
FAQ – PARCELAMENTO e PESSOAL  
 

– ANÁLISE PARA BAIXA DE PARCELAS PAGAS EM 

PARCELAMENTO 

ANÁLISE PARA BAIXA DE PARCELAS PAGAS EM PARCELAMENTO 

ADMINISTRATIVO 
 

       O serviço deverá ser solicitado por Processo Eletrônico: 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar no ícone (quadradinho) DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em NOVO DOCUMENTO 

– Na linha Modelo, escolher o documento ANÁLISE PARA BAIXA DE PARCELAS PAGAS EM 

PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. 

– Após selecionar, preencher todas as informações solicitadas. 

– Para anexar documento, clique em Anexar Arquivo. 

– Boletos 

– Comprovante de Pagamento 

– Clicar em GRAVAR. Será gerado um número de Protocolo e um Código. (Copiar o número do 

Protocolo e o Código de Acesso – será enviado por e-mail, mas, por segurança, copiar Protocolo 

e Código) 
 

COMO ACOMPANHAR PROCESSO ELETRÔNICO 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar em DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em MEUS DOCUMENTOS 

– Digitar o PROTOCOLO e o CÓDIGO 

– Clicar em CONSULTAR DOCUMENTO 

 
 

– ANÁLISE/COMPENSAÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM 

DUPLICIDADE EM PARCELAMENTO 
 

ANÁLISE/COMPENSAÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM DUPLICIDADE 

EM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

           O serviço deverá ser solicitado por Processo Eletrônico: 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar no ícone (quadradinho) DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 



– Clicar em NOVO DOCUMENTO 

– Na linha Modelo, escolher o documento ANÁLISE/COMPENSAÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM 

DUPLICIDADE EM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. 

– Após selecionar, preencher todas as informações solicitadas. 

– Para anexar documento, clique em Anexar Arquivo. 

– Boletos 

– Comprovante de Pagamento 

– Clicar em GRAVAR. Será gerado um número de Protocolo e um Código. (Copiar o número do 

Protocolo e o Código de Acesso – será enviado por e-mail, mas, por segurança, copiar Protocolo 

e Código) 
 

COMO ACOMPANHAR PROCESSO ELETRÔNICO 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar em DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em MEUS DOCUMENTOS 

– Digitar o PROTOCOLO e o CÓDIGO 

– Clicar em CONSULTAR DOCUMENTO 

 

– COMO FAZER PARCELAMENTO (De qualquer tributo ou taxas) 
 

PARCELAMENTO PELA INTERNET 
 

         O parcelamento é efetuado através do acesso logado do contribuinte, abaixo segue 

caminho e procedimento para solicitação de parcelamento. 

– Acessar o www.bauru.sp.gov.br 

– Escolher ícone (quadradinho) Parcelamentos 

– Clique em Parcelamento Administrativo 

– Acesse ao sistema com seu CPF/CNPJ e Senha cadastrado 

– Ao abrir o sistema, clique em Parcelamento Web 

– Aparecerão seus cadastros vinculados ao CPF/CNPJ 

– Selecione na caixinha à esquerda o cadastro que deseja realizar parcelamento 

– Após selecionar clique no botão vermelho Realizar Parcelamento 

– Abrirá a pesquisa de débitos para parcelamento 

– Selecione os débitos e clique no botão vermelho no canto superior direito Parcelamento 

– Abrirá uma janela com as opções de parcelas 

– A primeira parcela já terá o vencimento informado pelo sistema ( mas ressaltamos pode alterar o 

vencimento no boleto, leve em consideração sempre o boleto ) 

– No campo “ Dia Venc. Demais Parcelas ” informará o dia de vencimento da segunda parcela em 

diante, selecione o dia que deseja que seja o vencimento das demais parcelas (dia 5,15 ou 25) 

– Clique na linha que deseja ser o número de parcelas do parcelamento 



– Após selecionar a opção de parcelas clique no botão verde Confirmar. 

– Aparecerá outra etapa com os dados do parcelamento selecionado e os dados do solicitante 

cadastrado, clique em Confirmar. 

