
DÚVIDAS FREQUENTES REFERENTES À PARTE TRIBUTÁRIA

QUESTÕES  MOBILIÁRIAS  (Abertura,  alterações  e  encerramentos  de  Inscrição  Municipal  –
Certidões – Emissões de boletos – ISSQN – Nota Fiscal Eletrônica – Nota Fiscal Bauruense) 

 Assunto sobre: ABERTURA / ALTERACAO DA INSCRIÇÃO E INCLUSÃO  
DE ATIVIDADE – MOBILIÁRIO 

ABERTURA DA INSCRIÇÃO PESSOA JURÍDICA DE FORA DO MUNICIPIO:

       Acessar  www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário – Abertura de

Inscrição Municipal – preencher todos os dados da petição. 

        Preencher todos os campos com os dados da empresa que esta abrindo a inscrição. 

– Colocar marcação de empresa de fora de Bauru. 

– Campo endereço fiscal deve ser de Bauru (endereço de onde o serviço foi executado) pesquise

apenas pelo primeiro nome da rua, não coloque acento ou Ç.

– Campo endereço de notificação deve ser o mesmo declarado na Receita Federal o que consta

no CNPJ. 

– Campo atividade deve ser incluído uma a uma, todas as atividades que constam no CNPJ

pesquise apenas por uma palavra chave sem acento e Ç.

           Caso  não  encontre  a  atividade  é  importante  verificar  no  sistema na  Consulta  de

Atividades (disponível no  www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário –

Consulta de Atividades – escolher a pesquisa que pode ser por: nome, atividade, código CNAE,

código do ISSQN). 

– Campo atividade descritiva colocar a mensagem que é de fora de Bauru

         Enviar e aguardar retorno da confirmação no e-mail do número da inscrição e a senha.

          O prazo de homologação é de  05 dias úteis,  o comunicado será enviado para o e-mail

cadastrado.

        Se  não  receber  o  e-mail  de  confirmação  no  prazo,  enviar  um  e-mail  para  o

plantaofiscal@bauru.sp.gov.br com CNPJ e o nome da empresa.

       O Sistema de emissão ou escrituração de notas – SISNFE é liberado, assim que a inscrição

municipal estiver ativa.

ABERTURA INSCRIÇÃO MUNICIPAL – PESSOA FÍSICA

            Acessar www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário – Abertura de

Inscrição Municipal – Escolher Pessoa Física – Preencher todos os dados da petição. 

           Caso  não  encontre  a  atividade  é  importante  verificar  no  sistema na  Consulta  de

Atividades (disponível no  www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário –

Consulta de Atividades – escolher a pesquisa que pode ser por: nome, atividade, código CNAE,

código do ISSQN). 
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          Enviar e aguardar retorno da confirmação no e-mail do número da inscrição e a senha.

          O prazo de homologação é de  05 dias úteis,  o comunicado será enviado para o e-mail

cadastrado.

PESSOA FÍSICA: pode ser enquadrada em:

ATIVIDADE PESSOAL: Considera-se  serviço  sob  a  forma de  trabalho  pessoal,  para  fins  de  tributação,  a  atividade  profissional

desenvolvida de modo individual e exclusivo por pessoa física, sem a interferência e/ou a participação de outros profissionais na sua produção.

Conforme a Lei nº 7.138, de 07 de novembro de 2.018, art. 16, §1º – (art. 14, § 1º, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003). Será

FIXO TRIMESTRAL o  recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A

emissão de nota fiscal  é facultativo,  mas se for  emitir  algum documento para o registro  da

prestação de  serviço,  deverá  ser  a  Nota  Fiscal  de  Serviço  Eletrônica.  Recibo,  somente  se  o

tomador aceitar o mesmo. A legislação que informa isso é a LEI Nº 7.138, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.018, artigo

34, §2º publicado no Diário Oficial do dia 13 DE NOVEMBRO DE 2.018.  

ATIVIDADE NÃO PESSOAL: possui caráter empresarial (vínculo empregatício, negócio próprio). A

pessoa  não  exerce  a  atividade  sozinha,  outros  influenciam  diretamente  no  trabalho  dela,  o

recolhimento será mensal de acordo com a nota fiscal emitida 2% sobre a nota. Exemplo: Uma

fisioterapeuta contrata uma pessoa que faz fisioterapia para ajuda lá com os pacientes, ela deixou

de exercer sozinha essa função. 

  Conforme enquadramentos efetuados poderão ser lançados os seguintes tributos: As

Taxas  de  Fiscalização  de  Estabelecimentos  Sujeitos  às  Ações  de  Vigilância  em  Saúde,  de

Fiscalização de Localização e de Funcionamento e Taxa de Licenciamento Ambiental instituídas na

Lei nº 7.154, de 04 de dezembro de 2.018, ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza),

Imposto Sobre Serviços Trimestral, Imposto Sobre Serviços Estimado. 

           Da parte da Secretaria de Finanças é tudo pela internet, outros departamentos deverão ser

consultados – SEPLAN (Secretaria do Planejamento) telefone 3227–3810. 

             O Sistema de emissão ou escrituração de notas – SISNFE é liberado, assim que a

inscrição municipal estiver ativa.

           Se  não  receber  o  e-mail  de  confirmação  no  prazo,  enviar  um  e-mail  para  o

plantaofiscal@bauru.sp.gov.br com CPF e o nome da empresa.

ABERTURA DA INSCRIÇÃO PESSOA JURÍDICA DO MUNICIPIO:

            Acessar www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário – Abertura de

Inscrição Municipal – preencher todos os dados da petição. 

            Caso não encontre  a atividade  é  importante  verificar  no sistema na Consulta  de

Atividades (disponível no  www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário –

Consulta de Atividades – escolher a pesquisa que pode ser por: nome, atividade, código CNAE,

código do ISSQN). 

