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1. Acesso
O Sistema Tributário para atualização cadastral na inscrição municipal, está disponível através da
página oficial da Prefeitura Municipal de Bauru na internet https://www2.bauru.sp.gov.br.
Clique no link “SECRETARIAS” no menu principal.

Após acessar o link Secretarias, desça a barra de rolagem do navegador, até o item “Economia e
Finanças e clique no link “TFE”.

Após acessar o banner, clique no link “TFE – Emissão de Documento Simplificado de Arrecadação”.
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1.1 Login
Após selecionar o tipo de cadastro Mobiliário, realize o “login” no sistema, inserindo o CPF, Senha* e
Texto Imagem. Posteriormente, clique no botão “Confirmar”.
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*IMPORTANTE:
Caso seja o primeiro acesso, deverá informar a mesma senha de acesso utilizada nos sistemas
anteriores do mobiliário, tais como: Sistema de Nota Fiscal Eletrônica – SisNf-e; Sistema Tributário; etc.

1.2 Esqueci minha senha
Caso tenha esquecido a senha de acesso aos Sistemas Tributário, basta clicar no link “Esqueci minha
senha”.
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Após, digite o número do CPF “Buscar”.

Será enviado o e-mail com o link para redefinição da senha, para o endereço eletronico exemplificado
em tela, após clicar no botão “Redefinir Senha”.

ful******@dominio.com

Aparecerá a mensagem abaixo: “E-mail enviado com sucesso.”
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*IMPORTANTE:
Verificar no seu e-mail, as caixas de “Lixo Eletrônico” e “Spam”, caso tenha sido direcionado
automaticamente para essas caixas de seu gerenciador de emails.
O referido e-mail terá o teor abaixo exemplificado, sendo necessário clicar no botão “Alterar senha”.

FULANO DE TAL
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Insira a Nova Senha e Confirme nova senha. Após, clique no botão “Confirmar”.
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123.456.789-10

FULANO DE TAL

Aparecerá a mensagem abaixo: “Senha alterada com sucesso.”

1.3 Alteração de E-mail
Caso não possua acesso ao E-mail cadastrado, poderá efetuar a alteração, clicando no botão “Alterar Email”.

ful******@dominio.com
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Digite o E-mail e Telefone.

123.456.789-10

Anexe os documentos obrigatórios (CPF, RG e Comprovante de endereço) e clique no botão: “Enviar
Solicitação”.

Aparecerá a mensagem abaixo: “Solicitação Realizada!”

*IMPORTANTE:
As informações passarão por análise e você recebera um e-mail quando a solicitação for deferida.
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2. Acessando o Módulo Pesquisa de Débitos
Após realizar o login no Sistema Tributário, clique no botão do Módulo: “Pesquisa Débitos”.

Selecione caixa do tipo de cadastro
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123.456.789-10

FULANO DE TAL

123.456.789-10

“Empresa” e clique no botão “Consultar Débitos”.

999999

Selecione a aba “Parcelas do Lançamento”.

999999

FULANO DE TAL
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2.1 Emissão de Guia de Recolhimento – Parcela Única com Desconto

Selecione caixa do primeiro registro, referente a Parc. “0”.

999999

FULANO DE TAL

Após selecionar a Parc. “0”, clique no botão “Boleto”.
*IMPORTANTE:
Desbloqueie os Pop-up do navegador para que seja exibido a janela do boleto.

2.2 Emissão de Guia de Recolhimento – Parcelado

Selecione caixa referente a Parc. “1”.

999999
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Após selecionar a Parc. “1”, clique no botão “Boleto”.
*IMPORTANTE:
Repita o procedimento acima, individualmente, para as parcelas 2, 3 e 4.
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3. Observações

Para contribuintes sujeitos ao recolhimento de mais de uma taxa, será admitido o pagamento
parcelado em 04 parcelas apenas aos que realizarem o recolhimento no Documento Simplificado de
Arrecadação, recolhendo as taxas devidas numa mesma guia.

A Lei Municipal nº 7.265, de 09 de outubro de 2.019 incluiu os parágrafos 4º e 5º ao artigo 13 da Lei
7.154/2018, concedendo desconto de 70% exclusivamente para recolhimento da TAVS – Taxa de Ações de
Vigilância em Saúde dentro do exercício de vencimento. Assim, para pagamento dentro do exercício de
vencimento das parcelas das Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos, o contribuinte sujeito à TAVS
emitirá guia para recolhimento onde a Taxa de Ações de Vigilância em Saúde constará com o desconto
correspondente.

Tratando-se de desconto condicionado, o contribuinte que não efetuar o recolhimento do valor da
Taxa de Ações de Vigilância em Saúde no exercício de vencimento perderá o direito ao desconto de 70%
desta taxa em relação à cota única ou da parcela que constar em aberto, caso tenha efetuado opção de
pagamento das taxas parceladas.

O suporte e atendimento ao contribuinte, para sanar dúvidas quanto ao acesso ao novo sistema, é
através dos seguintes contatos:

E–mail: plantaofiscal@bauru.sp.gov.br
Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 17:00 h

WhatsApp: (14) 3223 – 1514
Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 17:00 h

Telefônico: (14) 3235 – 1000. Escolher a opção 2 e dentro do horário a opção 1
Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 17:00 h
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