– Após confirmar aparecerá uma caixa de mensagem perguntando se deseja continuar, clique 

em Sim 

– Ao clicar em “Sim” aparecerá uma caixa informando que o "Parcelamento Realizado com 

Sucesso", com os botões para Imprimir Parcelamento ou Voltar. 

– Abrirá também o termo do parcelamento para que possa consultá-lo 

– Lembramos que somente é liberado as próximas parcelas ao pagar a primeira parcela, a primeira 

parcela aparecerá junto com o termo do parcelamento 

 

INFORMAÇÕES SOBRE PARCELAMENTO 
 

– NÃO PODE PARCELAR: Art. 1º, § 13, da Lei 6071/2011. É vedado o parcelamento 

administrativo de crédito fazendário: 

– no mesmo exercício a que se referir seu lançamento, salvo quando inscrito em dívida ativa, no 

interesse do Município; 

– proveniente de retenção na fonte; 

– decorrente de compensação; 

– que, após regular processo administrativo ou judicial, seja considerado como crime contra a 

ordem tributária, nos termos da legislação de regência; 

– cobrado em processo de execução fiscal em que tenha sido verificada, pelo juiz da causa, 

prova de fraude à execução ou sua tentativa; 

– consolidado em parcelamento administrativo, cujo saldo devedor esteja em cobrança judicial. 

 

– VALOR MÍNIMO DA PARCELA DO PARCELAMENTO EM 2023: DECRETO nº 16.488/22,  

Art. 10 Na formalização do parcelamento administrativo deverá ser observado: 

        I – Na forma prevista no § 27 do art. 263 do Decreto Municipal nº 10.645, de 10 de abril de 

2.008 e suas alterações, o valor mínimo da parcela de:  

a) R$ 291,17 (duzentos e noventa e um reais e dezessete centavos), quando o devedor for PESSOA 

JURÍDICA; 

b) R$ 194,39 (cento e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), quando o devedor for 

MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

c) R$ 58,19 (cinquenta e oito reais e dezenove centavos), quando o devedor for PESSOA FÍSICA ou 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL  

 

– BOLETOS DE PARCELAMENTO OU DÉBITOS PESSOAIS 
 

EMISSÃO DE BOLETOS DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. 



 

      Para emissão dos Boletos de PARCELAMENTO para pagamento temos 2 caminhos: 
 

1º CAMINHO: ACESSO RÁPIDO – NESTE CASO O BOLETO NÃO SAI COM O NOME DA 

PESSOA, POIS É PROTEGIDO PELA LEI 13.709/2018. O CAMPO “NOME” SAI COM A 

INFORMAÇÃO DA LEI. 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar no ícone (quadradinho) IPTU 

– Clicar em ACESSO RÁPIDO 

– Clicar em EMISSÃO BOLETO PARCELAMENTO 

– Digitar o número do parcelamento no campo Nº DO PARCELAMENTO OU O Nº DO PROCESSO 

– Digitar o Texto da Imagem e clicar em Consultar 

– Aparecerão os lançamentos que constarem em aberto. Selecione os lançamentos clicando na 

caixinha à esquerda 

– Após selecionar, clique no botão vermelho "Boleto" (canto superior direito) para gerar o boleto. 

 

2º CAMINHO: ACESSO LOGADO – NESTE CASO O BOLETO SAI COM O NOME DA PESSOA. 

PARA ACESSAR É NECESSÁRIO TER UMA SENHA CADASTRADA. 

– Acessar o www.bauru.sp.gov.br 

– Escolher ícone (quadradinho) Parcelamentos 

– Clique em Parcelamento Administrativo 

– Acesse ao sistema com seu CPF/CNPJ e Senha cadastrado 

– Na ÁREA ACESSADA, será apresentada a tela inicial onde estarão disponíveis todos os módulos 

em que o contribuinte logado tenha permissão de acesso pela Prefeitura. 