          O prazo de homologação é de  05 dias úteis,  o comunicado será enviado para o e-mail

cadastrado.
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          Se  não  receber  o  e-mail  de  confirmação  no  prazo,  enviar  um  e-mail  para  o

plantaofiscal@bauru.sp.gov.br com CNPJ e o nome da empresa.

          O Sistema de emissão ou escrituração de notas – SISNFE é liberado, assim que a inscrição

municipal estiver ativa.

           Da parte da Secretaria de Finanças é tudo pela internet, outros departamentos deverão ser

consultados – SEPLAN (Secretaria do Planejamento) telefone 3227–3810. 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL PARA MEI

Desde  janeiro de 2017 houve uma alteração nas aberturas de MEI (microempreendedor

individual)  ao  fazer  a  abertura  do  MEI  na  Receita  Federal  os  dados  são  importados

automaticamente para prefeitura. No prazo de até 10 dias úteis é liberado a inscrição municipal

não sendo mais necessário solicitar a abertura na prefeitura, após a homologação na prefeitura vai

o e-mail de confirmação para o e-mail que foi cadastrado na Receita Federal.

Para  consultar  se  já  foi  homologada  e  saber  o  número  da  inscrição,  acesse:

www.bauru.sp.gov.br  –  Secretarias  –  Finanças  –  Certidões  e  Documentos  – ROL NOMINAL

MOBILIÁRIO – colocar o CNPJ – emitir. 

A senha inicial do MEI é o mesmo número da inscrição municipal, após o recebimento da

confirmação da abertura deverá acessar o Sistema Tributário e fazer a alteração da senha.

Para  alteração  da  senha ou  de  qualquer  dados  referente  a  inscrição municipal,  acesse

www.bauru.sp.gov.br –  Secretarias  –  Finanças  –  Sistema  Tributário  –  Mobiliário  –  colocar  a

inscrição municipal e senha – clique em gerenciar informações – entrar na Alteração de Senha.

 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL – ATIVIDADE ESPORÁDICA (LICENCIAMENTO DE

OBRAS E EDIFICAÇÕES) Exemplo: Cadastro de Engenheiro e Arquiteto.

De acordo com a lei 7028 de 2017, Art. 13, § 3. Será dispensada a inscrição do profissional

no Cadastro da Prefeitura Municipal de Bauru quando se tratar de trabalho esporádico, ou seja, a

atividade exercida somente uma única vez no Município durante um período de 6 (seis) meses,

situação em que será admitida a dispensa, desde que haja o recolhimento do respectivo imposto -

ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e outros tributos municipais aplicáveis ao

objeto da prestação de serviço.

 Tratando-se do caso apresentado, deverá verificar com o setor responsável para que seja

feito o cadastro de enquadramento de serviço esporádico (Secretaria do Planejamento – Setor de

Aprovação de Projetos: 14 3235-1063)

ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL – INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas  as  pessoas  físicas  ou  jurídicas  com ou  sem estabelecimento  fixo,  que  exerçam,

habitual  ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, serviços de qualquer natureza,
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ficam obrigadas à inscrição no Cadastro Fiscal, mesmo nos casos de não incidência, imunidade ou

isenção fiscal. (Decreto 10645/2008 – art. 304 e 305).

Art. 304. O Cadastro Fiscal da Prefeitura compreende (art. 158 da Lei nº 1.929/1975 – CTMB):

§  2º.  O  Cadastro  dos  Industriais  e  Comerciantes  compreende  os  estabelecimentos  de

Indústria e Comércio, habituais e lucrativos, exercidos no âmbito do Município, em conformidade

com as disposições do Código Tributário Nacional e da lei estadual relativa ao imposto incidente

sobre a circulação de mercadorias (art. 158, § 2º, da Lei nº 1.929/1975 – CTMB).

         § 3º. O Cadastro dos Prestadores de Serviços de Qualquer Natureza compreende as pessoas

físicas ou jurídicas prestadoras de serviços, com ou sem fins lucrativos (art. 158, § 3º, da Lei nº

1.929/1975 – CTMB).

Art. 305. Todos os proprietários ou possuidores, a qualquer título, de imóveis mencionados no § 1º

do artigo anterior, e todas as pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza, referidas no § 2º,

sujeitas à fiscalização municipal, em razão da localização, instalação e funcionamento de qualquer

atividade  no  Município,  constantes  da  Tabela  III  do  Anexo  II  deste  Decreto,  estão  sujeitos  à

inscrição obrigatória no Cadastro Fiscal da Prefeitura (art. 159 da Lei nº 1.929/1975 – CTMB).

         Parágrafo único. Incluem-se entre as atividades sujeitas à fiscalização, as de comércio,

indústria, de prestação de serviços em geral e, ainda, as exercidas por entidades, sociedades ou

associações civis, desportivas ou decorrentes de profissão, arte ou oficio (art. 159, parágrafo único,

da Lei nº 1.929/1975 – CTMB).

            Conforme enquadramentos efetuados poderão ser lançados os seguintes tributos: As Taxas

de Fiscalização de Estabelecimentos sujeitos às Ações de Vigilância em Saúde, de Fiscalização de

Localização e de Funcionamento e Taxa de Licenciamento Ambiental instituídas na LEI Nº 7.154,

DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.018, ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), Imposto

Sobre Serviço Trimestral, Imposto Sobre Serviço Estimado. 

           Da parte da Secretaria de Finanças é tudo pela internet, outros departamentos deverão ser

consultados – SEPLAN (Secretaria do Planejamento) telefone 3227–3810. 

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO (DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL)

           Para atualizar, acessar www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário

– clique na opção Mobiliário  –  colocar  a  inscrição municipal  e a senha – clique em gerenciar

informações  –  entrar  na  Alteração  da  Declaração  e  atualizar  as  informações,  conforme

procedimentos abaixo: 

          O prazo de homologação é de  05 dias úteis,  o comunicado será enviado para o e-mail

cadastrado.

