
P. 33126/95 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 3980 PE 06 PE PEZEMBRO PE 1995 
Dispõe sobre a substituição da UVF pela UFIR, e 
dá outras providências. 

TIDEI DE LIMA. Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1° -

Artigo 2°-

§ 1 o -

§ 2º. 

Artigo 3° · 

Artigo 4ª · 

Artigo 5º • 

Artigo 6° • 

! I 

Fica extinta a Unidade de Valor Fiscal do Municlpio, a partir de 1° de Janeiro de 1996 em' 
decorrência de expressa determinação legal emanada do Governo Federal. 

Os tributos vinculados à UVF terão este indexador substitufdo pela UFIR, sendo seus reajustes 
estabelecidos na forma da legislação federal. 

A conversão de UVF em UFIR, se dará pelos valores correspondentes e vigorantes em 31/12/95. 

As obrigações pecuniárias, inclusive decorrentes da divida ativa, atreladas a UVF serão exigiveis 
até o final do exercfcio de 1995. 

A Planta Genérica de Valores Imobiliários para o exercício de 1996, será corrigida pela inflação 
medida pelo JGP/M acumulada no período de 1° janeiro a 30 de novembro de 1995. 

O artigo 185 e seu § Primeiro, do Código Tributário do Municlpio passa a ter a seguinte r:edação: 

Artigo 185 • 

§Primeiro· 

O lançamento será anual e o recolhimento do Imposto poderá ser no máximo 
em até 10 (dez) parcelas mensais, pela quantidade de UFIR vigente na data 
do vencimento. 

Será concedido um desconto de 10"/o (dez por cento) sobre o imposto que for 
recolhido de uma só vez até a data do vencimento normal da 1• parcela e 5% 
(cinco por cento) para o contribuinte que optar pelo pagamento parcelado em 
até 03 (três) vezes. 

O artigo 198 e seu parágrafo Único, do Código Tributá.rio do Municlpio, passa a ter a seguinte 
redação: 

Artigo 198 • 

§Único· 

O lançamento será anual e o recolhimento do imposto poderá ser no máximo 
em até 10 (dez) parcelas mensais, pela quantidade de UFIR vigente na data 
do vencimento. 

Será concedido um desconto de 10"/o (dez por cento) sobre o imposto que for 
recolhido de uma só vez até a data do vencimento nonnal da 1º parcela e 5% 
(cinco por cento) para o contribuinte que optar pelo pagamento parcelado cm 
até 03 (três) vezes. 

O artigo 187 e seus incisos do Código Tributário do Municfpio, passam a ter a seguinte redaçao: 

Artigo 187 · O imposto territorial urbano tem como fato gerador a propriedade . o 
domlnio útil ou a posse de qualquer bem imóvel, por natureza ou acessão 
flsica, tal como definido na Lei Civil, localizados nas zonas urbanas do 
Município. 



Ref. Lei 3980 

Artigo 7° -

Artigo 8° -

§ 1º -

§ 2º -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Para efeitos deste imposto, entende-se como zonas urbanas as definidas em 
ato do Poder Executivo, observando o requisito mínimo da existência de pelo 
menos dois dos seguintes melhoramentos; 

1) meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
li) abastecimento de água; 
Ili) sistema de esgoto sanitário; 
IV) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 
domiciliar; 
V) escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de 3 (três) 
quilômetros do imóvel considerado. 

Consideram-se também urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão 
urbana, constantes do loteamento aprovados pela Prefeitura, destinados à 
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas 
definidas nos termos do parágrafo anterior. 

Para efeito do disposto no artigo 2°, as tabelas 1, li, Ili, IV, V, VI, VIII, IX, X, E XI anexa ao 
Código Tributário do Município, ficam substituídas pelas que integram a presente lei. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos ein 01/01/96, ficando 
a partir desta data revogadas as disposições em contrário. 

( ~------~~------~ k ! -------- ~~~. ~~~~~" 
FLÁVIO HENlUQUE ZAN OCHI 

SECRETÁRIO --- slURfoftos 

RAUL 
SECRETÁR 

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

// -· ,; -
MAURO ÃFONSó 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TABELA 1 
LISTA DE SERVIÇOS 

Para cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
Parâmetro: Preço do Serviço (P/S) e Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

VALOR 
ITEM DISCRIMINAÇÃO Allquota Decimal Fixo por 

Mensal sobre o Trimestre 
Preço do Serviço (Quantidade 

de UFIR) 
OI Médicos, inclusive análise clinicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra 

sonografia.. radiologia.. tomografia e congêneres ( 1 e 2). o.os 60,91S4 
02 Hospitais, clinicas, sanatórios, laboratórios de análises, ambulatórios, prontos 

socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres 
(4): 
a) quando resultante de convênio de assistência médica, dentária ou hospitalar, de 
qualquer natureza social, celebrados com pessoas jurídicas de direito público 
interno. 0,01 -
b) quando resultante de contratos para prestação de assistência médica dentária 
ou hospitalar, executada por entidades organizadas na forma de medicina de 
grupo quando credenciadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social. 0,01 -
c) quando prestados por entidades que assumam o compromisso de pagar ou 
reembolsar as despesas médicas-hospitalares e assemelhados de seus clientes ou 
associados, inclusive através de contratação de terceiros para execução de 
serviços ligados à saúde humana. o.os -
d) quando, incluidos nas letras "a" ou "b" deste item, executados por entidades 
sem finalidade lucrativa, assim entendidas as que atendam as condições 
regulamentares. o.oos -
e) outros serviços ligados à saúde humana não especificados acima. 0,02 -

03 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres ( 4) 0,02 -
04 Enfermeiros, obstretas, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária) 

(2) - 30,4577 
os Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1. 2 e 3 desta lista, prestados 

através de planos de medicina de grupo, convênios, inclusive com empresa para 
assistência a empregados (-) 0,01 -

06 Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item S desta 
lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados ~ 
pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante indicação do beneficiário do 
plano(-) o.os -

07 ( -) 

08 Médicos Veterinários ( 1) - 60,91S4 
09 Hospitais veterinários, clinicas veterinárias e congêneres (-) o.os -
10 Guarda, tratamento, arnestramento. adestramento, embelezamento, alojamento e 

congêneres, relativos a animais (S4) o.os 30,4S77 
li Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures. tratamento de pele, depilaçlo e 

congêneres. (2S) o.os 15,2288 
12 Banhos, duchas. sauna, massagens, ginâstica e congêneres (26) o.os 91.3732 
13 Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo.(-) o.os 
14 Limpeza e dragagem de portos, rios e canais. (-) o.os 
IS Limpeza, manutenção e conservação de imóveis inclusive vias públicas, parques 

e jardins. (21) 0.03 
16 Desinfecção, imunização. higienação, desratizaçlo e congêneres. (23) 0,03 -

~ 
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17 

18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 

2S 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 

3S 

36 
37 
38 

39 
40 

41 

42 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Controle e tratamento de afluentes de qualquer natureza, e de agentes flsicos e 
biológicos. (-) 
Incineração de reslduos quaisquer. (-) 
Limpeza de chaminés.(-) 
Saneamento ambiental e congêneres. ( ·) 
Assistência Técnica. (13) 
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta 
lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de 
dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa. ( 13) 
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou 
administrativa. (13) 

TABELA 1 
LISTA DE SERVIÇOS 

o.os 
O,OS 
O,OS 
o.os 
0,03 

O,OOS 

0,03 

Para cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
Parâmetro: Preço do Serviço (P/S) e Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

(continuação) 