– Clique no botão PESQUISA DE DÉBITOS 

– Aparecerão os cadastros vinculados no CPF/CNPJ (Contribuinte - CPF/CNPJ; Empresa - Inscrição 

Municipal; e Imóvel - Propriedade do Contribuinte) 

– Selecione à esquerda na caixinha na linha do cadastro que deseja consultar os débitos e clique no 

botão vermelho Consultar Débitos 

– Aparecerão os lançamentos que constarem em aberto, selecione os lançamentos clicando na 

caixinha à esquerda. 

– Após selecionar clique no botão vermelho acima no lado direito "Boleto" para gerar o boleto 

 

EMISSÃO DE BOLETOS DE DÉBITOS PESSOAIS. 
 

      No caso da emissão dos Boletos de débitos PESSOAIS para pagamento temos 2 caminhos: 
 

1º CAMINHO: ACESSO RÁPIDO – NESTE CASO O BOLETO NÃO SAI COM O NOME DA 

PESSOA, POIS É PROTEGIDO PELA LEI 13.709/2018. O CAMPO “NOME” SAI COM A 

INFORMAÇÃO DA LEI. 



– Acessar o www.bauru.sp.gov.br 

– Escolher ícone (quadradinho) IPTU 

– Clicar em ACESSO RÁPIDO 

– Clicar em *PESQUISA DÉBITO DE INCIDÊNCIA PESSOAL* 

– Colocar o CPF/CNPJ do Proprietário e clicar no GERAR 

– Colocar o CAMPO TEXTO e clicar em CONSULTAR. 

– Aparecerão os lançamentos que constarem em aberto, selecione os lançamentos clicando na 

caixinha à esquerda. 

– Após selecionar clique no botão vermelho acima no lado direito "Boleto" para gerar o boleto 

 

2º CAMINHO: ACESSO LOGADO – NESTE CASO O BOLETO SAI COM O NOME DA PESSOA. 

PARA ACESSAR É NECESSÁRIO TER UMA SENHA CADASTRADA. 

– Acessar o www.bauru.sp.gov.br 

– Escolher ícone (quadradinho) IPTU 

– Clicar em Acesso com Senha - Sistema Tributário 

– Campo CPF/CNPJ: informar o CNPJ / CPF do munícipe que será verificada as informações. 

– Campo SENHA: Se for o 1º acesso, deverá clicar na opção “Não sou Cadastrado”, se já tem 

senha fornecida pela Prefeitura para utilização deste novo acesso, colocar a senha e depois 

preencher o “Texto Imagem”. 

– Campo TEXTO IMAGEM: Preencher com as letras e números que aparecem em destaque. 

– Campo CONFIRMAR: Carrega o Sistema após validar o CNPJ/CPF, Senha digitada e o Texto 

Imagem. 

– Na ÁREA ACESSADA, será apresentada a tela inicial onde estarão disponíveis todos os módulos 

em que o contribuinte logado tenha permissão de acesso pela Prefeitura. 

– Clique no botão PESQUISA DE DÉBITOS 

– Aparecerão os cadastros vinculados no CPF/CNPJ (Contribuinte - CPF/CNPJ; Empresa - Inscrição 

Municipal; e Imóvel - Propriedade do contribuinte) 

– Selecione à esquerda na caixinha na linha do cadastro que deseja consultar os débitos e clique no 

botão vermelho Consultar Débitos 

– Aparecerão os lançamentos que constarem em aberto, selecione os lançamentos clicando na 

caixinha à esquerda. 

– Após selecionar clique no botão vermelho acima no lado direito "Boleto" para gerar o boleto 

 

– CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PESSOAIS 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE INCIDÊNCIA PESSOAL = CERTIDÃO TRIBUTÁRIA 

– CERTIDÃO TRIBUTÁRIA - É a Certidão Pessoal ou do Contribuinte, a mesma abrange todos os 

vínculos existentes e seus respectivos lançamentos (Mobiliário, Imobiliário e Pessoal), tendo 



débitos em algum destes a mesma não poderá ser emitida. Emitida somente com acesso com 

senha. 
 

– CERTIDÃO MOBILIÁRIA - A Certidão Mobiliária abrange somente os vínculos existentes e seus 

respectivos lançamentos Mobiliário, tendo débitos a mesma não poderá ser emitida. Emitida 

somente com acesso com senha. 
 

