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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 4466, DE 25 DE OUTUBRO DE 1999 
"Reduz a alíquota do item 7 da Tabela IV de 
5% (cinco por cento) para 3% (três por cento); 
substitui a Tabela IX; acrescenta o item 4 à 
Tabela X; altera a redação do Artigo 261 e 
reintegra normas jurídicas ao Título III do 
Código Tributário do Município de Bauru -
CTMB." 

NILSON COSTA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo lº -

Artigo 2º -

Artigo 3º -

§ 1 o 

§ 2º 

§ 3º 

Artigo 4° -

A alíquota prevista no item 7 da Tabela IV, anexa ao Código Tributário do Município de 
Bauru, fica reduzida de 5% (cinco por cento) para 3% (três por cento). 

A Tabela IX, a que se referem os Artigos 249, 250, 272 e 273 do Código Tributário do 
Município de Bauru, fica substituída pela que acompanha a presente lei. 

O Artigo 261 do Código Tributário do Município de Bauru, passa a ter a seguinte redação: 
"Artigo 261 :- A Taxa para Ocupação nas Vias e Logradouros Públicos, fundada no poder de 

polícia do Município, concernente ao ordenamento da utilização dos bens 
públicos de uso comum, tem como fato gerador a fiscalização por ele exercida 
sobre a localização, instalação e a permanência de móveis, equipamentos, 
veículos, utensilios e quaisquer outros objetos, em observância as normas 
municipais de posturas relativas à estética urbana, aos costumes, ordem, 
tranqüilidade, higiene, trânsito e a segurança pública". 

O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica, proprietária, titular do domínio útil ou 
possuidora, a qualquer título, de móvel, equipamento, utensílio e quaisquer outros objetos 
que permanecerem em áreas, vias ou logradouros públicos. 

A taxa será devida conforme a modalidade por: exercício, mês ou dia; efetuando-se o 
lançamento por ocasião da solicitação do contribuinte ou por constatação fiscal. 

Enquadrando-se o contribuinte em mais de uma das especificações, será utilizada, para efeito 
de cálculo da taxa, aquela que conduzir ao maior valor. 

Ficam acrescentados ao item 4 da Tabela X, anexa ao Código Tributário do Município de 
Bauru, os seguintes sub-itens: 
III- Parque de Diversão e Exposições por evento: 
- por mês ....................... 60,0000 UFIR 
- por dia ........................... 2,0000 UFIR 
IV- Caçamba ou Similar, por unidade: 

por mês ........................ 15,0000 UFIR 
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- por dia ........................... 3,0000 UFIR 
V- Bancas de Jornais e Revistas, por unidade: 
- por exercício ................ 60,0000 UFIR 
- por mês ou fração .......... 5,0000 UFIR 
VI- Postes de rede de energia elétrica, por unidade: 
- por exercícío ................ 72,0000 UFIR 
- por mês ......................... 6,0000 UFIR 
VII- Cabinas de Telefonia ou Similares, por unidade: 
- por exercício ................ 72,0000 UFIR 
- por mês .......................... 6,0000 UFIR 
VIII- Caixas Postais ou Similares, por unidade: 
- por exercício ................ 72,0000 UFIR 
- por mês .......................... 6,0000 UFIR 
IX- Postos de atendimento bancário, caixas eletrônicos ou similares, por unidade: 
- por exercicio ................ 272,0000 UFIR 
- por mês .......................... 23,0000 UFIR 
X- Guichê de vendas diversas ou similares, por unidade: 
- por exercício ................ 72,0000 UFIR 
- por mês ou fração .......... 6,0000 UFIR 

A Tabela XI, que faz parte integrante da Lei nº 4251/97, nos seus itens 4.1. e 4.2, que trata 
da Taxa de Fiscalização de Publicidade ou Anúncio, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"4.1 - Iluminado período de incidência Valor em UFIR 
Até 10 m2 trimestral 20,00 
De 11a30 m2 trimestral 31,00 
Acima de 31 m2 trimestral 52,00" 

"4.2. - Não iluminado período de incidência Valor em UFIR 
Até 10 m2 trimestral 13,00 
De 11a30 m2 trimestral 19,00 
Acima de 31 m2 trimestral 39,00" 

Deixam de fazer parte do sistema de preços de que tratam os Artigos 340 à 352, Seções 1 e II, 
Capitulo único, Título V, do Código Tributário do Município de Bauru, reintegrando-se as 
normas jurídicas do Título III, do Código Tributário do Município de Bauru, os serviços 
discriminados nos Artigos 247 à 253 e 261 e 262, Seções IV, V, VII, Capítulo 1 e os Artigos 
268 à 274, Seções I, II, e III, Capítulo II. 
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Artigo 7º -

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

' 
Baoru, 25 do outubm do 1999 ----- ~ 

IArt,~~J-) .. 
NILSON COSTA , . 

/~EITO MUNICIPAL 

/ .\ 

Registrada no Departamento de Comunicação e ntação ~:::na mosmo dota. 
/ 

) 

CARLOS RODRIGUES 
OR DO DEPARTAMENTO 

UNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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TABELA IX 
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO OBRAS PARTICULARES, ARRUAMENTO E LOTEAMENTO DE 

TERRENOS E DE SERVIÇOS ESPECIAIS. 
ITEM ESPECIFICAÇAO E DISCRIMINAÇAO VALOR 

QUANTIDADE EM 
UFIR 

1 EDIFICAÇAO RESIDENCIAL 
1.1 Residência isolada, e aumento de área construída em 

alvenaria ou madeira tratada e aparelhada 
até 70 m2 - (único imóvel - Lei 4307/98). 