1º passo: Entrar na Declaração Processada: Verificar o que precisa ser atualizado.

2º passo: Entrar  na Alteração da Declaração:  Atualizar  os campos que precisa,  deixando por

último a atividade. 
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           Aguardar homologação da Prefeitura, para saber se esta tudo certo verificar na declaração

homologada.

         Caso não tenha a senha, para resgatar a mesma, acesse o sistema de emissão de nota

fiscal www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Bauruense

–  Sistema  de  Nota  Fiscal  Eletrônica  –  clique  na  opção  “esqueci  minha  senha” preencha  a

inscrição  municipal  e  clique  em  resgatar  senha,  que  ela  será  encaminhada  ao  e-mail  do

cadastrado. 

         Se o e-mail que informar estiver desatualizado, poderá solicitar através de processo

eletrônico:

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos.

2 = Novo documento 

3 = Selecione o assunto – Solicitação de senha de acesso ao Sistema MOBILIÁRIO

4 = Preencha todas as informações solicitadas.

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar - vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos

INCLUSÃO DE ATIVIDADE QUANDO NÃO TEM DISPONIVEL

         Todas  as  atividades  estão  disponíveis  no  site  da  Prefeitura,  para  consultar  acessar

www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário – Consulta de Atividades –

escolher a atividade, na atividade poderá ser verificado os valores que irá recolher.

          Caso não encontre atividade que se enquadre na prestação de serviço, deverá ser solicitada

a inclusão da atividade pelo Processo Eletrônico, ver abaixo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3  =  Selecionar  o  assunto  –  CONSULTAS CADASTRAIS MOBILIÁRIAS (situações  diversas)  –

TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

 Assunto sobre:  CONSULTAS e EMISSÕES  
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CONSULTA  DO  EXTRATO  DE  DÉBITO  ou  EMISSÃO  DE  BOLETOS  REFERENTES  A

LANÇAMENTOS MOBILIÁRIOS.

         Acessar www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário – IPTU, TUFE,

ISSQN, débitos PESSOAIS e outros – clique na opção Mobiliário – colocar a inscrição municipal e

a  senha  –  clique  em  gerenciar  informações  –  entrar  no  extrato  de  débito,  selecionar  os

lançamentos e imprimir o boleto.

       Caso não tenha a senha, Para resgatar a senha, acesse o sistema de emissão de nota fiscal

www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Bauruense –

Sistema de Nota Fiscal Eletrônica – clique na opção “esqueci minha senha” preencha a inscrição

municipal e clique em resgatar senha, que ela será encaminhada ao e-mail do cadastrado. 

         Caso o e-mail esteja desatualizado, poderá solicitar através de processo eletrônico:

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos.

2 = Novo documento 

3 = Selecione o assunto – Solicitação de senha de acesso ao Sistema MOBILIÁRIO

4 = Preencha todas as informações solicitadas.

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar - vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos

CONSULTAR OS VALORES E A ALIQUOTA DO ISSQN  

    Acessar  www.bauru.sp.gov.br –  Secretarias – Finanças –  tabelas e guias – Escolher a tabela

que precisa – ISSQN .

 

CONSULTA DE ATIVIDADES PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

    Acessar  www.bauru.sp.gov.br –  Secretarias  –  Finanças –  Sistema Tributário  –  Consulta  de

Atividades – Pode ser feito a busca por atividade, CNAE, ISSQN e outros.

 

CONSULTAR E EMITIR O ROL NOMINAL MOBILIÁRIO

    Acessar  www.bauru.sp.gov.br –  Secretarias  –  Finanças  –  Certidões  e  Documentos  –  Rol

Nominal Mobiliário – Colocar o CPF ou CNPJ e clicar no emitir. 

 

CONSULTAR AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

       Acessar  www.bauru.sp.gov.br – Secretaria – Finanças – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Bauruense – CONSULTA DE AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL.

       Preencher os campos Inscrição Municipal – Número da NFe – Chave de Autenticação (apenas

5 primeiros dígitos) Campo Obrigatório! e clicar no “Validar.
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ENCERRADA DE OFICIO PODE REATIVAR A INSCRIÇÃO? E QUAL A BASE LEGAL. 

        Conforme  a  instrução  normativa  15/07  publicada  em  20/12/07,  artigo  9º.  As  inscrições

encerradas  de  oficio  por  falta  de  pagamento  NÃO  serão  reativadas,  sendo  necessária  nova

abertura, onde será gerado novo número de inscrição. 

Assunto sobre: CERTIDÕES   (Certidão Negativa De Retenção  
– CNR      (Para Empresas De Fora Do Município),  Certidão De  
Reconhecimento De Alíquota Inferior A 5% – Simples Nacional,
Certidão  Negativa  Mobiliária,  Certidão  De
Existência/Inexistência (para fins de aposentadoria) )

CERTIDÃO NEGATIVA DE RETENÇÃO – CNR  (PARA EMPRESAS DE FORA DO

MUNICÍPIO)

            A) SE NÃO TIVER INSCRIÇÃO MUNICIPAL EM BAURU.

     Primeiramente  faça  o  cadastro  da  empresa  no  site  da  Prefeitura,  solicitando  a  inscrição

municipal.

       Acessar  www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário – Abertura de

Inscrição Municipal – preencher todos os dados da petição. 

        Preencher todos os campos com os dados da empresa que esta abrindo a inscrição. 

– Colocar marcação de empresa de fora de Bauru. 

– Campo endereço fiscal deve ser de Bauru (endereço de onde o serviço foi executado) pesquise

apenas pelo primeiro nome da rua, não coloque acento ou Ç.