Análise, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e 
processamento de dados de qualquer natureza. (33) O,OOS 
Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e 
congêneres.( 12) o.os 
Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. (8 e 33) o.os 
Traduções e interpretações. (9) o.os 
Avaliação de bens. (8) o.os 
Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres. (14) o.os 
Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza. ( 18) o.os 
Aerofotometria (inclusive interpretações), mapeamento e topografia. ( 61 ) 0,05 
Execução, por administração, empreitada, ou subempreitada, de construção civil, 
de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia 
consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o 
fomecimenlO de mercadoria produzida pelo prestador de serviço fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). ( 19) 0,02 
Demolição. (20) 0,02 
Reparação, conservação e reforma de ediflcio, estradas, pontes, portos e 
congêneres (exceto o fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador de 
serviço fora do local da prestaçlo dos serviços. que fica sujeito ao ICMS). (20) 0,02 
Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços 
relacionados com a exploração e exportação de petróleo e gás natural.(·) 0,02 
Florcstamento e reflorestamento. (5S) 0,03 
Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres. (-) 0,03 
Paisagismo, jardinagem e decoraçio (exceto o fornecimento de mercadorias, que 
fica sujeito ao ICMS.) (S6) O,OS 
Raspagem, calafetação. polimento, lustração de pisos. paredes e divisórias. (22) 0,03 
Ensino. instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, de qualquer grau ou 
natureza. (44). 
a) auto escolas e moto escolas. 0.03 
b) demais escolas de qualquer natureza. 0.03 
Planejamento, organização e administraçio de feiras, exposições. congressos e 
congêneres. ( 34) o.os 
Organização de fesw e recepções: "buffet"(exceto o fornecimento de 
alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS). (29) o.os 

-
-
-
-

-

-

-

. 

30,4S77 
60,91S4 
30,4S77 
30,4S77 
IS,2288 
30,4577 
30,4577 
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43 
44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 
52 
53 
54 

55 

56 

• 51 

58 
59 

60 

Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcios. ( 15) 
Administração de fundos mútuos, (exceto a realizada por instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central). ( 15) 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de cambio, de seguros e de planos 
de previdência privada. (58) 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de tltulos quaisquer (exceto os 
serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central). 
(59) 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade 
industrial, artlstica ou literária. (-) 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia 
("Franchise") e de faturação ("Factoring"); excetuam-se os serviços prestados por 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. (-) 
Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismos , 
passeios, excursões, guias de turismo e congêneres. (30) · 
Agenciamento, corretagem ou intermidiação de bens móveis e imóveis não 
abrangidos nos itens 4S, 46. 47 e 48. (31 e 32) 
Despachantes. (10) 
Agentes de propriedade industrial. ( 6) 
Agentes de propriedade artlstica ou literária. (7) 
Leilão.(-) 

TABELA 1 
LISTA DE SERVIÇOS 

0,05 

0,05 

0,05 

0,03 

0,05 

o.os 

o.os 

0,03 
0,03 

-
-

0,05 

Para cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
Parâmetro: Preço do Serviço (P/S) e Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

(continuação) 

Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspeção e avaliação de 
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e ge~ncia de riscos 
seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de 
seguro.(-) o.os 
Armazenamento, depósito, carga. descarga. arrumação e guarda de bens de 
qualquer esp«ie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central). (36 e 37) o.os 
Guarda e estacionamento de veicules automotores terrestres. (38) 0,05 
Vigilância ou segurança de pessoas e bens.(-) 0,05 
Transporte, coleta . remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do território do 
municlpio. (-) o.os 
Diversões públicas: (28) 
a) 1 • cinemas 0,03 

li · taxi - dancings e cong~eres; 0,10 
b) 1 - bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos; o.os 
c) exposições, com cobrança de ingresso; 0,03 
d) bailes, shows. festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam 
também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto. pela televislo, ou 
pelo rádio; 0,10 
e) jogos eletrônicos (Fliperama e outros jogos e ou diversões eletrônicas); 0,10 
f) competições esponivas ou de natureza flsica ou intelectual, com ou sem 1 

panicipação do espectador. inclusive a venda de direitos à transmisslo pelo rádio 

-
-

-

30,4577 

. 

30,4S77 

30,4577 

30,4577 
30,4577 
30,4577 
30,4577 
30,4S11 

30,4577 
1/ 
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-

1111 15.2288 

-
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. 
. 
. 

. 
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66 

67 

68 

69 

70 

71 
72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 
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ou pela televisão; 
g) execução de música, individualmente ou por conjuntos; 
Distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões, pules ou cupons de apostas, 
sorteios ou prêmios. (64) 
Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias 
públicas ou ambientes fechados (exceto transmissões radiofünicas ou de 
televisão). (28) 
Gravação e distribuição de filmes e "videos-tapes". (50 e 63) 
Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e 
mixagem sonora. (50) 
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução e 
trucagem. (50) 
Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de- espetáculos, 
entrevistas e congêneres. (-) 
Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuário final do 
serviço. ( 49) 
Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos 
(exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao lCMS). (40) 
Conserto, restauração , manutenção e conservação de máquinas, veículos, 
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o fornecimento de peças e 
partes, que fica sujeito ao ICMS). (41) 
Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador do 
serviço fica sujeito ao ICMS). (42) 
Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final. (57) 
Recondicionamento, acondicionamento, pintura. beneficiamento, lavagem, 
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, 
plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou 
comercialização. (43 e 47) 
Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para usuário final do 
objeto lustrado. (24) 
Instalação e montagem de aparelho, máquinas e equipamentos. prestados ao 
usuário final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido. (48) 
Montagem industrial, prestado ao usuário final do serviço, exclusivamente com 
material por ele fornecido (-) 

TABELA 1 
LISTA DE SERVIÇOS 

0,03 
0,03 

0,03 

0,03 
0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,03 

0,05 

0,05 

o.os 
o.os 

o.os 

0,03 

o.os 

o.os 

Para cobnnça do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
Parâmetro: Preço do Serviço (PIS) e Unidade Fiscal de Refertncia - UFIR 

(continuação) 

Cópia ou reprodução, por quaisquer processo, de documentos e outros papéis, 
plantas ou desenhos. ( 5 1) 0,03 
a) Composição grifica, fotocomposiçio, clicheria. zincografia. litografia e 
fotolitografia. (S3) o.os 
b) Serviços de confecçto de formulários e impressos personalizados para uso cm 
processamento de dados. o.oos 
Colocação de molduras e afins, encademaçAo. gravaçAo e douração de livros, 

-
-

-

-
-

-
-
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-
-

-
-
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revistas e congêneres. (60) 
Locação de bens móveis: (52) 
a) arrendamento mercantil ("leasing"). 
b) demais serviços de locação. 
Funerais.(65) 
Alfaiataria e costura, quando o material fornecido pelo usuário final, exceto 
aviamento. (45) 
Tinturaria e lavanderia. ( 46) 
Taxidennia. (66) 
Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-
obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador do 
serviço ou por trabalhadores avulsos por ele contratados: ( 16) 
a) agenciamento de empregos. 
b) demais casos. 
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de 
campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais 
materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação). (35) 
Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, 
por qualauer meio (exceto em jornais, periódicos, rádio e televisão). (35) 
Serviços portuários e aeroportuários; utilização de pano ou aeropono; capatazia; 
annazenagem interna; externa e especial; suprimento de água. serviços 
acessórios; movimentação de mercadorias fora do cais. ( -) 
Advogados. (95) 
Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos. ( 17) 
Dentistas. ( 1) 
Economistas. ( 11) 
Psicólogos. (2) 
Assistentes Sociais. (-) 
Relações Públicas.(-) 
Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, 
protesto de tltulos, sustação de protesto, devolução de títulos não pagos, 
manutenção de títulos vencidos, fornecimento de posição de cobrança ou 
recebimento, e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item 
abrange tambmt os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central). (62) 
Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento 
de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transfe~cia de 
fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de 
pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões 
magnéticos; consultas em tenninais eletrõnicos; pagamentos por conta de 
terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha 
cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de 
lançamento e de extrato de contas; emissão de carnes; (neste item não es1á 
abrangido o ressarcimento à instituições financeiras, de gastos com portes do 
Correio, telegramas, telex e teleprocessamento necessários à prestação dos 
serviços). (-) 

TABELA 1 
LISTA DE SERVIÇOS 

0,03 

0,03 
0,05 
0,03 

0,03 
0,03 
0,03 

0,05 
0,05 

0,03 

0,03 

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

0,05 

0,05 

Para cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
Parâmetro: Preço do Serviço (PIS) e Unidade Fiscal de Ref~ia - UFIR 

(continuação) 

30,4577 

-
-
-

15,2288 
15,2288 
15,2288 

-
-

-
-

-
60,9154 
60,9154 
60,9154 
60.9154 
60,9154 
60,9154 
60,9154 

30,4577 
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97 Transporte de natureza estritamente municipal: (27) 
a) transporte por ônibus (concessionárias e permissionárias). 
b) transporte escolar e táxi de autônomo. 
c) outros serviços de transporte de pessoas ou passageiros. 
d) transporte de valores e malotes. 
e) transporte de cargas (inclusive mudança e entregas de mercadorias e 
encomenda). 

