.6 

a) •••• • •••••••••••• 
b) ••••••••••••••••• 
c) ••••••••••••••••• 
d) ••••••••••••••••• 
e) ferragens,Brinque 

dos,louças, bijo~ 
terias, armarinho 
e quinquilharias, 
roupas feitas (vi 
de nota I) -
- manual •.•••..•• 
- em bancas (quan 

do permitido) -
- em veículo 

f) ••••••••••••••••• 

Escritório independen 
te de corretagem de
seguros e capitaliza 
ção de títulos,inve~ 
timentos,cobran~a, -
transações bancarias, 
administração de v~ 
!ores mobiliários 
- Como as Casas Co 

merciais 

TAXA UNICA 
DE LICENÇA 

DE LOCALIZAÇÃO 
E DE INSTALAÇÃO 

la.ZONA 
(UVF) 

0,50 

0,50 

0,40 

0,50 
0,50 

2a. ZONA 
(UVF) 

0,30 

0,50 

0,40 

0,50 
0,50 

- \\ 

TAXA ANUAL 
DE LICENÇA 

DE 
FUNCIONAMENTO 

la.ZONA 
(UVF) 

0,50 

0,50 

0,40 

0,50 
0,50 

2a.ZONA 
(UVF) 

0,30 

0,50 

0,40 

0,50 
0,50 

MINIMO 
ANUAL 

DA 
TAXA 

(UVF) 
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DE BAURU 

PARA CÃLCULO DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO 

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

ITENS ESPECIFICAÇÃO 

10 .1 Escritório d•:! Corre 
tagens,Intermedia ~ 
ção ou Agenciamento 
em geral, Represen
tação Comercial em 
geral, Contabilida
de, Processamento -
de Dados 
- Como as Fábricas 

13.3 Bailes, Shows,Festi 
vais, Recitais, Gru 
pos Teatrais 
a) por função 
b) em clubes ou e~ 

tabele cimentos 
com capacidade -
superior a 300 -
pessoas(exceto -
representação -
teatral) 

c) promovidos por 
entidades referi 
das no item 16.l 
"b" 

15.1 Barbearia, Salão de 
Beleza, Tratamento 
de Pele, Embeleza -
menta e afiiins 
- Por cadeira ou em 

pregado 
Profissionais autô
nomos 

17.3 Outros estabeleci
mentos e empresas -
não discriminadas 
- Como as Casas Co 

merciais 

TAXA OMICA 
DE LICENÇA 

DE LOCALIZAÇÃO 
E DE INSTALAÇÃO 

la. ZONA 
(UVF) 

0,25 

1,00 

O,QO 

0,40 

0,20 

2a. ZONA 
(UVF) 

0,15 

1,00 

0,00 

0,20 

0,20 

TAXA ANUAL 
DE LICENÇA 

DE 
FUNCIONAMENTO 

2a. ZONA 

MINI MO 
l\NUAL 

DA 
TAXA 

la. ZONA 
{UVF) ( UVF_,,J _ _.. _ _,_( U~V;....;;F;..:;)~ 

0,40 0,20 

a ,20 0,20 