– CERTIDÃO IMOBILIÁRIA - A Certidão Mobiliária abrange somente os vínculos existentes e seus 

respectivos lançamentos Imobiliário, tendo débitos a mesma nãopoderá ser emitida. Emitida com 

acesso com senha e no Acesso rápido, mas sem as informações completas do nome e 

CPF/CNPJ. 
 

 

CERTIDÕES WEB – ACESSO LOGADO COM SENHA 

– Acessar o www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar no ícone (quadradinho) NF Bauruense 

– Clicar em Sistema Nota Fiscal Eletrônica 

– Insira o CPF/CNPJ e a Senha, coloque o Texto Imagem apresentado e clicar em CONFIRMAR. 

– Clique no botão CERTIDÕES WEB , 

– Selecione a linha com o Tipo (Contribuinte - Imóvel - Empresa) que deseja emitir a certidão:  

IMÓVEL (Essa Certidão abrange somente os vínculos existentes e seus 

respectivos lançamentos Imobiliário, tendo débitos à mesma não poderá ser emitida) 

EMPRESA (Essa Certidão abrange somente os vínculos existentes e seus 

respectivos lançamentos mobiliário, tendo débitos à mesma não poderá ser emitida) 

CONTRIBUINTE (Essa Certidão abrange todos os vínculos existentes e seus 

respectivos lançamentos Imobiliário, Mobiliário e Pessoal, tendo débitos em algum destes a 

mesma não poderá ser emitida) 

– Clicar em CONSULTAR CERTIDÃO. 

– Clicar em SOLICITAR NOVA CERTIDÃO. 

– Abrirá uma caixa com os tipos de certidões, selecione na lista à certidão que deseja e clique no 

botão azul "CONFIRMAR". 

 
 

COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A 

DESCONTO POR ASSIDUIDADE - PARCELAMENTOS 

     O serviço deverá ser solicitado por Processo Eletrônico: 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar no ícone (quadradinho) DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em NOVO DOCUMENTO 

– Na linha Modelo, escolher o documento COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS MOBILIÁRIOS 

CONSTANTES EM PARCELAMENTO - TRIBUTOS MOBILIÁRIOS. 



– Após selecionar, preencher todas as informações solicitadas. 

– Para anexar documento, clique em Anexar Arquivo. 

– Clicar em GRAVAR. Será gerado um número de Protocolo e um Código. (Copiar o número do 

Protocolo e o Código de Acesso – será enviado por e-mail, mas, por segurança, copiar Protocolo 

e Código) 
 

COMO ACOMPANHAR PROCESSO ELETRÔNICO 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar em DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em MEUS DOCUMENTOS 

– Digitar o PROTOCOLO e o CÓDIGO 

– Clicar em CONSULTAR DOCUMENTO 

 

– CÓPIA DE CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA 
 

CÓPIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 
 

        O serviço deverá ser solicitado por Processo Eletrônico: 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar no ícone (quadradinho) DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em NOVO DOCUMENTO 

– Na linha Modelo, escolher o documento CÓPIA DE CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. 

– Após selecionar, preencher todas as informações solicitadas. 

– Para anexar documento, clique em Anexar Arquivo. 

– Clicar em GRAVAR. Será gerado um número de Protocolo e um Código. (Copiar o número do 

Protocolo e o Código de Acesso – será enviado por e-mail, mas, por segurança, copiar Protocolo 

e Código) 
 

COMO ACOMPANHAR PROCESSO ELETRÔNICO 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar em DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em MEUS DOCUMENTOS 

– Digitar o PROTOCOLO e o CÓDIGO 

– Clicar em CONSULTAR DOCUMENTO 

 

– RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO 
 

RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 
 

         O serviço deverá ser solicitado por Processo Eletrônico: 



– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar no ícone (quadradinho) DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em NOVO DOCUMENTO 

– Na linha Modelo, escolher o documento RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS 

IMOBILIÁRIOS. 