– Campo endereço de notificação deve ser o mesmo declarado na Receita Federal o que consta

no CNPJ. 

– Campo atividade deve ser incluído uma a uma, todas as atividades que constam no CNPJ

pesquise apenas por uma palavra chave sem acento e Ç.

           Caso  não  encontre  a  atividade  é  importante  verificar  no  sistema na  Consulta  de

Atividades (disponível no  www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário –

Consulta de Atividades – escolher a pesquisa que pode ser por: nome, atividade, código CNAE,

código do ISSQN). 

– Campo atividade descritiva colocar a mensagem que é de fora de Bauru

         Enviar e aguardar retorno da confirmação no e-mail do número da inscrição e a senha.

        O  prazo  de  homologação  é  de  02  dias  útil,  o  comunicado  será  enviado  para  o  e-mail

cadastrado.

        Se  não  receber  o  e-mail  de  confirmação  no  prazo,  enviar  um  e-mail  para  o

plantaofiscal@bauru.sp.gov.br com CNPJ e o nome da empresa.
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       O Sistema de emissão ou escrituração de notas – SISNFE é liberado, assim que a inscrição

municipal estiver ativa.

        B) APÓS FAZER A INSCRIÇÃO MUNICIPAL OU NO CASO DE JÁ TER INSCRIÇÃO

MUNICIPAL EM BAURU.   

     Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico, segue abaixo passo a passo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3 = Selecionar o assunto – CERTIDÃO NEGATIVA RETENÇÃO – TRIBUTOS MOBILIÁRIOS. 

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

   Para  análise  do  processo  é  necessário  anexar  contrato  de  prestação  de  serviço.

CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DE ALÍQUOTA INFERIOR A 5% – SIMPLES

NACIONAL

          A) SE NÃO TIVER INSCRIÇÃO MUNICIPAL EM BAURU.

     Primeiramente  faça  o  cadastro  da  empresa  no  site  da  Prefeitura,  solicitando  a  inscrição

municipal.

       Acessar  www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário – Abertura de

Inscrição Municipal – preencher todos os dados da petição. 

        Preencher todos os campos com os dados da empresa que esta abrindo a inscrição. 

– Colocar marcação de empresa de fora de Bauru. 

– Campo endereço fiscal deve ser de Bauru (endereço de onde o serviço foi executado) pesquise

apenas pelo primeiro nome da rua, não coloque acento ou Ç.

– Campo endereço de notificação deve ser o mesmo declarado na Receita Federal o que consta

no CNPJ. 

– Campo atividade deve ser incluído uma a uma, todas as atividades que constam no CNPJ

pesquise apenas por uma palavra chave sem acento e Ç.

           Caso  não  encontre  a  atividade  é  importante  verificar  no  sistema na  Consulta  de

Atividades (disponível no  www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário –

Consulta de Atividades – escolher a pesquisa que pode ser por: nome, atividade, código CNAE,

código do ISSQN). 

– Campo atividade descritiva colocar a mensagem que é de fora de Bauru

         Enviar e aguardar retorno da confirmação no e-mail do número da inscrição e a senha.

        O  prazo  de  homologação  é  de  02  dias  útil,  o  comunicado  será  enviado  para  o  e-mail

cadastrado.
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        Se  não  receber  o  e-mail  de  confirmação  no  prazo,  enviar  um  e-mail  para  o

plantaofiscal@bauru.sp.gov.br com CNPJ e o nome da empresa.

       O Sistema de emissão ou escrituração de notas – SISNFE é liberado, assim que a inscrição

municipal estiver ativa.

             B) APÓS FAZER A INSCRIÇÃO MUNICIPAL OU NO CASO DE JÁ TER INSCRIÇÃO

MUNICIPAL EM BAURU.   

     Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico, segue abaixo passo a passo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3 = Selecionar o assunto –  RECONHECIMENTO DE ALÍQUOTA INFERIOR A 5% – SIMPLES

NACIONAL – TRIBUTOS MOBILIÁRIOS. 

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

-  Extrato  do  Simples  Nacional  (PGDAS-D),  em  formato  PDF,  que  contemple  o  faturamento

acumulado dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, ao menos, até o mês anterior

a solicitação desta.

- Cópia(s) da(s) NFS-e, em formato PDF.

 

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA.

           Acessar  www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Certidões e Documentos –

escolher a opção – colocar a Inscrição Municipal e o CPF/CNPJ da inscrição – Emitir. 

     Só não será emitida em duas situações: 

1º SITUAÇÃO: DÉBITO EM ABERTO:

          Acessar  www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário  – clique na

opção Mobiliário – colocar a inscrição municipal e a senha – clique em gerenciar informações –

entrar no extrato de débito, selecionar os lançamentos e imprimir o boleto.

2º SITUAÇÃO: CADASTRO DESATUALIZADO: 

        Acessar www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Sistema Tributário – clique na opção

Mobiliário – colocar a inscrição municipal e a senha – clique em gerenciar informações – entrar na

alteração da Declaração e atualizar as informações.

          Caso não tenha a senha,  Para resgatar a senha, acesse o sistema de emissão de nota

fiscal www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Bauruense

–  Sistema  de  Nota  Fiscal  Eletrônica  –  clique  na  opção  “esqueci  minha  senha” preencha  a

inscrição  municipal  e  clique  em  resgatar  senha,  que  ela  será  encaminhada  ao  e-mail  do

cadastrado. 
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         Caso o e-mail esteja desatualizado, poderá solicitar através de processo eletrônico:

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos.

2 = Novo documento 

3 = Selecione o assunto – Solicitação de senha de acesso ao Sistema MOBILIÁRIO

4 = Preencha todas as informações solicitadas.

