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 LEIS 

   

DECRETOS 

DECRETO N° 9361, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002  

P. 41417/02      Aprova a Resolução nº 33/02 do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, que atualiza e aprova a tabela de tarifa de água e esgoto e 
preços dos serviços prestados pela Autarquia.  

            O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,  

DECRETA  

            Art. 1° - Fica aprovada a Resolução n° 33, de 27 de dezembro de 2002, do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, que atualiza as tarifas 
de água e esgoto e os preços dos serviços prestados pela Autarquia.  

            § l °  Ficam revistas e reajustadas as tarifas de água e esgoto cobradas pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru, a partir de 1° de janeiro de 2003, nos termos do ANEXO I, 
que passa a fazer parte integrante deste decreto.  

            § 2° - A partir de 1º de abril de 2003, ficam revistas e reajustadas as tarifas de água e esgoto cobradas pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru nos termos do ANEXO II, 
que passa a fazer parte integrante deste decreto.  

            § 3° - A tarifa de esgoto, devida pela utilização da rede municipal, será calculada à base de 60% (sessenta por cento) do que for cobrado pelo fornecimento de água.  

            § 4°  - Fica aprovado o reajuste e revisão da tabela relativa aos preços cobrados pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na prestação de serviços, vendas e outras 
atividades, nos termos do ANEXO III, que passa a fazer parte integrante deste decreto.  

            Art. 2° - As tabelas referentes aos preços dos serviços prestados pela Autarquia serão publicadas mediante afixação no “Quadro de Avisos do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru”, enquanto que a tabela referente às tarifas de água e esgoto será publicada no Diário Oficial do Município.  

            Art. 3°  - Este decreto entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2003, revogadas as disposições em contrário.  

            Bauru, 30 de dezembro de 2002  

NILSON COSTA - Prefeito Municipal  

LUIZ PEGORARO - Secretário dos Negócios Jurídicos  

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

ROBENILSON DE OLIVEIRA - Diretor do Departamento de  

Comunicação e Documentação  

DECRETO Nº 9351, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002  

P. 32332/02      Fixa o índice de correção da Planta Genérica de Valores de terrenos e construções para efeito do lançamento do IPTU do exercício de 2.003, dos valores 



previstos pelas Tabelas I, III, IV, VIII, IX e XI, anexas ao CTMB, como também dos débitos de qualquer natureza, inclusive os inscritos em dívida ativa e os objeto de 
parcelamento.  

            O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru  e CONSIDERANDO o 

disposto no parágrafo único do art. 4º do Código Tributário do Município e art. 97, § 2º do Código Tributário Nacional, bem como o art. 2º da Lei Municipal nº 4633, de 17 de 

janeiro de 2001,  

D E C R E T A  

            Art.    1º   - Na atualização da Planta Genérica de Valores Imobiliários do Município,  Tabela de Edificações e demais valores apurados para efeito de 
cálculo do  Imposto  Predial e Territorial Urbano - IPTU, referente ao exercício de 2.003, o Departamento de Arrecadação Tributária aplicará o índice de correção 
de 20,78% (vinte vírgula setenta e oito por cento) sobre valores constantes do Mapa de Valores Imobiliários do Município e Tabela de Edificações (Tabela I) 
vigentes em 2.002. 

            Art.   2º   - O mesmo índice previsto no artigo anterior será utilizado para a correção dos valores previstos pelas Tabelas I, III, IV, VIII, IX e XI, anexas ao Código 

Tributário Municipal, bem como dos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, em cobrança judicial e os débitos 

objeto de parcelamento celebrado entre este município e o devedor.  

            Parágrafo único - Incluem-se na atualização prevista neste artigo, as penalidades pecuniárias instituídas em lei e demais valores previstos pela legislação tributária 

municipal.  

            Art.   3º   - O índice constante no caput do artigo 1º será aplicado na atualização dos valores mínimos de lançamento dos tributos municipais e das parcelas 
previstas nos incisos II e III do art. 1º, da lei municipal nº 4480, de 9 de dezembro de 1999. 

            Art.   4º   - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

            Bauru, 23 de dezembro de 2002  

NILSON COSTA - Prefeito Municipal  

LUIZ PEGORARO - Secretário dos Negócios Jurídicos  

RAUL GOMES DUARTE NETO - Secretário de Economia e Finanças  

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

ROBENILSON DE OLIVEIRA - Diretor do Departamento de Comunicação e Documentação  

   

TABELA I  

TABELA DE EDIFICAÇÕES  

   

                                                                                                                       TABELA I – TABELA DE EDIFICAÇÕES          

                                                                                                                                                                                                        

TIPO DE CONSTRUÇÃO                      PADRÃO DE CONSTRUÇÃO               VALOR em REAL                                     

RESIDÊNCIA HORIZONTAL               0.10 – LUXO                                            165,78                                                        

                                                                  0.20 – FINO                                              135,14                                                        

                                                                  0.30 – SUPERIOR                                    94,63                                                          

                                                                  0.40 – MÉDIO                                          69,62                                                          

                                                                  0.50 – MODESTO                                    15,67                                                          

                                                                  0.60 – PRECÁRIO                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