98 Comunicações teleffmicas de um para outro aparelho dentro do mesmo 
município. (27) 

99 Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (o valor da alimentação, 
quando incluido no preço da diária. fica sujeito ao Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza). (39) 

100 Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer natureza: (32) 
a) representação comercial de produtos nacionais. 
b) demais casos. 

101 Fornecimento eventual, temporário ou não, de trabalho do próprio contribuinte, 
não classificados nos itens anteriores: (-) 
a) trabalho braçal não qualificado. 
b) trabalho artístico. 
e) trabalho qualificado. 
d) trabalho de nível superior. 
Autônomos não estabelecidos e sem empregados (alfquota reduzida): 
a) alfaiate e costureira, quando o material. salvo o aviamento. seja fornecido pelo 
usuário final. 
b) florista, bordadeira, tricoteira, forrador de botões (serviços prestados pelo 
usuário final). 
c) doceira. passadeira, lavadeira, jardineiro, faxineira, conzinheira e demais 
serviços domésticos. 
d) manicure, cabeleireira (trabalho à domicilio). 
e) auxiliar de enfermagem e terapia. 
f) atendente de enfermagem. 
g) carregador, carroceiro, guarda-noturno e vigilante. 
h) motorisla profissional. 
i) descntupidor de esgotos e fossas. 
j) balconista (trabalho temporário). 
k) artista circense. 
1) detetive particular. 
m) músico. 
n) garçom. 
o) sapateiro remendão. 
p) afiador de instrumento doméstico ambulante. 
q) outros serviços sociais e artesanais de pequeno valor. 

NOTA: Os números entre parentcses correspondem aos itens da Lista de Serviços contida 
na Lei nº 2520/84; 
Parágrafo 8°, acrescentado pela Lei nº 2S20, de 19.11.84; restabelecido pela Lei 
nº 3423. de 27.12.91; 
Quando se tratar de prestação de serviços a que se referem os itens 84-b (16-b) e 
100 (32) ... , a base de càlculo sera o equivalente a Soei. da receita bruta mensal. 
Itens 22, 24 e 77 alterados pela Lei nº 3920195. 
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TABELA li 
Para pagamento da Taxa de Prevenção e Combate a Sinistros 

Lançamento e Cobrança Anual 
Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

ESPECIFICAÇAO 

Prédios com área construída até 70 m2 
Prédios com área construida de 71 a 120 m2 
Prédios com área construida de 121 a 200 m2 
Prédios com área contralda de 2012 a 300 m2 
Prédios com área construida de 301 a 400 m2 
Prédios com área construida de 401 a 500 m2 
Prédios com área construida de 501 a 600 m2 
Prédios com área construida de 601 a 800 m2 
Prédios com área construida de 801 a 1.200 m2 
Prédios com área construida de 1.201 a 2.000 m2 
Prédios com área construida de 2.001 a 5.000 m2 
Prédios com área construida acima de 5.001 m2 
Terrenos sem construção, localizados em áreas de otimização urbana, por m2 
Terrenos sem construção, localizados em áreas intermediárias, por m2 
Terrenos sem construção, localizados em áreas periféricas, por m2 
Tabela adotada pela Lei n• 3177, de 26.12.89; 
Aliquota do item 15, alterada pela Lei nº 3292, de 26.12.90; 
De conformidade com a Lei nº 3465, de 17.08.92, os terrenos sem benfeitoria, localizados em 
áreas periféricas até 1.000 m2 fica reduzida a alíquota para 0,06-09 UFIR, por m2; 
A Lei nº 3453, de 23.04.91, isenta da Taxa, a parte excedente a 10.000 m2, dos terrenos sem 
construção, localizados em áreas periféricas; 
A Taxa não poderá ser inferior a 0,7614 UFIR, acrescentado pelo anigo 2° da Lei nº 3295, de 
26.12.90. 

VALOR 
Quantidade de 
UFIR porfM2 

isento 
0,7614 
0,9137 
1,0660 
1,2183 
1,3705 
1,5228 
1,6751 
1,8274 
1,9797 
2,1320 
2,2843 
0,9137 
0,6-091 
0,1522 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAUW 

;,. 
TABELA III 

Para cálculo da Taxa de Licença de Localização, Instalação e Funcionamento 
Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

Taxa Unica de Licença de Taxa Anual de Licença de 
ESPECIFICAÇÃO Localização e de Funcionamento 

Instalação (quantidade de UFIR) 
(quantidade de UFIR) 
I' zona 2ª zona I' zona 2ª zona 

FABRICA E INDUSTRIA DE 
QUALQUER NATUREZA 
a) sem empregados 15,2288 15,2288 15,2288 15.2288 
b) de 1 a 5 empregados 30,4577 30.4577 30,4577 30,4577 
c) de 6 a 10 empregados 45,6865 45,6865 45,6865 45,6865 
d) de 11 a 25 empregados 91,3732 91,3732 91,3732 91,3732 
e) de 26 a 50 empregados 121,8309 121,8309 121,8309 121,8309 
O de 51 a 100 empregados 213,2041 213,2041 213,2041 213,2041 
g) de 1O1 a 200 empregados 274,1196 274,1196 274,1196 274,1196 
h) de 201 a 400 empregados 365,4928 365,4928 365,4928 365,4928 
i) de 401 a 800 empregados 456,8661 456,8661 456,8661 456,8661 
j) de 801 a 1600 empregados 548,2393 548,2393 548,2393 548,2393 
k) Acima de 1600 empregados 609,1548 609,1548 609,1548 609,1548 
COMERCIO 
Casas Comerciais 
a) Sem empregados 30,4577 30,4577 30,4577 30,4577 
b) De 1 a 5 empregados 45,6865 36,3300 45,6865 36,3300 
c) De 6 a 10 empregados 76,1443 60,9155 76,1443 60,9155 
d) De 1 1 a 20 empregados 106,6021 91,3732 106,6021 91,3732 
e) De 21 a 50 empregados 137,0598 121,8309 137,0598 121,8309 
O Acima de 50 empregados 182,7464 152,2887 182,7464 152,2887 
Supermercados e Hipermercados 
a) Até 10 empregados 91,3732 76,1443 91,3732 76,1443 
b) De 11 a 20 empregados 152.2887 121.8309 152,2887 121,8309 
c) De 21 a 50 empregados 213,2042 182,7465 213,2042 182,7465 
d) De 51 a 100 empregados 274.1197 243,6619 274,1197 243,6619 
e) De 101 a 200 empregados 365,4929 335,0352 365,4929 335,0352 
O Acima de 200 empregados 456,8662 426,4084 456,8662 426,4084 
Lojas de Departamentos 
- Como os Supermercados - - -
Drogarias, Perfumaria e Farmácias 
- Como as Casas Comerciais - - - -
Padarias 
- Como as Casas Comerciais - - - -
Mercearias 
a) Sem empregados 30,4577 15,2288 30,4577 15,2288 
b) Até 5 empregados 45.6866 30,4577 45,6866 30.4577 
c) Acima de 5 empregados 76,1443 60,9155 76,1443 60,9155 
Quitandas, Açougues, Peixarias, Com. 
Avícola e semelhantes 
a) Sem empregados 30,4577 15.2288 30.4577 15.2288 
b) Até 5 empregados 45.6866 30,4577 45,6866 30,4577 