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar - vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos

 

CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA/INEXISTÊNCIA (para fins de aposentadoria)

         Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico, segue abaixo passo a passo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3  =  Selecionar  o  assunto  –  CERTIDÃO  DE  EXISTENCIA  E  INEXISTENCIA  DE  INSCRIÇÃO

MUNICIPAL

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

 Assunto sobre: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (Legislação,  
Emissão, Escrituração de Serviços Tomados e Prestados,
Cancelamento de notas) 

BASE LEGAL DA OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. 

         Obrigatório o uso da nota fiscal eletrônica desde 01/01/2014, conforme Instrução Normativa

nº 43 (18/12/2013). 

Para  conhecer  e  emitir  a  NFSE (nota  fiscal  eletrônica),  acessar  www.bauru.sp.gov.br –

Secretaria – Finanças – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Bauruense, as Instruções Normativas

que afetam a Nota Fiscal Eletrônica são:

– Instrução Normativa Nº 43, De 18 De Dezembro De 2013. (inicial)

– Instrução Normativa Nº 47, DE 14 DE MARÇO DE 2014.  (Revoga e acrescenta alguns artigos ou

parágrafos)

– Instrução Normativa Nº 65, DE 24 de Abril de 2017.  (Revoga e acrescenta alguns artigos ou

parágrafos).

OBSERVAÇÕES GERAIS:
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– O código de serviço solicitado na nota é o código de ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer

Natureza)  que  consta  na  inscrição  municipal,  caso não  tenha,  acessar  www.bauru.sp.gov.br –

Secretarias – Finanças – Certidões e Documentos – DECA Municipal.

– Mesmo tendo a opção de Download do XML e Emissão da Nota a qualquer momento, conforme

o artigo 4º da Instrução Normativa 65 de 2017, a custódia das notas fiscais eletrônicas será de

exclusiva responsabilidade dos contribuintes, que deverão zelar pela integridade dos arquivos XML

e exibi-los ao Fisco quando solicitados.

– A nota e o XML serão enviados ao tomador pelo e–mail informado na emissão da nota.

CANCELAMENTO DE NOTAS EMITIDAS  

Só será possível o munícipe fazer quando não foi  vinculado nenhum lançamento a essa

nota, se foi será somente por processo.

             Conforme a Instrução Normativa 65, de 24 de Abril de 2017, publicada no Diário Oficial do

dia 27 de Abril de 2017, o munícipe tem duas maneiras de cancelar a nota eletrônica. 

1º Situação: Se for nota do mês (vigente), ele próprio poderá cancelar a nota até o dia 12 do mês

subsequente seguindo o procedimento abaixo.

            Acessar www.bauru.sp.gov.br – Secretaria – Finanças – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Bauruense – Livros  Fiscais  –  Aparecerão as  informações dos livros  de serviços  prestados ou

tomados – Escolho o mês e o tipo (prestador ou tomador) – Clico na lupa que está no final do livro

do mês que quero – Abrirá as informações do cadastro do prestador – Na parte inferior tem as

Notas emitidas – Escolho a que quero cancelar – Clico na lupa que está no final da linha – Ao clicar

irá aparecer à nota –  Na parte inferior escolho a opção Cancelar Nota – Clico nessa opção, abrirá

o campo justificativa – Preencho e clico no Confirmar – A nota é cancelada. 

2º Situação: Notas emitidas dentro do prazo normativo (dia 12 do mês subsequente a emissão da

nota),  mas  que  já  tenha  algum  lançamento  vinculado,  neste  caso  deverá  ser  solicitada  o

cancelamento  pelo  Processo  Eletrônico  OU  notas  de  meses  anteriores  (já  passou  o  prazo

normativo  para  cancelamento  feito  pelo  contribuinte,  depois  do  dia  12  do mês subsequente  a

emissão da nota).

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3 = Selecionar o assunto – CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFSE) 

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

        – Para análise da solicitação é necessário obrigatoriamente anexar a(s) NFS-e a(s) ser(em)

cancelada(s).
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EMISSÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS PRESTADOS (dentro do prazo)  

Acessar  www.bauru.sp.gov.br – Secretaria – Finanças – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Bauruense – Sistema de Nota Fiscal Eletrônica – Coloque a Inscrição Municipal e a senha (essa

senha é a mesma de acesso ao Sistema Tributário).  Caso não tenha a senha, para resgatar a

mesma,  acesse  o  sistema  de  emissão  de  nota  fiscal  www.bauru.sp.gov.br –  Secretarias  –

Finanças – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Bauruense – Sistema de Nota Fiscal Eletrônica –

clique na opção  “esqueci minha senha” preencha a inscrição municipal  e clique em resgatar

senha, que ela será encaminhada ao e-mail  do cadastrado.  Se o e-mail que informar estiver

desatualizado, poderá solicitar através de processo eletrônico:

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos.

2 = Novo documento 

3 = Selecione o assunto – Solicitação de senha de acesso ao Sistema MOBILIÁRIO

4 = Preencha todas as informações solicitadas.

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar - vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos

PARA EMISSÃO DA NOTA – Clicar no Botão “Emitir  NF” (canto esquerdo) e preencher

conforme informações abaixo. 

Data Emissão – Data do serviço

Valor (R$) – Valor do serviço prestado 

Tipo de Tomador – Escolher o tipo de tomador (quem contratou o serviço)

Tomador Pessoa Física:  Preencher com o CPF  e dar o enter, tendo cadastro o sistema

trás os dados, se não trazer é só preencher as informações. Caso tenha algum dado incorreto

pode ser feito a correção.

Tomador Pessoa Jurídica de Bauru: Preencher com o CNPJ e dar o enter, tendo cadastro

o sistema trás a inscrição com os dados. Sendo empresa de Bauru é obrigatório ter inscrição

municipal.  

Tomador Pessoa Jurídica de fora de Bauru: Preencher com o CNPJ e dar o enter, tendo

cadastro o sistema trás os dados, se não trazer é só preencher as informações. Obs, deixar em

branco a inscrição municipal. 

