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PREFEITURA DO MUNIC(PIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

....... LEL.N2 3269, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990 

Altera dispo~itivos do CÓdigo Tribut~ 
rio do Município relativos a Taxa de 
Publicidade. 

Engenheiro ANTONIO IZZO FILHO, Prefeito Municipal de 
Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte lei: · 

Artigo 12 A Seção VI, Capítulo I do Título III, Livro Segun~ do 
CÓdigo Tributário do Município, passa a ter a seguinte 
redação: 

SEÇÃO VI 

Da Taxade Fiscalização de Publicidade e anúncios 

Artigo 254 

Parágrafo Único -

Artigo 255 

Artigo 256 

A Taxa de Fiscalização de Publicidade e 
Anúncios é devida em razão da atividade 
municipal de fiscalização do cumprimen 
to da legislação disciplinadora da expiõ 
ração ou utilização, por qualquer meio 
ou processo, de publicidade e anuncias 
nas vias e nos logradouros pÚblicos, ou 
em locais deles visíveis ou 1 ainda, em 
outros locais de acesso ao publico. 

Para efeito de incidência da Taxa, con 
sideram-se publicidade ou anúncios quais 
quer instrumentos ou formas de comunica 
ção visual ou audiovisual de mensagens~ 
inclusive aquelas que contiverem apenas 
dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou 
logotipos indicativos ou representativos 
de nomes, produtos, locais ou atividades 
de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo 
aqueles afixados em veículos de trans 
porte de qualquer natureza. 

Quaisquer alterações procedidas quanto 
ao tipo, característic2.s ou tamanho do 
anúncio, assim como a sua transferência 
para local diverso, acarretarão nova in 
cidência da Taxa. 

A incidência e o pagamento da Taxa inde 
pendem: 

I - Do cumprimento de quaisquer exi 
gências legais, regulamentares,ou 
ad~inistrativas, relativas ao 
anuncio; 



PREFEITURA DO MUNIC(PIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

OI. N.'_ReLLe.L.32.69/90 -2-

Artigo 257 

II - Da licença.t autorização, permissão 
ou cencessao, outorgada pela 
União, Estado ou Município; 

III - Do pagamento de preços, emolumen
tos ou quaisquer importâncias 
eventualmente exigidas, inclusive 
para expedição de alvará ou vistQ 
rias. 

A Taxa nao incide quanto: 

I - Aos anúncios destinados a fin~ 
patrióticos ou de utilidade pu 
blica e à propaganda de partidos 
políticos ou de seus candidatos, 
na forma da legislação eleitoral; 

II - Aos anúncios no interior de esta 
belecimentos, divulgando artigos 
ou serviços neles negociados ou 
explorados; 

III - Aos anúncios e emblemas de enti 
dades pÚblicas, cartórios, tabe 
liães, ordens e cultos religio 
sos, irmandades, asilos, orfana 
tos, entidades sindicais, ordens 
ou associações profissionais e 
representações diplomáticas,quan 
do colocados nas respectivas se 
des ou dependências; 

IV - Aos anúncios e emblemas de hospi 
tais, sociedades cooperativas ~ 
beneficentes, culturais, esporti 
vas e entidades declaradas de 
utilidade pÚblica, quando coloca 
dos nas respectivas sedes ou de 
pendências; 

V - Aos anúncios colocados em estabe 
lecimentos de instrução, quando 
a mensagem fizer referência, ex 
clusivamente, ao ensino ministrã 
do; -

VI - Às placas ou letreiros que conti 
verem apenas a denominação do 
prédio; 

VII - Aos anúncios que indiquem uso , 
lotação,,capacidade ou quaisquer 
avisos tecnicos elucidativos do 
emprego ou finalidade da coisa , 
desde que sem qualquer legenda , 
dístico ou desenho de valor pu 
blicitário; -

VIII - Às placas ou letreiros, destina 
dos, exclusivamente, à orienta 
ção do pÚblico, desde que sem 
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IX -

X -

XI -

XII -

V 
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qualquer legenda, dístico ou de 
senho de valor publicitário e 
que em sua totalidade não exceda 
a 0,5m2 (meio metro quadrado)J._ 
Aos anúncios que recomendem tf6au 
tela ou indiquem perigo e sejam 
destinados, exclusivamente, à 
orientação do pÚblico, desde que 
sem qualquer legenda, dístico ou 
desenho de valor publicitário; 

Às placas indicativas de oferta 
de emprego, afixadas no estabele 
cimento do empregador, desde que 
sem qualquer legenda, dístico ou 
desenho de valor publicitário; 

Às placas de profissionais libe 
rais, autônomos ou assemelhados~ 
até 0,09m2 (nove decímetros qua 
drados) quando colocados nas res 
pectivas residências, locais de 
trabalho e contiverem, tão somen 
te, o nome e a profissão; 