Mlnirno Anual 
da Taxa 

(em UFIR) 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
30.4577 
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2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

c) Acima de 5 empregados 60,9155 45,6866 60,9155 45,6866 
Postos de Abastecimento de combustíveis 
e Lubrificantes e Lavagem de velculos. 
a) Até 10 empregados 60,9155 60,9155 60,9155 60,9155 
b) Acima de 10 empregados 76,1443 76,1443 76,1443 76,1443 
Distribuidores de gás engarrafado e outros 
combustlveis de origem mineral ou vegetal 
e de lubrificantes 152,2887 152,2887 152,2887 152,2887 
Cooperativas 
· Como as Fábricas . . - . 
Bancas de Jornais I Revistas estabelecidas 30,4577 15,2288 30,4577 15,2288 

TABELA III 
Para cálculo da Taxa de Licença de Localização, Instalação e Funcionamento 

Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência· UFIR 
(continuação) 

Outras Bancas/Barracas 
(não estabelecidas efetivamente) 15,2288 9,1373 15,2288 9,1373 
Feirantes 
a) Flores e Artigos ou produtos destinados 
a alimentação 3,0457 3,0457 3,0457 3,0457 
b) Artigos, produtos ou mercadorias 
destinados ao uso pessoal ou doméstico. 15,2288 15,2288 15,2288 15,2288 
c) Produtos hortifrutigranjciros. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ambulantes 
a) Carrinhciros: pipoca. sorvete, doces, 
salgadinho, lanches e miúdos de vaca. 3,0457 3,0457 3,0457 3,0457 
b) Fruw e Peixe 

- cm carroça 6,0915 6,0915 6,0915 6,0915 
- cm veiculo a motor 12,1830 12,1830 12,1830 12,1830 

c) Oub'OS artigos destinados a alimentação. 
- cm veiculo 12.1830 12.1830 12,1830 12,1830 

d) Vendedores de bilhetes, rifas e carnes 3,0457 3.0457 3,0457 3,0457 
e) Fcmagcns, brinquedos. louças, 
bijuterias, armarinhos e quinquilharias, 
roupas fciw (Vide Nota 1) 

- manual 12,1830 12.1830 12,1830 12,1830 
·em bancas (quando permitido) 15,2288 15,2288 15,2288 15,2288 
·cm veiculo 15,2288 15.2288 15,2288 15,2288 

f) itinerantes 
·manual 

por dia 1,5228 1,5228 . . 
por mês 15,2288 15,2288 - . 

- com veiculo 
por dia 3,0457 3,0457 - . 
por mês 30,4577 30,4577 - . 

Comércio Provisório 
(Vide Nota li) 
a) em veiculo e barraca nas vias públicas 

- em carnaval e Finados por 5 dias 7,6144 7,6144 . . 

. 
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- em Natal e Festas Juninas por 30 dias 15,2288 15,2288 - -
b) em bancas e carrinheiro ambulante 

- em Carnaval e Finados por 5 dias 3,0457 3,0457 - -
- em Natal e Festas Juninas por 30 dias 7,6144 7,6144 - -

e) em Feiras Promocionais, Exposições e 
outros locais aprovados e penn itidos 

- compartimento barraca, boxes, áreas 
externas, por m2 e por mês 3,0457 3,0457 - -

d) Venda de Fogos de Artificio, em 
qualquer época do ano e por 30 dias 30,4577 . 30,4577 - -
Empresa Distribuidora de Ve!culos 
Automotores (concessionária ou 
revendedora autorizada) 
- Como os Supermercados - - - -
CONSTRUÇAO CIVIL 
Empreiteira e Subempreiteira da 
Construção Civil 
- Como as Fábricas - - - -

TABELA Ili 
Para cálculo da Taxa de Licença de Localização, Instalação e Funcionamento 

Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 
(continuação) 

Pedreiros, Carpinteiros e outros 
profissionais autônomos ligados a 
construção civil (exceto engenheiros e 
outros de n!vel superior ou técnico). 4,4586 4,4586 4,4586 4,4586 
- por empregado a partir do 3° (terceiro) 1,5228 1.5228 1,5228 1,5228 
Empreiteiros (finna individual I pessoa 
flsica) 
- Como as Fábricas - - -
TRANSPORTE E COMUNICAÇOES 
Transporte Rodoviário de Passageiros ou 
pessoas, inclusive intcnnunicipais, ônibus, 
taxi. lotação .... 
- Como as Fábricas - - - -
Transporte rodoviário de cargas cm geral 
(cargas, mudanças, malotes, valores, etc.) 
- Como as Fábricas - - - -
Agência de vendas de passagem e de 
despacho de cargas e encomendas 30,4577 30,4577 30,4577 30,4577 
Agenciador de frete (autõnomo) 6,0915 6,0915 6,0915 6,0915 
Motorista profissional autõnomo 3,0457 3.0457 3,0457 3,0457 
Carregador Autõnomo 1,5228 1,5228 1,5228 1,5228 
Outros serviços de transportes, pesagem, 
embalagem, carga e descarga. 30,4577 30,4577 30,4577 30,4577 
Correios, Telégrafos, Telefones 
- Como as Fàbricas - - - -
Radiodifusão 

-

-
-

-

-

-

60,9155 

-
-

-

-

-

-
-
-
-
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-
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- Como as Fábricas - - - - -
4.10 Televisão 

- Como as Fábricas - - - - -
4.11 Outros Serviços de Comunicação 

- Como as Fábricas - - - - -
5 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Matriz, Sede, Agência, subagência e Posto 
de Arrecadação e serviços 
- Até 10 empregados 152,2887 152,2887 152,2887 152,2887 -
- De 11 a 20 empregados 304,5774 304,5774 304,5774 304,5774 -
- De 21 a 50 empregados 365,4929 365,4929 365,4929 365,4929 -
- De 51 a 100 empregados 456,8661 456,8661 456,8661 456,8661 -
- De 1O1 a 200 empregados 609,1549 609,1549 609,1549 609,1549 -
- Acima de 100 empregados 913,7323 913,7323 913,7323 913,7323 -. 

5.1 Banco Comercial e Caixa Econômica - - - - -
5.2 Banco de Desenvolvimento de 

Investimento, Financeira, Cooperativa de 
Crédito, Associação de Poupança e - - - - -
Empréstimo, etc. 

5.3 Comércio de Títulos e Valores 
Mobiliários, por conta de terceiros, 
Sociedades Distribuidora de Titulas e - - - - -
Valores Mobiliários. 

5.4 Organização de Cartão de Crédito - - - - -
5.5 Instituição de Seguros e Resseguros - - - - -
5.6 Escritório de corretagem de seguros e 

capitalização de titulos, investimentos 
cobrança. transações bancárias, 
administração de valores mobiliários - - - - -

6 PREPARAÇAO, REPARAÇAO, 
CONSERVAÇÃO E CONSERTO 

TABELA Ili 
Para cálculo da Taxa de Licença de Localização, Instalação e Funcionamento 

Parimetro: Unidade Fiscal de Referência • UFIR ?il>h (continuação) 

1 
6.1 Oficinas em geral de qualquer natureza 

- Como as Fábricas - - - - -
- Profissionais Autônomos 6,0915 6,0915 6,0915 6,0915 -

7 SERVIÇOS JURIDICOS, Tt:CNICO 
PROFISSIONAIS E ARTISTICOS 

7.1 Profissionais liberais autônomos 15,2288 15,2288 15,2288 15,2288 -
- por empregado, a partir do 3° (terceiro) 3,0457 3,0457 3,0457 3.0457 -

7.2 Outros profissionais autônomos 6,0915 6.0915 6,0915 6,0915 -
- por empregado, a partir do 3° (terceiro) 1,5228 1,5228 1,5228 1.5228 -

8 MEDICINA, ODONTOLOGIA E 
VETERINÁRIA. 

8.1 Hospitais, Sanatórios, Ambulatórios, 
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Pronto Socorro, Bancos de Sangue, Casa 
de Saúde. de Recuperação ou Repouso, 
por orientação médica, Clinicas e 
Laboratórios de Análise e Eletricidade 
Médica (em geral) 
- Como as Fábricas - - - - -
- Entidades e estabelecimento sem 
finalidade lucrativa. 
- Como as Fábricas com redução de 50% - - - - -

8.2 Institutos Psicotécnicos - - - - -
8.3 Clinica e profissional autônomo de 

medicina 
- por empregado, a partir do 3º (terceiro) 3,0457 3,0457' 3,0457 3,0457 -

8.4 Clinica e profissional autônomo de 
odontologia 15,2288 15,2288 15,2288 15,2288 -
- por empregado, a partir do 3º (terceiro) 3,0457 3,0457 3,0457 3,0457 -

8.5 Outros profissionais liberais de saúde 
humana 
- por empregado, a partir do 3° (terceiro) 3,0457 3,0457 3,0457 3,0457 -

8.6 Clinica profissional autônomo veterinária 15,2288 15,2288 15,2288 15,2288 -
·por empregado, a partir do 3° (terceiro) 3,0457 3,0457 3,0457 3,0457 . 