  Nota Substitutiva – coloque não

Atividade – Selecionar a atividade 

Local da Prestação – Colocar a marcação do local da prestação do serviço.

Descrição Atividade – Descreva o serviço que foi feito.

         O campo ISS e o tipo de tributação são preenchidos automaticamente.
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         As retenções Federais como INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL não são campos obrigatórios

então não precisa preencher.

          Depois que preencher todos os campos e clicar em “Gravar” a nota vai automaticamente

para o e–mail do tomador do serviço.

PARA GERAR BOLETO PARA RECOLHIMENTO: 

Clicar na parte superior em “LIVRO FISCAL”

Escolher o livro de Prestados (notas emitidas pela inscrição municipal).

Clicar na lupa no final da linha abrirá as informações com as Notas. 

  No final da página consta o demonstrativo do valor que vai recolher.

  Se estiver correto o valor, é só clicar no “Fechar livro Fiscal”.

  Ao fazer o fechamento logo abaixo aparecerá o lançamento clique no código de barra para

imprimir o boleto.

Clicar no desenho da impressora e imprimir o boleto.

OBS: Caso  o  livro  não  tenha  sido  fechado  pelo  munícipe  e  ficado  notas  sem  geração  de

lançamentos,  a  Prefeitura  fará  o  fechamento  automático  do  livro  fiscal  todo  dia  25  do  mês

subsequente à nota emitida, com isso o sistema irá gerar o lançamento com os devidos encargos.

ESCRITURAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS PRESTADOS (dentro do prazo)  

Acessar  www.bauru.sp.gov.br – Secretaria – Finanças – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Bauruense – Sistema de Nota Fiscal Eletrônica – Coloque a Inscrição Municipal e a senha.

– Clique em “Escriturar Serviço Prestado” (canto esquerdo). 

– Preencher todos os campos e clicar em “Gravar”

PARA GERAR BOLETO PARA RECOLHIMENTO: 

Clicar na parte superior em “LIVRO FISCAL”

Escolher o livro de Prestados (notas escrituradas).

Clicar na lupa no final da linha abrirá as informações com as Notas escrituradas. 

  No final da página consta o demonstrativo do valor que vai recolher.

  Se estiver correto o valor, é só clicar no “Fechar livro Fiscal”.

  Ao fazer o fechamento logo abaixo aparecerá o lançamento clique no código de barra para

imprimir o boleto.

Clicar no desenho da impressora e imprimir o boleto.

OBS: Caso  o  livro  não  tenha  sido  fechado  pelo  munícipe  e  ficado  notas  sem  geração  de

lançamentos,  a  Prefeitura  fará  o  fechamento  automático  do  livro  fiscal  todo  dia  25  do  mês

subsequente à nota emitida, com isso o sistema irá gerar o lançamento com os devidos encargos.

 

ESCRITURAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS TOMADOS (Informar Serviços Tomados)

Acessar  www.bauru.sp.gov.br – Secretaria – Finanças – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Bauruense – Sistema de Nota Fiscal Eletrônica – Coloque a Inscrição Municipal e a senha.
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– Clique em “Informar Serviço Tomado” (canto esquerdo). 

– Preencher todos os campos e clicar em “Gravar”

     PARA GERAR BOLETO PARA RECOLHIMENTO: 

Clicar na parte superior em “LIVRO FISCAL”

Escolher o livro de Tomados (notas recebidas de serviços tomados).

Clicar na lupa no final da linha abrirá as informações com as Notas. 

  No final da página consta o demonstrativo do valor que vai recolher.

  Se estiver correto o valor, tem 2 opções para gerar o boleto: 

Opção gerar guias individuais “Guia de Adiantamento” (Serve para impressão do de um boleto

para pagamento de nota individual): No final da linha com as informações da nota, tem uma lupa,

ao clicar irá aparecer à nota e na parte inferior as opções:  Guia de Adiantamento e Cancelar

Serviço Tomado. Clicar na opção “Guia de Adiantamento”, será gerado o boleto com o número da

nota e a data do próximo vencimento.

Opção Fechar Livro Fiscal: Clicar no “Fechar livro Fiscal”.

  Ao fazer o fechamento logo abaixo aparecerá o lançamento clique no código de barra para

imprimir o boleto.

Clicar no desenho da impressora e imprimir o boleto.

OBS: Caso o livro não tenha sido fechado pelo munícipe ou tenha sido gerado algum lançamento

por  guia  de  adiantamento  e  ficado  notas  sem  geração  de  lançamentos,  a  Prefeitura  fará  o

fechamento automático do livro fiscal todo dia 25 do mês subsequente à nota emitida, se tiver

alguma nota devida a Bauru, o sistema irá gerar o lançamento.

EMISSÃO ou ESCRITURAÇÃO DE NOTA SERVIÇOS PRESTADOS (fora do prazo)  

        As notas podem ser emitidas ou escrituradas no caso de Serviços Prestados até o dia 12 do

mês subsequente a nota fiscal (Instrução Normativa 65, de 24 de Abril de 2017, publicada no Diário

Oficial  do  dia  27  de  Abril  de  2017).  Deverá  ser  solicitada  a  liberação  para  Emissão  ou

Escrituração da nota fora do prazo pelo Processo Eletrônico, ver abaixo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3 = Selecionar o assunto – LIBERAÇÃO DE SEQUENCIA NFS-E – TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

ESCRITURAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇOS PRESTADO OU TOMADOS QUE PRECISA SER

CANCELADA.
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       Caso ocorra de escriturar errado, não conseguirá cancelar, o pedido será feito somente via

processo pelo caminho abaixo.

       Deverá escriturar a nota substitutiva antes de abrir o processo.