RESIDÊNCIA VERTICAL                      1.10 – LUXO                                            165,78                                                        

                                                                  1.20 – FINO                                              135,14                                                        

                                                                  1.30 – SUPERIOR                                    94,63                                                          

                                                                  1.40 – MÉDIO                                          69,64                                                          

                                                                                                                                                                                                        

COMERCIAL                                          2.10 – ALTO                                             165,78                                                        

                                                                  2.20 – MÉDIO                                          135,14                                                        

                                                                  2.30 – BAIXO                                           94,63                                                          

                                                                                                                                                                                                        

INDUSTRIAL                                          3.10 – ALTO                                             124,19                                                        

                                                                  3.20 – MÉDIO                                          82,84                                                          



                                                                  3.30 – BAIXO                                           64,23                                                          

                                                                                                                                                                                                        

ARMAZÉNS, DEPÓSITOS E                 4.10 – ALTO                                             43,96                                                          

OFICINAS                                                4.20 – MÉDIO                                          37,71                                                          

                                                                  4.30 – BAIXO                                           32,46                                                          

                                                                                                                                                                                                        

ESPECIAL                                                5.10 – ALTO                                             165,78                                                        

                                                                  5.20 – MÉDIO                                          135,14                                                        

                                                                  5.30 – BAIXO                                           94,63                                                          

   

   

FATOR DE OBSOLESCÊNCIA                                                                                                                       

ANOS                                                                                                  FATOR                                                  

00                                      05                                                               1,00                                                         

06                                      10                                                               0,90                                                         

11                                      15                                                               0,85                                                         

16                                      20                                                               0,80                                                         

21                                      25                                                               0,75                                                         

26 OU +                                                                                              0,50                                                         

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            VALOR  

ITEM            DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                            Alíquota Decimal Mensal         Fixo por 
Trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sobre O Preço do Serviço       
(VALOR EM REAL)                                                    

   

   

01                  Médicos, inclusive análise clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra sonografia , radiologia , tomografia  e congêneres  ( 1 e 2)                      
3%                                                                                                                  R$ 204,48                  

   

                                                                                                                                                                             

                      Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2%                           

02                  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 da Previdência  
Social                                                                                                                                                                                                     2%                           

   

                      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.                                                
3%                                                                    

                      d) quando, incluídos nas letras “a” ou “b” deste item, executados por entidades sem finalidade lucrativa , assim entendidas  as  

                      que atendam as condições 
regulamentares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2%                                 

                      e) outros serviços ligados à saúde humana  não especificados 
acima.                                                                                                                                                                                                                                                                        2%                               

03                  Bancos de sangue, leite, pele, olhos,  sêmen e congêneres 
(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                  2%                                 

04                  Enfermeiros, obstretas, ortópticos, fonoaudiólogos , protétipos, (prótese dentária) 
(2)                                                                                                                                                                                                                                                                              R$  
102,23                                                             

05                  Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1, 2 e 3 desta lista, prestados através de planos de medicina de grupos,  



                       convênios, inclusive com empresa para assistência  a 
empregados.                                                                                                                                                                                                                                                                        2%                                 

06                  Planos de saúde, prestados por empresa que não esteja incluída no item 5 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. (-)               3%                                                                    

07                    (-)                                                                                                                                                 

08                  Médicos Veterinários                                                                                 R$ 204,48                   

09                  Hospitais veterinários, clínicas veterinárias  e congêneres (-)                    3%                                              

10                  Guarda , tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais  
(54)                                                                                                                                                                      3%                                R$  102,23                                                             

11                  Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, tratamento de pele, depilação, e congêneres. 
(25)                                                                                                                                                                                                                          2%                                R$  51,13                                                               

12                  Banho, ducha, sauna, massagem, ginástica e 
congêneres                                                                                                                                                                                                                                                                                          3%                                R$ 
204,48                                                              



13                  Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo (-
)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3%                                                                                                               

14                  Limpeza e dragagem de portos, rios e canais  (-
)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3%                                 

15                  Limpeza, manutenção  e conservação de imóveis inclusive vias públicas, parques e jardins 
(21)                                                                                                                                                                                                                           3%                                 

16                  Desinfecção, imunização, higienação, desratização e congêneres 
(23)                                                                                                                                                                                                                                                                     3%                                 

17                  Controle e tratamento de afluentes de Qualquer natureza , e de agentes físicos  e 
biológicos                                                                                                                                                                                                                                 3%                                 

18                  Incineração de resíduos qualquer(-
)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3%                                 

19                  Limpeza de chaminés (-
)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3%                                 

20                  Saneamento ambiental e congêneres  (-
)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3%                                 

21                  Assistência Técnica  
(13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3%                                 

22                  Assessoria ou consultoria de qualquer natureza , não contidas em outros itens desta lista, organização, programação, planejamento,  

                      assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa. 
(13).                                                                                                                                                                                                                                 2%                                 

23                  Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira, ou 
administrativa.                                                                                                                                                                                                                                                 
3%                                                                                                               

24                  Análise, inclusive de sistemas, exames, pesquisas, e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza (33)                                                                                                                    
2%                                              

25                  Contabilidade, auditoria ,  guarda livros, técnicos em contabilidade e 
congêneres.                                                                                                                                                                                                                                                  3%                                R$  
102,23                                                             

26                  Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas (8 e 
33)                                                                                                                                                                                                                                                                                  3%                                R$  
204,48                                                             

27                  Traduções  e 
interpretações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3%                &nb 