8.7 Outros serviços de saúde humana 30,4577 30,4577 30,4577 30,4577 . 
9 INSTALAÇAO E MONTAGEM DE 

BENS 
9.1 Instalações e montagens industriais, 

comerciais, de escritórios, residenciais, de 
equipamenlos e máquinas e aparelhos, e de 
linhas e fontes de transmissão de energia 
elétrica ou de telefone. 
- Como as Indústrias . . - . 30,4577 

9.2 Profissionais aUIÕnomos ligados aos 
serviços de instalação e montagem, exceto 6,0915 6,0915 6,0915 6,0915 -
engenheiros. 
· por empregado, a partir do 3º (terceiro) 1.5228 1.5228 1,5228 1,5228 . 

10 INTERMEDIAÇAO. CORRETAGEM E 
REPRESENTAÇÃO 

10.1 Escritório de Corretagem, lntennediação 
~ ou Agenciamento em geral, Representação ' 

Comercial geral, Contabilidade, 
. 

em 
1,f. Processamento de Dados. J 

·Como as Fábricas - . - - . r 
10.2 Profissionais Autônomos, Liberais 15,2288 15.2288 15,2288 15,2288 . / 

·por empregado. a partir do 3º (terceiro) 3.0457 3,0457 3,0457 3.0457 . 
10.3 Profissionais Autônomos. não liberais 6,0915 6,0915 6,0915 6,0915 

·por empregado. a partir do 3° (terceiro) l.S228 1.5228 1,5228 1.5228 . 
10.4 Administração de Imóveis e Condominios 30,4577 30,4577 30,4577 30,4577 . 
10.5 Agencia de Viagem I Turismo 30,4577 30.4577 30,4577 30.4577 . 
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10.6 
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12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

13 
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TABELA III 
Para cálculo da Taxa de Licença de Localização, Instalação e Funcionamento 

Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 
(continuação) 

Casa Lotérica e Agente de L .. 
inclusive loteria esportiva e de número •. 91,3732 45,6866 91,3732 45,6866 
Serviços Funerários 
- Como as Casas Comerciais - . . -
ALOJAMENTO E ALIMENT AÇAO 
Hotel 
- Como as Fábricas - . . . 
Motel 
- Como as Fábricas - - - -
Pensões e similares 30,4577 15,2288 30,4577 15,2288 
Restaurante, Lanchonete, Churrascaria, 
Pastelaria, Bar, Café, Sorveteria, Buffet, 
Doceria e similares. 
- Como as Casas Comerciais - - - -
LOCAÇAO E GUARDA DE BENS 
Garagem e Estacionamento 
- Como as Casas Comerciais - . - -
Locação de Bens Imóveis (inclusive 
arrendamento mercantil) 
- Como as Casas Comerciais - - - -
Locação de mão-de-obra (inclusive para 
guarda e vigilância) 
- Como as Fábricas - . . . 
Armazéns Gerais 
·Como as Fábricas - - - -
Depósitos e Reservatórios de 
combustíveis, inflamáveis e explosivos 609,1549 609,1549 609,1549 609,1549 

Depósitos de outros tipos de bem 
• Como as Casas Comerciais - . - -
Depósitos Fechados 30,4577 15,2288 30,4577 15,2288 

DIVERSOES PUBLICAS 
Dancings, Boates, Drive-in 121,8309 121,8309 121,8309 121,8309 

Aparelhos de jogos eletrônicos 
- por unidade 30,4577 30,4577 30,4577 30,4577 

Bailes, Shows, Festivais, Recitais, Grupos 
Teatrais 
a) por função 7,6144 4,5686 - . 
b) em clubes ou estabelecimentos com 
capacidade superior a 300 pessoas (exceto 
representação teatral) 30,4577 30,4577 . -
c) promovidos por entidades referidas no 
item 16.1 b 0,00 0,00 - -
Bilhares, Mini Bilhares, Boliches e 30.4577 15,2288 30,4577 15,2288 

similares 
Bochas e Malhas 15,2288 7,6144 15,2288 7,6144 

Cinemas 60,9155 60,9155 60,9155 60,9155 

Circos 

-
-

60,9155 

60,9155 

-· 

. 

30,4577 

30,4577 

60.9155 

60,9155 

-
30,4577 

-
-
. 
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-
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a) grandes (até 60 dias) 45,6866 45,6866 - -
b) Pequenos (até 60 dias) 15,2288 15,2288 - -
Clubes que exploram jogos lícitos e 
autorizados 121,8309 91,3732 121,8309 91,3732 
Parques.de Diversões 
- por mês 30,4577 30,4577 - -
Tiro ao Alvo 
- por mês 7,6144 7,6144 - -
Exercícios de Esgrima, de Destreza Física 
ou Intelectual, Patinação e similar 30,4577 15,2288 30,4577 15,2288 

TABELA III 
Para cálculo da Taxa de Licença de Localização, Instalação e Funcionamento 

Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 
(continuação) 

Execução de Música, individualmente, por 
conjuntos ou transmissão por qualquer 
processo, exceto quando em programas 
filantrópicos ou cívicos 60,9155 30,4577 60,9155 30,4577 
Outras diversões não especificadas, exceto 
quando em programas filantrópicos ou 30,4577 15,2288 30,4577 15,2288 
cívico 
ENSINO DE QUALQUER GRAU OU 
NATUREZA 
Auto-Escolas 
- Até 5 veículos, inclusive de terceiros 45,6866 45,6866 45,6866 45,6866 
- por veiculo excedente 9, 1373 9,1373 9,1373 9,1373 
- instrutores autônomos 6,0915 6,0915 6,0915 6,0915 

Demais Escolas 
- Como as Fibricas - - - -
- Professores autônomos 

a) nível universitário 15,2288 15,2288 15,2288 15,2288 
b) outros 6,0915 6,0915 6,0915 6,0915 

SERVIÇOS PESSOAIS DIVERSOS 
Barbearia, Salão de Beleza.. Tratamento de 
Pelo, Embelezamento e afins 
- Por cadeira ou empregado 12.1830 6,0915 12,1830 6,0915 
- Profissionais autônomos 6,0915 6,0915 6,0915 6,0915 
Massagens, Ginásticas, Modelagem Flsica 
e congeneres 
- Como as Casas Comerciais - - - -
- Profissionais Autônomos 6.0915 6,0915 6,0915 6,0915 
Banhos. Duchas, Saunas e congêneres 
- Como as Casas Comerciais - - - -
- Profissionais Autônomos 6,0915 6.0915 6,0915 6,0915 

Oficinas de consertos de calçados 
- Como as fábricas - - - -
- Profissionais Autônomos 6.0915 6.0915 6.0915 6,0915 
Alfaiatarias e Ateliers de Costura 
- Como as fábricas - - - -

