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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 4948, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002 
Cria e disciplina a · cobrança de taxa de 
ocupação e uso do Calçadão para fins 
comerciais, ficando revogada a Lei nº 3670, de 
29 de dezembro de 1993. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do artigo 51 da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte lei: 

Art. 1° -

Art. 2° -

Art. 3º -

Art. 4° -

Art. 5°-

Fica criada a taxa de ocupação e uso de área para fins comerciais no Calçadão da 
Rua Batista de Carvalho e nas ruas transversais até 1 O metros do alinhamento 
desta, nos termos do artigo 1 ºe parágrafo único da Lei nº 4936/02. 

A taxa de que trata o artigo anterior tem como fato gerador à prestação de 
serviços administrativos específicos para a manutenção, limpeza, segurança e 
fiscalização do comércio e uso daqueles locais e é devida, mensalmente, à razão 
de R$ 0,91 (noventa e um centavos de real), por metro quadrado do piso térreo 
do respectivo imóvel, atualizada anualmente segundo a variação do IGP-M, ou 
outro índice oficial que vier a substituí-lo. 

A taxa será lançada pelo setor competente da Prefeitura anualmente e cobrada 
dos estabelecimentos com testada para os locais descritos no art. 1° e parágrafo 
único da Lei nº 4936/02, em 04 (quatro) prestações com vencimentos nos 
primeiros dias úteis de janeiro, março, julho e outubro de cada exercício. 

O não pagamento da taxa no respectivo vencimento sujeita o contribuinte à 
multa de 10% (dez por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês, tudo 
monetariamente atualizado na data do efetivo pagamento. 

Acrescente-se ao Artigo 233 da Lei nº 1929, de 31 de dezembro de 1975: 

VIII - Taxa de ocupação e uso de área para fins comerciais no Calçadão. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei 4948/02 

Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, excetuando-se o art. 1 º,que 
vigorará a partir de 01 de janeiro de 2003, nos termos do art. 150, III, "b", da 
Constituição Federal, haja vista que institui tributo às empresas estabelecidas nas 
Praças Rui Barbosa e Machado de Mello, bem como os trechos das ruas 
transversais, revogada em especial a Lei nº 3670, de 29 de dezembro de 1993. 

Bauru, 27 de dezembro de 2,_002 
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