Aos anúncios de locação ou venda 
de imóveis em cartazes ou em im 
pressos de dimensões até 0,09m2 = 
(nove decímetros quadrados),quan 
do colocados no respectivo imÔ 
vel, pelo proprietário, e sem 
qualquer legenda, dÍstiço ou de 
senho de valor publicitario; 

XIII - Aos anúncios em cartazes ou em 
impressos, com dimensões até 
0,09m2 (nove decímetros quadra 
dos), quando colocados na prÓpriã 
residência, onde se exerça o tra 
balho individual; -

XIV - Ao painel ou tabuleta afixada 
por determinação legal, no local 
da obra de construçao civil, du 
rante o período de sua execução~ 
desde que contenha, tão só, as 
indicações exigidas e as dimen 
sões recomendadas pela legisla = 
ção própria; 

XV - A9s anúncios de afixação obrig~ 
toria decorrentes de disposiçao 
legal ou regulaJ}lentar, sem qual
quer legenda, distico ou desenho 
de valor publicitário; 

XVI - Aos nomes, siglas, dísticos, lo 
gotipos e breves mensagens publI 
citárias indicativos de emEresas 
ou pessoas que, nas condiçoes le 
gais e regulamentares façam doã 
ção de bancos de jardins, placas 
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de rua ou cestos destinados à co 
leta de lixo nas vias e logrado~ 
ros pÚblicos. 

Contribuinte da Taxa é a pessoa física 
ou jurídica que, na forma e locai, __ me~ 
cionados no artigo 254: ~ 

I - Fizer qualquer espécie de anuncio; 

II - Explorar ou utilizar a divulgação 
de anuncio de terceiros. 

são solidariamente obrigados pelo pag~ 
menta da Taxa: 

I - Aquele a quem o anúncio aproveitar, 
quanto ao anunciante ou ao objeto 
anunciado; 

II - O proprietário, locador ou o cedeQ 
te de espaço em b~m imóvel ou mo 
vel, inclusive veiculas. 

Para efeito deste artigo ficam excluídos 
da responsabilidade pelo recolhimento 
da Taxa os motoristas autônomos de veÍ 
culos de aluguel providos de taxímetro~ 

O valor da Taxa deverá ser calculado pe 
lo contribuinte, segundo o es.tabelecidÕ 
na Tabela XI, anexa, e recolhida no pra 
zo regulamentar, por meio de formuláriÕ 
prÓErio, consoante modelo e demais con 
diçoes estabelecidas pela Secretaria 
das Finanças. 

A Taxa incidente sobre os anúncios exis 
tentes nos estabelecimentos poderá ser 
lançada e recolhida em conjunto com a 
Taxa de Fiscalização de Localização , 
Instalação e Funcionamento. 

O lançamento ou o pagamento da Taxa não 
importa no reconhecimento da regularidade 
ao anuncio. 

O Executivo disporá sobre os casos 
lançamento de ofício. 

Aplica-se à Taxa, no que couber, a 
gislação do Imposto Sobre Serviços 

de 

le 
de 
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Artigo 22 

Artigo 32 

Qualquer Natureza - ISS, inclusive quan 
to ao recolhimento fora do prazo regula 
mentar e o pagamento a menor. -

A Tabela XI, anexa ao CÓdigo Tributário do Município 
(Lei n2 1929, de 31 de dezembro de 1975) passa a ter a 
redação da Tabela anexa a esta lei. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,pro 
duzindo efeitos a partir de 12 de janeiro de 1991, revo 
gadas as.disposições em contrário e em especial o artI 
go 267 do CÓdigo Tributário do Município. 

Bauru, 31 de outubro de 1990 

~ / ~N'~~iHITo M 

ALFREDO E 
SECRETÁRIO 

===---~----;:--\------, 

EURIDES MO 
SECRETÁRIO 

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

ft~-
MAURO AFONSO 

DIRETOR DA DIVISÃO DO EXPEDIENTE 
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. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE OU ANÚNCIO 

ITEM TIPO DE ANÚNCIO 

1 - ANÚNCIOS LOCALIZADOS NOS ESTABELE 
CIMENTOS E RELACIONADOS COM AS ATI -VIDADES NELES EXERCIDAS 

1.1 - Luminosos ou iluminados, não lu 
minosos nem iluminados 1 próprios 
ou de terceiros, ou proprios ~ 
de terceiros, externos ou visl 
veis do exterior: 

- independente da quantidade de 
anúncios em cada estabelecimen -to 

2. - ANÚNCIOS LUMINOSOS OU ILUMINADOS -
NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMEN 
TOS ( +) 

-

2.1 - Com programação que permita a 
apresentação de múltiplas mens~ 
gens 

- até 5m2 

- de mais de 5m2 

2.2 - Animados (com mudança de cor, de 
senho ou dizeres, através de jo 
go de luzes ou com luz intermI 
tente) e/ou com movimento -