– Após selecionar, preencher todas as informações solicitadas. 

– Para anexar documento, clique em Anexar Arquivo. 

– Cópia do RG, CPF 

– Cópia do Comprovante de Endereço 

– Clicar em GRAVAR. Será gerado um número de Protocolo e um Código. (Copiar o número do 

Protocolo e o Código de Acesso – será enviado por e-mail, mas, por segurança, copiar Protocolo 

e Código) 
 

COMO ACOMPANHAR PROCESSO ELETRÔNICO 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar em DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em MEUS DOCUMENTOS 

– Digitar o PROTOCOLO e o CÓDIGO 

– Clicar em CONSULTAR DOCUMENTO 

 

RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS INCIDÊNCIA 

PESSOAL 
 

         O serviço deverá ser solicitado por Processo Eletrônico: 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar no ícone (quadradinho) DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em NOVO DOCUMENTO 

– Na linha Modelo, escolher o documento RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS 

INCIDÊNCIA PESSOAL. 

– Após selecionar, preencher todas as informações solicitadas. 

– Para anexar documento, clique em Anexar Arquivo. 

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

arquivado. 

– Cópia do RG, CPF. 

– Cópia do Comprovante de Endereço 

– Clicar em GRAVAR. Será gerado um número de Protocolo e um Código. (Copiar o número do 

Protocolo e o Código de Acesso – será enviado por e-mail, mas, por segurança, copiar Protocolo 

e Código) 
 

COMO ACOMPANHAR PROCESSO ELETRÔNICO 



– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar em DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em MEUS DOCUMENTOS 

– Digitar o PROTOCOLO e o CÓDIGO 

– Clicar em CONSULTAR DOCUMENTO 
 
 

RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS MOBILIÁRIOS 
 

          O serviço deverá ser solicitado por Processo Eletrônico: 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar no ícone (quadradinho) DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em NOVO DOCUMENTO 

– Na linha Modelo, escolher o documento RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS 

MOBILIÁRIOS. 

– Após selecionar, preencher todas as informações solicitadas. 

– Para anexar documento, clique em Anexar Arquivo. 

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

arquivado. 

– Cópia do RG, CPF. 

– Cópia do Comprovante de Endereço 

– Clicar em GRAVAR. Será gerado um número de Protocolo e um Código. (Copiar o número do 

Protocolo e o Código de Acesso – será enviado por e-mail, mas, por segurança, copiar Protocolo 

e Código) 
 

COMO ACOMPANHAR PROCESSO ELETRÔNICO 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar em DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em MEUS DOCUMENTOS 

– Digitar o PROTOCOLO e o CÓDIGO 

– Clicar em CONSULTAR DOCUMENTO 

 

– SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO DE PARCELAMENTO 

ADMINISTRATIVO VIGENTE 
 

SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 

VIGENTE 
 

         O serviço deverá ser solicitado por Processo Eletrônico: 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 



– Clicar no ícone (quadradinho) DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em NOVO DOCUMENTO 

– Na linha Modelo, escolher o documento SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO DE PARCELAMENTO 

ADMINISTRATIVO VIGENTE. 

– Após selecionar, preencher todas as informações solicitadas. 

– Para anexar documento, clique em Anexar Arquivo. 

– Cópia do RG, CPF (do responsável pelo parcelamento) - Original ou Cópia Autenticada.  

– Cópia do Comprovante de Endereço Válido (do responsável pelo parcelamento) – o 

vencimento não deve ser superior a 90 dias da data de abertura deste processo. 

– Clicar em GRAVAR. Será gerado um número de Protocolo e um Código. (Copiar o número do 

Protocolo e o Código de Acesso – será enviado por e-mail, mas, por segurança, copiar Protocolo 

e Código) 
 

COMO ACOMPANHAR PROCESSO ELETRÔNICO 

– Acessar: www.bauru.sp.gov.br 

– Clicar em DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

– Clicar em MEUS DOCUMENTOS 

– Digitar o PROTOCOLO e o CÓDIGO 

– Clicar em CONSULTAR DOCUMENTO 

 