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

-
-

..1 \ . -
- tt - I 

/ ... -
-

-
-

-



15.6 

16 

16.I 

16.2 

16.3 
16.4 

16.5 
16.6 
17 

17.I 

17.2 
17.3 

17.4 

18 

18.I 

18.2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAUW 

- Profissionais Autônomos 6,0915 6,0915 6,0915 6,0915 
Lavanderias e Tinturarias 
- Como as fábricas - - - -
- Profissionais Autônomos 6,0915 6,0915 6,0915 6,0915 
SERVIÇOS PUBLICOS, 
COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 
Entidades ou instituições públicas ou 
paniculares: 
a) de caráter social, desportivo, recreativo, 
cultural, científico e tecnológico 12,1830 12,1830 12,1830 12,1830 
b) de caráter comunitário assistencial e 
filantrópico de classe sindical e religioso 0,00 0,00 0,00 0,00 
Orgãos da Administração Direta, 
Autarquias e fundações Públicas 30,4577 30,4577 30,4577 30,4577 
Cartório, Tabelionato e Depósito judicial 60,9155 60,9155 60,9155 60,9155 
Empresa Pública e congenercs 
- Como as Fãbricas - - - -
Representação de organismo internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 
Representação Diplomática 0,00 0,00 0,00 0,00 
ESTABELECIMENTOS. EMPRESAS 
ou PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 
NÃO DISCRIMINADOS 

TABELA III 
Para cálculo da Taxa de Licença de Localização, Instalação e Funcionamento 

ParAmctro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 
(continuação) 

Escritório Administrativo de Contato 30,4577 30.4577 30,4577 30,4577 
- Como as Casas Comerciais - - - -
Condomlnio de Ediflcio 30,4577 30.4577 30,4577 30,4577 
Outros estabelecimentos e empresas nlo 
discriminados 30,4577 30,4577 30,4577 30,4577 
- Como as Casas Comcn:iais - - - -
Outros profissionais autónomos nlo 
descriminados 6,0915 6,0915 6,0915 6,0915 
PROFISSIONAIS AUTONOMOS NAO 
ESTABELECIDOS E SEM 
EMPREGADOS (TAXA REDUZIDA) 
Serviços Pessoais 3.0457 3,0457 3,0457 3.0457 
Alfaiate e Costureira, Florista, Bordadeira. 
Tricoteira, Forrador de Botões (serviços 
prestados ao usuário final). Manicure e 
Cabeleireira (trabalho a domicilio). 
Auxiliar de Enfermagem e Terapia e 
Atendente de Enfcnnagcm. e Sapateiro 
remendão 
Serviços Domésticos 3,0457 3,0457 3,0457 3,0457 
Doceira, Passadeira, Lavadeira, Jardineira, 
Faxineira, Cozinheira, Afiador de 
Instrumentos Domésticos (ambulantes) e 

-

-
-

-

-
-
-

60,9155 
-
-

-
-
-
-
-

-

-

j 
I 
1 < 

' 

! 
-
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NOTA: 
1 -

li -

Ili -

ITEM 

OI 

02 

03 

04 
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outros serviços domésticos 
Outros Serviços 3,0457 3,0457 3,0457 3,0457 -
guarda-noturno, Vigilante, desentupidor de 
Esgotos e Fossas, Balconista (trabalho 
temporário), Artista circense. Detetive 
particular, Músico, Garçom 

Outros Serviços sociais e de Artesanato de 
pequeno valor. 

OBS: 

Na concessão de licença para o exercfcio de comércio provisório, eventual ou ambulante seri exigida 
a prova de inscrição na Secretaria da Fazenda do Estado, quando for o caso (Parágrafo 3° do Artigo 17° 
da Lei nº 470/83). 

A licença especial para o comércio provisório será concedida quando a comercialização não for 
conflitante com o comércio estabelecido (artigo 2°, parágrafo único da Lei nº 2324/81 e parágrafo 4° do 
artigo 17° da Lei nº 24 70/83 ). 

Os estabelecimentos que obtiverem permissão especial para se instalarem no interior de escolas, 
clubes, hospitais, ou assemelhados, desde que não haja comunicação direta com o público gozarão do 
desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores desta Tabela, podendo funcionar em 
concordância com os horários das atividades ali exercidas. 

- Tabela adotada pela Lei nº 25360, de 13-12-84 ; 
- itens2,4, 2.12, 2.13 "b", 2.14"e'', 5.6. 10.1. 13.3. 15.I e 17.3, alterados pela Lei nº2720, de 11-12-86; 
- itens 2.14 "f', 3.3 e 17. I alterados pela Lei nº 2586, de 25-09-85. 

TABELA IV 
J. , . 

f 
Preços Para os Serviços de Expediente e Diversos 
Parãmetro: Unidade Fiscal de Refertncia - UFIR p 

ESPECIFICAÇAO E DISCR!MlNAÇAO VALOR 
(quantidade de UFIR) 

ALVARAS: 
a) de licença concedida ou transfertncias 18,2746 

b) de qualquer natureza 18,2746 

ATESTADOS: 
a) por unidade 10,6602 

CERTIDOES: 
a) por unidade 10.6602 
b) busca por ano, além do preço 1.2183 
e) rasa, por 1 inha 0,4568 

TITIJLOS: 
a) de propriedade de sepultura, jazigo, carneiras, mausoléu ou ossário 30,4577 
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05 TRANSFERENCIAS: 
a) de imóvel, por unidade 18,2746 
b) de firma ou razão social, ramos de negócio 18,2746 
c) de privilégio de qualquer natureza 30,4577 
d) 2' via de avisos-recibos 4,5686 

06 FORNECIMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6,0915 
07 TERMOS E CONTRA TOS 

a) 2% sobre o valor declarado ou valor do contrato (no máximo 304,5774 UFIR) 
08 PETIÇOES OU REQUERIMENTOS INICIAIS OU RECURSAIS: 

a) em procedimento administrativo de interesse do munícipe 4,5686 
b) reclamações contra o serviço público 0,00 

09 LISTAGENS COMPUTADORIZADAS: 
a) diversas, de interesse do munícipe 30,4577 

NOTA: Nenhum valor devido pela assinatura do contrato ou termo com o Município (item 7) podera ser superior a 304,5774 
UFIR artigo 31º da Lei nº 2470/83; 

Ficam isenras do pagamento dos serviços de expediente de que trata esta tabela: 

• as entidades de caráter social (artigo 6° da Lei nº 2536184 ). 
• os requerimentos de cenidão sobre alistamento militar; para fins eleitorais; sobre devolução de tributos pagos em 

duplicidade; e de servidores municipais, quando referentes à sua situação funcional ou às ocomncias resultantes do seu regime 
juridico. (art. 1 ºLei nº 3945195) 

• os termos e contratos: de prestação de serviços de pessoas fisicas ao município; e de locação de bens imóveis apo 
municlpio (art. 1° Lei 3945195). 

ITEM 

1 
2 

Tabela alterada pela Lei nº 3816194 

TABELA V 
Taxas de Viação e Conservação de Vias Públicas 

Lançamento e Cobrança Anual 
Partmetro: Unidade Fiscal de Referencia • UFIR 

ESPECIFICAÇAO 

Logradouros com pavimentação asfàltica, ou paralelepípedos, por metro linear de testada. 
Logradouros com guias e sarjetas, por metro linear de testada. 

VALOR 
(quantidade de UFIR) 

0,3654 
0,2132 

OBS: Tabela adotada pela Lei nº 2470, de 01.12.83 

j. 

TABELA VI 
Taxa Sanitària 

I 

!f 
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ITEM 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
li 
12 
13 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Lançamento e Cobrança Anual 
Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

ESPECIFICAÇAO 

Prédios de uso exclusivamente residencial, com área construida até 80 m2. 
Outros prédios com área construida até 80 m2 
Prédios com área construida de 81 a 150 m2 
Prédios com área construida de 15 1 a 200 m2 
Prédios com área construida de 201 a 200 m2 
Prédios com área construida de 301 a 400 m2 
Prédios com área construída de 401 a 500 m2 
Prédios com área construida de 501 a 600 m2 
Prédios com área construída de 601 a 700 m2 
Prédios com área construida de 701 a 800 m2 
Prédios com área construida de 801 a 900 m2 
Prédios com área construida de 901 a 1.000 m2 
Prédios com área construida acima de 1.000 m2 

NOTA: Os prédios de uso comercial e industrial sofrerão um acréscimo de 50% da sua aliquota. 
OBS: Tabela adotada pela Lei nº 2470, de 01.09.83; 

Item 1, alterado pela Lei nº 2517, de 31. I 0.84; 
Tabela alterada pela Lei nº 3805, de 05.12.94. 