- até 5m2 

- de mais de 5m2 

2.3 - Inanimado ou sem movimento 

até 5m2 

de mais de 5m2 

3. - ANÚNCIOS NÃO LUMINOSOS NEM ILUMINA 
DOS E NÃO LOCALIZADOS NOS ESTABELE 
CIMENTOS (+) 

-

3.1 - Com movimento 
- até 10 m2 

- de mais de 10m2 

3.2 - Sem movimento 
- até 10m2 

- de mais de 10m2 

4 - ANÚNCIOS EM QUADROS PRÓPRIOS PARA 
AFIXAÇÃO DE CARTAZES MURAIS ("OUT 
DOOR") NÃO LOCALIZADOS NOS ESTAB~ 
LECIMENTO (+) 

PER IODO 
DE 

INCIDÊNCIA 

anual 

anual 
anual 

anual 
anual 

anual 
anual 

anual 
anual 

anual 
anual 

T A X A 
(UVF) 

0,50 

2,00 
3,00 

1,00 
2,00 

0,50 
1,00 

1,00 
2,00 

0,50 
1,00 
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ITEM 

4.1 

4.2 

5 

5.1 

5. 2. 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

·TIPO DE ANÚNCIO 

- Iluminado 
- até 10 m2 

- de mais de 10 m2 

- Não iluminado 
- até 10 m2 

- de mais de 10 m2 

- ANÚNCIOS DIVERSOS NÃO 
NOS ESTABELECIMENTOS 

LOCALIZADOS 
(+) 

- Produtos e artigos com ou sem ins 
criçoes utilizados como meio de 
propaganda ou serviços 

- Quadros negros, quagros de aviso, 
inclusive quadros moveis transpor 
tados por pessoas -

- Anúncios provisórios, com prazo 
de exposição até 90(noventa)dias 

- Anúncios, internos ou externos,fi 
xos ou removiveis, em veículos de 
transporte de pessoas ou passagei 
ros, e de carga -
- Luminosos ou iluminados, p/veí-

culo 
- Não iluminados, p/veículo 

- Anúncios em veículos destinados -
exclusivamente à publicidade, 
p/veículo 

- Anúncios por meio de projeções l~ 
minosas 
- Tela 

- Anúncios por meio de filmes 

PERÍODO 
DE 

INCIDÊNCIA 

trimestral 
trimestral 

trimestral 
trimestral 

anual 

mensal 

mensal 

anual 
anual 

anual 

anual 

- Tela anual 

- Publicidade por meio de circuito 
internos de televisão 
- Canal anual 

- Anúncios por sistemas aereos: 
- Aviões, helicópteros e asseme 

lhados, p/aparelho - trimestral 
- Planadores, asas-delta e asseme 

lhados, p/aparelho - trimestral 
- Balões (cativos ou não), p/uni-

dade trimestral 
- Raios laser, p/aparelho emissor trimestral 

- Mostruários nao localizados 
tabelecimentos: 
- Iluminados, p/unidade 
- Não iluminados, p/unidade 

no es 

anual 
anual 
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T A X A 

(UVF) 

0,60 
0,80 

0,50 
0,60 

0,40 

0,10 

0,20 

0,60 
0,30 

1,0 

1,50 

1,50 

3,00 

1,00 

1,00 

0,50 
3,00 

1,00 
0,75 
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ITEM 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

TIPO DE ANÚNCIO 

- Pinturas, adesivos, letras ou d~ 
senhos autocolantes aplicados em 
mobiliário em geral (mesas, cadei 
ras, balcões, etc.), p/unidade 

- Anúncios afixados em postes nas 
vias pÚblicas quando permitidos 
- Não luminoso nem iluminado 
- Luminoso ou iluminado 

- Anúncios acoplados a relÓgios 
e/ou termômetros 
- Não luminoso nem iluminado 
- Luminoso ou iluminado 

- Anúncios em folhetos ou programas 
impressos em qualquer material e 
distribuidos por qualquer meio 

- Idem, idem 

- Outros tipos de publicidade por 
quaisquer meios não enquadráveis 
nos itens anteriores 

{+) Incluem-se: 

a) os existentes nos estabeleci 
mentos mas que não tenham re
lação com as atividades neles 
desenvolvidas; 

b) os veiculados em áreas comuns 
ou condominiais; 

c) os expostos em locais de em 
barque e desembarque de pass~ 
geiros; 

d) os exibidos em centros 
ciais ou assemelhados. 

comer 

N O T A:- O p~rÍodo de incidência p~ 
dera ser reduzido, nos ca 
sos de anúncios provisorics, 
respeitado o mínimo de re 
colhimento da Taxa, corres 
pondente a 5% (cinco por 
cento) da UVF. 

PERÍODO 
DE 

INCIDÊNCIA 

anual 

anual 
anual 

anual 
anual 

anual 
p/vez 

anual 
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T A X A 

(UVF) 

0,05 

0,20 
0,40 

0,40 
0,60 

1,00 
O, 10 

1,00 