      Anexar à nota que está sendo escriturado.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3 = Selecionar o assunto – CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFSE) 

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

 

RECIBO EMITIDO POR PESSOA FISICA DE BAURU SEM INSCRIÇÃO MUNICIPAL ABERTA

NA PREFEITURA

        O Prestador de Serviço Pessoa Física, sendo de Bauru, temos a legislação que fala que

todas as pessoas físicas ou jurídicas com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam, habitual ou

temporariamente,  individualmente  ou  em  sociedade,  serviços  de  qualquer  natureza,  ficam

obrigadas à inscrição no Cadastro  Fiscal,  mesmo nos casos de não incidência,  imunidade ou

isenção fiscal. (Decreto 10645/2008 – art. 304 e 305).

         O que tem que atentar é o tipo de tributação dele.

         No caso do Prestador ter a tributação do ISS trimestral – Atividade Pessoal – ele não tem

obrigatoriedade de emitir a nota, MAS caso for emitir alguma nota NÃO PODE ser de papel, está

tem que ser eletrônica.

        Para segurança do tomador de serviço pessoa jurídica de que não fará a retenção, é só emitir

uma Certidão de não retenção (CNR) no site da Prefeitura – www.bauru.sp.gov.br – secretaria –

Finanças – certidões e Documentos – Certidão Negativa Retenção Pessoa Física desobrigando o

tomador de recolher.

       O caso do Prestador ter a tributação do ISS mensal – Atividade Não Pessoal – Ele pode até

dar Recibo, mas de acordo com a instrução normativa 65, artigo 8 paragrafo 1, diante da

impossibilidade momentânea de emissão da NFS e, o contribuinte poderá emitir Recibo Provisório

de Serviços – RPS, que deverá ser convertido em NFS-e no máximo em até 15 (quinze) dias

da sua emissão. 

        A nota NÃO PODE ser de papel, tem que ser eletrônica.

       Neste caso o tomador retém o ISS e recolhe.

      O Prestador de Serviço Pessoa Física, sendo de fora Bauru, é aconselhável entra em contato

com a auditoria fiscal (14) 3235 – 1473, para fazer uma consulta diretamente com eles que fazem a

fiscalização nestes casos.
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 Assunto sobre:    DOCUMENTOS ELETRÔNICOS      

COMO CONSULTAR PROCESSO ELETRÔNICO

       Acessar www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos – Meus

Documentos – Colocar o Protocolo o Código – Clicar no “BUSCAR”.

      Caso  não  tenha  o  código  ou  o  protocolo,  preencha  na  opção  “Buscar  por  documentos

eletrônicos”, o CPF/CNPJ do interessado e depois clicar na opção “Buscar por documentos”. Irá

abrir na parte inferior à relação de todos os processos solicitados, escolha o que precisa e no final

de  cada  informação  tem  a  figura  de  um  quadrado,  clique  lá  que  vai  um  e-mail  com  estas

informações para o e-mail que foi cadastrado no processo. 

 

CANCELAMENTO DE QUALQUER TIPO DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS AJUIZADOS OU NÃO

      Deverá ser solicitado o cancelamento pelo Processo Eletrônico, ver abaixo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3 = Selecionar o assunto – CANCELAMENTO DE DÉBITOS (TRIBUTOS MOBILIÁRIOS)

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

 

CONSULTA CADASTRAL MOBILIÁRIA

          Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico, segue abaixo passo a passo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3 = Selecionar o assunto – CONSULTAS CADASTRAIS MOBILIÁRIAS (situações diversas)

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

 

COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO MOBILIÁRIO

     Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico, ver abaixo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 
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3 = Selecionar o assunto – COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS. 

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

 

CÓPIA DE INTEIRO TEOR DE PROCESSO FÍSICO – TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

     Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico, ver abaixo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3 = Selecionar o assunto – CÓPIA DE INTEIRO TEOR DE PROCESSO FÍSICO – TRIBUTOS

MOBILIÁRIOS

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

 

CORREÇÃO DE CADASTRO DE PESSOA PARA ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

(ESTÁ COM ERRO NO NOME)

      Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico, ver abaixo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3 = Selecionar o assunto – CORREÇÃO DE CADASTRO DE PESSOA PARA ABERTURA DE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (está com erro no nome)

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

– Anexar cópia do CPF e RG do nome a ser corrigido, que deverá estar atualizado na Receita

Federal (CPF).

– Em caso de falecimento, anexar cópia do Atestado de Óbito (Espólio). 

– Caso não tenha vinculo com nada, informar no campo “Solicitações". 

– Anexar a cópia da mensagem que está dando na hora da abertura ou alteração.

 

ENCERRAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
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     Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico, ver abaixo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3 = Selecionar o assunto – ENCERRAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL  

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

       – Para analise da solicitação é necessário anexar cópia de comprovante de endereço de

notificação recente em nome do contribuinte.

RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS MOBILIÁRIOS

          Neste caso abra o Processo Eletrônico conforme detalhado abaixo e explique a situação.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3  =  Selecionar  o  assunto  – RECONHECIMENTO  DE  PRESCRIÇÃO  DE  CRÉDITOS

MOBILIÁRIOS 

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.
 

RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO OU NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS (ISSQN

E TAXAS) – TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 

      Deverá ser solicitado por Processo Eletrônico conforme informações abaixo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3  =  Selecionar  o  assunto: RECONHECIMENTO  DE  ISENÇÃO  OU  NÃO  INCIDÊNCIA  DE

TRIBUTOS MOBILIÁRIOS (ISSQN E TAXAS) 

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

8 = Anexar os documentos abaixo, sem isso não será possível analisar a solicitação e o processo

será arquivado.
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          – Contrato Social. 

          – Estatuto. 

          – Ata de Posse. 

          – Procuração (se o requerente não for o titular da inscrição).
 

RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE DO ISSQN – TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

      Deverá ser solicitado por Processo Eletrônico conforme informações abaixo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3  =  Selecionar  o  assunto: RECONHECIMENTO  DE  IMUNIDADE  DO  ISSQN  –  TRIBUTOS

MOBILIÁRIOS

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

8 = Anexar os documentos abaixo, sem isso não será possível analisar a solicitação e o processo

será arquivado.

– Contrato Social. 

– Estatuto. 

– Ata de Posse. 

– Procuração (se o requerente não for o titular da inscrição).

 

RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO MOBILIÁRIO

      Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico, segue abaixo passo a passo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3 = Selecionar o assunto: RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS. 

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

8 = Anexar os documentos abaixo, sem isso não será possível analisar a solicitação e o processo

será arquivado.

– Requerimento do contribuinte ou de seu procurador (Escritório Contábil, parentes ou outros)

pleiteando a restituição; 
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– Deverá ser informados:  o endereço, CPF /  CNPJ, conta corrente bancária  para crédito

(Banco, Agência e nº da c/corrente, do contribuinte ou do procurador);  a preferência será pelo

crédito na conta corrente do próprio contribuinte; 

– Anexar: procuração particular se for o caso; 

– Guia de recolhimento objeto do pedido de restituição (original); 

– Cópia do RG e do CPF (do contribuinte e do procurador) 

REVISÃO DE ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO – TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

      Deverá ser solicitado por Processo Eletrônico conforme informações abaixo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3  =  Selecionar  o  assunto: REVISÃO  DE  ENQUADRAMENTO  TRIBUTÁRIO  –  TRIBUTOS

MOBILIÁRIOS

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus

documentos.

8 = Anexar os documentos abaixo, sem isso não será possível analisar a solicitação e o processo

será arquivado.

– Contrato Social em vigor 

– Procuração (se o requerente não for o titular da inscrição).

ADEQUAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO SIMPLES QUE TENHAM EXCEDIDO SUBLIMITE RBT12

      Deverá ser solicitado o cancelamento pelo Processo Eletrônico, ver abaixo.

1 = Acessar o www.bauru.sp.gov.br – Secretarias – Finanças – Documentos Eletrônicos 

2 = Novo Documento 

3  =  Selecionar  o  assunto  – CADASTRO  PARA  RECOLHIMENTO  DO  ISS  NO  MUNICÍPIO

(OPTANTES  DO  SIMPLES  NACIONAL  QUE  TENHAM  EXCEDIDO  SUBLIMITE  RBT12)  –

TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

4 = Preencher todas as informações solicitadas. 

5 = Para anexar documento, clique em anexar arquivo.

6 = Clique em gravar. Vai gerar um número de protocolo e um código.

7 = O acompanhamento desse processo eletrônico é feito no mesmo caminho na opção meus documento

 Assunto sobre: NOTA FISCAL BAURUENSE   
O QUE É.
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A partir do dia 01/03/15, entra em vigor o Programa Nota Fiscal Bauruense, criado pela lei nº
6625 de 30/12/14 o programa tem por objetivo incentivar os tomadores de serviços (clientes) a
exigirem a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (SisNFe) dos prestadores. 

A pessoa física que exige a NFS-e, passa a ter direito ao crédito de 10% do Imposto Sobre
Serviços (ISS), incidente sobre os serviços prestados, além de participar de sorteios mensais, no
valor total de R$ 5.000,00.

QUEM PODERÁ PARTICIPAR: 

       A pessoa física tomadora de serviços, devidamente identificada na NFS-e por seu número de
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF.

COMO UTILIZAR OS CRÉDITOS:

           O crédito poderá ser utilizado para abatimento do valor do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana – IPTU a pagar de exercício subsequente, referente à imóvel edificado
localizado no território do Município de Bauru, indicado pelo tomador.

COMO SE CADASTRAR PARA CONSULTAR AS NOTAS E CUPONS GERADOS E RESGATAR
OS CRÉDITOS:

      Acessar www.bauru.sp.gov.br, clicar na Secretaria, escolher Finanças, depois Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica Bauruense e depois clicar no Programa Nota Fiscal Bauruense. 

Opções:

Com Cadastro: É só colocar o CPF e a senha e clicar no “Entrar”. 

Caso não lembre a senha, é só clicar no “Esqueci a senha”, irá abrir para preencher o campo do
CPF, a mesma irá para o e-mail que foi cadastrado e clicar no Enviar.  

Sem Cadastro: Clicar na opção “Cadastre-se”, preenche as informações e clicar no “Cadastrar”.

           Será enviado a confirmação no e-mail que foi cadastrado, validando no seu e-mail,
depois é só retornar e acessar o sistema.
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        Acessando na parte superior tem a opção “minhas Notas”, pode escolher a opção todas do
ano e irá aparecer as notas e as mesmas também podem ser impressas.

NOTA FISCAL BAURUENSE – SERVIÇOS PRESTADOS QUE NÃO GERAM CRÉDITOS

Ao acessar a Nota Fiscal Bauruense, acesse a aba sorteio, altere o mês de competência e
clique em alterar, nessa aba aparecerão às notas que participarão apenas do sorteio, conforme 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 52, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2015 Art. 2º. 

Parágrafo único. Não haverá geração de créditos nos serviços prestados por:

I – pessoa física sujeita ao regime fixo de ISS;

II – Microempreendedor Individual – MEI optante pelo Sistema de Recolhimento em Valores

Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional – SIMEI;

III – sociedade de profissionais, quando sujeitas ao regime fixo de ISS;

IV – cooperativas e empresas administradoras de planos de saúde;

V – concessionárias de veículos;

VI – concessionárias de pedágio;

VII – agências bancárias;

VIII – cartórios;

IX – agências franqueadas dos correios;

X – lotéricas

 
  