VALOR 
(quantidade de UFIR) 

12,1830 
18,2746 
36,5492 
67,0070 
103,5563 
188,8380 
231,4788 
280,2112 
328,9436 
377,6760 
438,5915 
499,5070 
560,4225 

:s 
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1 

2 

3 
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TABELA Vlll 
Para Lançamento e Cobrança dos Preços de Serviços Diversos 

Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

ESPECIFICAÇAO E DISCRIMINAÇAO VALOR 
(quantidade de UFIR) 

DE APREENSAO E DEPOSITO DE BENS MOVEIS 
SEMOVENTES E MERCADORIAS: 
a) animal cavalar, muar ou bovino (por cabeça). 36,5492 
b) animal suíno, lanigero ou caprino (por cabeça) 36,5492 
e) animal canino ou qualquer espécie não especificada (por cabeça) 36,5492 
d) veículo impulsionado a mão 121,8309 
e) veículo a tração animal 91,3732 
f) veículo a tração mecânica 213,2042 
g) bicicletas 45,6866 
h) qualquer outro veículo não especificado 45,6866 
i) mercadorias 67,0070 
DE CEMITERIO SAUDADE 
a) terrenos perpétuos, por m2, localizados em ruas e avenidas, com 
largura: 
0.40 ma 1,20 m 45,6866 
1,21 m a 2,00 m 68,5299 
2,01ma2,50 m 83,7588 
2,51 m a 3.00 m 98,9876 
3,01ma3.50 m 114,2165 
3,51 m a 4,00 m 129,4454 
4,01 m a4,50 m 144,6742 
4,51 m a 5,50 m 167,5176 
localizados em esquinas ou praças ajardinadas 182,7464 
b) de conservação anual: 
uma gaveta 18,2746 
conjunto de duas gavetas 36,5492 
conjunto de ~gavetas 53,3010 
c) funerais: 
números esmaltados, por cabeça 9,1373 

chapas esmaltadas, por numeraçto de sepultura 9,1373 
d) carneira (licença para construção) 
por gaveta para adultos 1,8274 

por gaveta para menores de 14 anos 1,8274 
galerias para adultos 1,8274 

muretas para adultos 1,8274 
muretas para menores de 14 anos 1,8274 
e) aprovação de projetos de revestimentos: 
granito maciço 45,6866 

granito serrado 25,8890 

outros tipos 18,2746 

f) construção de alvenaria: 
carneira - So/o sobre o preço do material e mio-de-obra (por cabeça) 
galeria - 30/o sobre o preço do material e mio-de-obra (por cabeça) 
vistorias 4,5686 

MERCADO MUNICIPAL 

VALOR DIARIO 
(qantidade de UFIR) 

18,2746 
18,2746 
18,2746 
18,2746 
18,2746 
18,2746 
18,2746 
18,2746 
18,2746 

DIST/BAIRROS 

18,2746 
24,3661 
30,4577 
45,6866 
51,7781 
60,9155 
76,1443 
76,1443 
91,3732 

-
-
-

9, 1373 
9,1373 

1,8274 
1,8274 
1,8274 
1,8274 
1,8274 

45,6866 
25.8890 
18.2746 J 

I 

4,5686 

l 3 

1/ 
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1 aluguel de boxe - preço mensal 33,5035 
Nota Os valores constantes da letra "a" do item 2 da presente tabela, serão 

reduzidos a metade, quando se tratar de terrenos adquiridos no 
Cemitério do Distrito de Tibiriçá. 

ITEM 

1 
1.1 

l.1.1 

1.1.2 

NOTA 

1.2 

NOTA: 

2 
2.1 
2.2 
NOTA 

2.3 
3 

4 
4.1 

4.2 
4.2.l 
4.2.2 
5 
5.1 

5.2 
5.3 

No caso de transferência de terreno, serão cobradas novas taxas; 
Tabela alterada pela Lei nª 3816/94. 

TABELA IX 
Preços de Licenças Para Obras Particulares 

Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

ESPECIFICAÇÃO E DISCRIMINAÇAO. 

RESIDENCIAL: 
Construção em residências isoladas, conjuntos multi-residenciais agrupados horizontalmente 
e aumento de área construida: 
Em alvenaria: 
até 60 m2 - por metro quadrado 
de 60 a 120 m2 - por metro quadrado 
de 120 a 240 m2 - por metro quadrado 
de 240 a 360 m2 - por metro quadrado 
acima de 360 m2 - por metro quadrado 
Em madeira: 
a) madeira comum - preço único. 
b) madeira tratada e aparelhada- por metro quadrado. 
Para efeito de fixação do preço, a área de piscina, quando houver, será computada à área 
construida. 
Construção de conjuntos residenciais agrupados venicalmente e aumento da área construida -
por metro quadrado. 
Para efeito de fixação do preço, será considerada a área das unidades habitacionais mais a 
área comum. 
CONSTRUÇAO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL: 
Rcsidfncia isolada até 72 m2 - preço único 
Condomínio (horizontal e vertical) - por metro quadrado. 
Para efeito de fixação do preço, será considerada a área das unidades habitacionais mais a 
área comum. 
Núcleos habitacionais - preço único 
NAO RESIDENCIAL: 
Construções não residenciais e aumento de área até 250 m2 - por metro quadrado. 
excedente a 250 m2 - por metro quadrado. 
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO: 
Loteamento para fins urbanos e chácaras de recreio (aprovação e/ou altcração de projetos) -
por metro quadrado. 
Desmembramento 
Aprovação ou alteração de projeto - por metro quadrado. 
Aprovação ou alteração -por lote. 
DIVERSOS: 
Habite-se (vistoria) até 60 m2 - preço único. 
Excedente a 60 m2 - por metro quadrado. 
Demolições - preço único. 
Alinhamento 

VALOR 
(quantidade de UFIR) 

0,6091 
0,6091 
0,7614 
0,9137 
1,0660 

0,9137 
0,6091 

0,6091 

18,2746 
0,6091 

(. 
' . . 

15,2288 A ~ li 
0,9137 ,. 
0,3045 ' 
0.0152 

0,0761 
9,1373 

18,2746 
0.6091 
18.2746 
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5.3.l Ruas sem pavimentação - por metro quadrado. 
5.3.2 Ruas com pavimentação - por metro quadrado. 

5.4 Modificação ou alteração de projetos anterior à concessão do habite-se: 
a) mantendo a área original - preço único. .. 

NOTA: Excedente a área ongmal será determmada em função das tabelas dos itens especificos. 
5.5 
5.6 

5.1 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 
6 

7 

NOTA: 

Autenticação de plantas (em papel heliográfico) - até que exceder a 1 m2 - preço único 
Fornecimento de cópias de loteamento e da cidade (em papel heliográfico) - por metro 
quadrado. 
Registro de profissionais: 
a) engenheiros, arquitetos, agrônomos, empresas construtoras e técnicos. 
b) eletricistas, encanadores, topógrafos. 
c) cenidão de registro de profissionais. 
Abenura de valas: 
a) em ruas asfaltadas - por metro quadrado. 
b) em ruas com paralelep!pedos - por metro quadrado. 
c) em ruas sarjetadas - por metro quadrado. 
d) em ruas sem pavimentação - por metro quadrado. 