Isento 
de 1a120 m2 60,00 
de 121a240 m2 140,00 
de 241a360 m2 240,00 
de 361 a 500 m2 400,00 
Mais de 500 m2 520,00 

1.1.2 Conjunto de residências agrupadas horizontalmente com 
projetos idênticos, terão desconto de 50% no valor total do 
item 1.1.1 

1.1.3 Em Madeira 
Até 70 m2 (único imóvel - Lei 4307/98 Isento 
Madeira comum - preço único 40,00 

1.2 Unidades residenciais agrupadas verticalmente e aumento de 
área construída - por metro quadrado (será considerada área 
das unidades habitacionais mais a área comum) 
O a 1000 m2 600,00 
1001 a 2000 m2 1.000,00 
2001 a 3000 m2 1.500,00 
3001 a 5000 m2 2.500,00 
Acima de 5000 m2 3.000,00 

1.3 Conjunto de unidades residenciais agrupadas verticalmente 
composto de blocos/edifícios com projetos idênticos. 
Primeiro bloco/edifício - seguir valores do item 1.2 
2° bloco/edifício - 50% do valor cobrado no 1° bloco. 
Demais blocos/edifícios - 10% do valor cobrado no 1 ºbloco 

NOTA 1 A área de piscina, quando houver, será computada à 
área construída. 

1.4 Edifícios de Interesse Social: (financiadas por programas 
oficiais) 

1.4.1 Núcleos habitacionais (horizontal) 0,50 por unid. 
1.4.2 Unidades residenciais agrupadas verticalmente Habit., sendo o mínimo 

100,00 
2 Não Residencial 
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2.1 Unidades autônomas de comércio e/ou serviço 
O a 100 m2 80,00 
101 a 250 m2 200,00 
251a500 m2 350,00 
excedente a 500 m2 500,00 

2.2 Edifício comércio/serviço (agrupados verticalmente e 
aumento de área construida)- usar valores citados no item 
1.2. 

2.3 Usos Institucionais 
O a300m2 250,00 
301a500 m2 450,00 
501 a 1000 m2 650,00 
acima de 1000 m2 850,00 

3 Parcelamento do Solo 
3.1 Diretriz para desmembramento, loteamento, condomínio ou 

conjuntos residenciais por m2 de gleba. 
0,01 

3.2 Loteamento, condomínio ou conjunto residencial (aprovação 
ou alteração): 
Gleba de até 15 .000 m2 - preço único 200,00 
Gleba maior que 15.000 m2 - por m2 0,020 

3.3 Desmembramento - porm2 0,010 
3.4 Desdobro de lote - por lote 12,00 
3.5 Projeto de galeria de águas pluviais 

Diretrizes - preço único 150,00 
Aprovação de projeto - por m2 de gleba 0,01 

NOTA Em projetos de Interesse Social (financiados por programas 
oficiais) desconto de 50% no item 3 

4 HABITE-SE 
Até 70 m2 (único imóvel - Lei 4307/98) Isento 
1a120 m2 60,00 
121a240 m2 120,00 
241a360 m2 180,00 
361a500 m2 240,00 
501 a 750 m2 360,00 
751a1000 m2 540,00 
1001 a 3000 m2 1200,00 
300 l a 5000 m2 2400,00 
acima de 5000 m2 3600,00 
Habitações de interesse social (núcleos, conjuntos 
residenciais, condomínios) desconto de 70% sobre a tabela 
acima. 

5 DIVERSOS 
5.1 Demolição - preço único 39,00 
5.2 Alinhamento 

Rua sem pavimentação - por mi 9,00 
Rua com pavimentação - por mi 4,50 
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5.3 Substituição de projeto de edificação (anterior a concessão do 
habite-se): 
Mantendo área original - preço único 39,00 
Excedente a área original será detenninada em função das 
tabelas dos itens especificados. 

5.4 Transferência de proprietário ou responsável técnico 39,00 

5.5 Autenticação de planta 39,00 
5.6 Revalidação 39,00 
5.7 Cópia heliográfica de loteamento e da cidade - por m2. 

6,00 
5.8 Registros de profissionais 15,00 
5.9 Abertura de valas 

Vala de 1,00 m de profundidade e reaterro - por m2 34,00 
Vala de 1,00 m de profundidade, reaterro e restauração da 
pavimentação asfáltica - por m2 71,00 
Recapeamento asfáltico - por m2 19,00 

5.10 Rebaixamento ou erguimento de guia: 
Ruas asfaltadas - por mi 26,00 
Ruas calçadas e sarjetadas - por mi 15,00 

5.11 Certidões: 
a) Denominação de Rua 21,00 
b) De construção, aumento e refonna 28,00 
c) Numeração de Prédio 21,00 
d) De uso do solo 64,00 
e) De parcelamento do solo (loteamento, desmembramento, 

desdobro) 64,00 
t) Alteração de perímetro urbano 21,00 
g) Cancelamento de processo de construção 21,00 
h) Cancelamento de responsabilidade técnica 21,00 
i) Conclusão de Obra 21,00 
j) Demolição 21,00 

5.12 Emplacamento: 
Com 1 algarismo - por unidade 8,00 
Com 2 ou mais algarismos - por unidade 12,00 

5.13 Calçada- (reparo e construção) 
Cimentada - por m2 18,00 
Mosaico - por m2 36,00 
Ladrilho Hidráulico - por m2 38,00 

6 VISTORIA 
Para diretriz de parcelamento do solo 50,00 
Para instalação de finna 23,00 
Em clubes 23,00 
Em circos, parques de diversões 23,00 
Outros 23,00 