TABELA IX 
Preços de Licenças Para Obras Particulares 

Parâmetro: Unidade Fiscal de Referencia - UFIR 
(continuação) 

Rebaixamento de guias: 
a) em ruas asfaltadas - por metro quadrado. 
b) em ruas calçadas ou sarjetadas - por metro quadrado. 
Cenidões: 
a) de denominação de ruas. 
b) de construção. 
c) de numeraçlo de prédio. 
d) de uso de solo. 
e) de parcelamento de solo. 
O de aprovação de anteprojeto de plano de loteamento. 
Emplacamento de prédios - por unidade. 
VISTORIAS TECNICAS: 
a) em postos de gasolina ou depósitos de combust(veis ou inflamáveis, fébricas de fogos, 
congêneres, na instalação e por semestre. 

b) em cinemas, teatros e similares, na instalação e por semestre. 
e) sedes de clubes recreativos e esponivos, na instalação e por semestre. 

d) em elevadores. escadas rolantes e similares. na instalação e por semestre. 
e) circos, parques de diversões e similares, na instalação. 

CERTIFICADO DE VISTORIA: 
a) vistoria para instalação de estabelecimentos industriais. 
b) vistoria para licença de funcionamento de estabelecimentos destinados a diversões 
públicas. 
Tabela adotada inicialmente pela Lei nº 2324, de l 7. l l .81; 
Para efeito de cálculo aplicar-se-6 a redução de SO-lo nas aliquotas, de conformidade com o 
parágrafo l ºda Lei nº 3176. de 26.12.89; 
Tabela adotada pela Lei nº 3176, de 26.12.89; 
Itens 6 e 7, acrescentados pelo anigo 35º, da Lei nº 2470, de 01.12.83, e nlo inclusos pela 
Lei nº 3176. de 26.12.89; 

4,5686 
0,9137 

18,2746 

0,9137 

18,2746 

67,0070 
18,2746 
9,1373 

38,0721. 

9,1373 
9,1373 
6,0915 

12,1830 
7,6144 

12,1830 
13,7059 
10,6602 
30,4577 
30,4577 
30,4577 
9,1373 

10,6602 
10,6602 
10,6602 
10,6602 
10,6602 

1,2183 

1,2183 

fa /).. 
fí 
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Tabela alterada pela Lei nº 3816/94. 

TABELA X 
Preços Para Localização de Negociantes e Prestadores de Serviços em Mercados, Feiras, Feiras-Livres ou Logradouros e Vias 

Públicas 
Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

ITEM ESPECIFICAÇAO E DISCRIMINAÇÃO VALOR 
(quantidade de UFIR) 

1 PONTO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS: 
Transferência de ponto de estacionamento: 
1 - de proprietário. 167,5176 
II - de veiculo. 7,6144 
Ili - de local. 45,6866 
IV - de carroças. 3,0457 

4 EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 
1 - ambulantes. 6,0915 
II - colocação de mesas e exposição de mercadorias no passeio, por estabelecimento de 
serviço ou comercial, quando permitidas - por metro linear e por mês. 6,0915 

Tabela alterada pela Lei nº 3816/94. 
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ITEM 

1 

1.1 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

3 

3.1 

3.2 

4 

4.1 

4.2 

s 

5.1 

S.2 

5.3 
5.4 
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TABELA XI, 
Taxa de Fiscalização de Publicidade ou Anúncio 
Parâmetro: Unidade Fiscal de Referência· UFIR 

TIPO DE ANUNCIO PERlODODE 
INCID~NCIA 

ANUNCIOS LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS E 
RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES NELES EXERCIDAS: 
Luminosos ou iluminados, não luminosos nem iluminados, próprios ou de 
terceiros, ou próprios e de terceiros, externos ou vislveis do exterior: 
- independente da quantidade de anúncios em cada estabelecimento. anual 
ANUNCIOS LUMINOSOS OU ILUMINADOS • NAO LOCALIZADOS 
NOS ESTABELECIMENTOS (º) 
Com programação que permita a apresentação de múltiP.las mensagens: 
at6 5 m2 anual 
acima de 5 m2 anual 
Animados (com mudança de cor, desenho ou dizeres, através de jogos de 
luzes ou com luz intermitente) e/ou com movimento: 
até 5 m2 anual 
acima de 5 m2 anual 
Inanimado ou sem movimento: 
até 5 m2 anual 
acima de 5 m2 anual 
ANUNCIOS NAO LUMINOSOS NEM ILUMINADOS E NÃO 
LOCALIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS (º) 
Com movimento: 
até 10 m2 anual 
acima de 1 O m2 anual 
Sem movimento: 
at6 10 m2 anual 
acima de 1 O m2 anual 

ANUNCIOS EM QUADROS PROPRIOS PARA AFIXAÇÃO DE 
CARTAZES MURAIS ( "OUT DOOR") NÃO LOCALIZADOS NOS 
ESTABELECIMENTOS(º) 
Iluminado: 
até 10 m2 trimestral 
acima de 1 O m2 trimestral 
Nlo iluminado: 
até 10 m2 trimestral 
acima de 10 m2 trimestral 
ANUNCIOS DIVERSOS NÃO LOCALIZADOS NOS 
ESTABELECIMENTOS(º) 
Produtos e artigos com ou sem inscrições utilizados como meio de 
propaganda ou serviços. anual 
Quadros negros, quadros de aviso, inclusive quadros móveis transportados 
por pessoas. mensal 
Anúncios provisórios, com prazo de exposiçto até 90 (noventa) dias. mensal 
Anúncios, internos ou externos, fixos ou removlveis, em velculos de 
transporte de pessoas ou passageiros, e de caru: 
Luminosos ou iluminados, por veiculo anual 

Nlo iluminados, por velculos anual 

VALOR 
(quantidade de UFIR) 

15,2288 

60,9155 
91,3732 

30,4577 
60,9155 

15,2288 
30,4577 

30,4577 
60,9155 

15,2288 
30,4577 

I 
) ', 

1 
1 

18,2746 l 
24,3662 I 

• 
15,2288 
18,2746 

12.1830 

3,0457 
6,0915 

18,2746 
9,1373 
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' Anúncios em velculos destinados exclusivamente a publicidade, por 
veiculo. 
Anúncios por meio de projeções luminosas em tela 
Anúncios por meio de filmes, em tela 
Publicidade por meio de circuito interno de televisão, em canal 
Anúncios por sistemas aéreos: 
Aviões, helicópteros e assemelhados, por aparelho. 
Planadores, asas-delta e assemelhados, por aparelho. 
Balões (cativos ou não), por unidade. 
Raios laser, por aparelho emissor. 

TABELA XI 
Taxa de FiscalilJIÇlo de Publicidade ou Anúncio 
Parâmetro: Unidade Fiscal de Refer!ncia - UFIR 

(continuação) 

Mostruários não localizados no estabelecimento: 
Iluminados, por unidade 
Não iluminados, por unidade. 
Pinturas, adesivos, letras ou desenhos autocolantes, aplicados cm 
mobiliário cm geral (mesas, cadeiras, balcões, etc.), por unidade. 
Anúncios afixados em postes nas vias públicas quando permitidos: 
Não luminoso nem iluminado. 
Luminoso ou iluminado. 
Anúncios acoplado à 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 estabelecimentos mas que não tenham relação com as 
atividades neles desenvolvidas; 
b) os veiculados em '1eas comuns ou condominiais; 
c) os expostos em locais de embarque e desembarque de passageiros; 
d) os exibidos cm centros comerciais ou assemelhados. 
O período de incid~ncia poderá ser reduzido, nos casos de anúncios 
provisórios, respeitado o mlnimo de recolhimento da Taxa, correspondente 
a 1,5228 UFIR; 
Tabela adotada pela Lei n• 3269, de 31.10.90. 

, 
anual 
anual 
anual 
anual 

trimestral 
trimestral 
trimestral 
trimestral 

anual 
anual 

anual 

anual 
anual 

anual 
anual 

anual 
por vez 

anual 

30,4577 
45,6866 
45,6866 
91,3732 

30,4577 
30,4577 
15,2288 
91,3732 

30,4577 I 

22,8433 

1,5228 

6,0915 
12,1830 

12,1830 
18,2746 

30,4577 
3,0457 

30,4577 
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