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LOCAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE PODEM AUXILIAR EM SITUAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS.  
Temos três opções de atendimento.  
     Auditoria Fiscal: De 2ª a 6ª feira, das 13:00 as 17:00 horas. Telefones: 3227–7159 ou 3223–
2233. Presencialmente: Rua Rubens Pagani, 1–82 (Próximo a Pizzaria Mamma Mia). 
     Poupatempo: Atendimento da Finanças no Poupatempo/Bauru, Avenida Nações Unidas, 4–44, 
Centro (esquina com a Rua Inconfidência), de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 17:00 e aos sábados das 
08:00 às 13:00 horas.  
     Plantão Fiscal: De 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 16:00 horas. Telefone: 3235–1330 e 3235-1340 ou     
e–mail: plantaofiscal@bauru.sp.gov.br, não tem atendimento presencial.  
 
 
EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO ou CONSULTAS DE DÉBITOS REFERENTES A 
LANÇAMENTOS DE PARCELAMENTO.  
   No caso do parcelamento, existem três opções para impressão do boleto para recolhimento. 
      1º situação: Acessar www.bauru.sp.gov.br – clique no link Parcelamento Administrativo – 
Clique aqui para acessar o Parcelamento Administrativo – irá abrir a página do SIGIPM – colocar 
o e-mail e a senha cadastrada no inicio do processo de parcelamento – clicar no acompanhamento de 
processo – localizar o processo – abrir e clicar na emissão de boleto.  
Obs. No caso de parcelamento de débito pessoal, os boletos devem ser impressos somente 
por este acesso (SIGIPM) ou pessoalmente no Poupatempo Bauru. 
      2º situação: Acessar www.bauru.sp.gov.br – clique no link Parcelamento Administrativo – 
emissão de boletos do Parcelamento – colocar o número do processo e a identificação do imóvel 
(imobiliário) ou da inscrição municipal (mobiliário), ou também o nº do processo e o nº do CPF/CNPJ. 
      3º situação: Acessar www.bauru.sp.gov.br – clique no link TUFE – clique na opção 
Parcelamento – colocar o número do processo – escolher a opção se foi feito parcelamento de 
débitos imobiliários ou mobiliários – clique na opção e depois coloque a identificação do imóvel 
(imobiliário) ou da inscrição municipal (mobiliário), dependendo do que foi parcelado.  
 
 
EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO ou CONSULTAS DE DÉBITOS REFERENTES A 
LANÇAMENTOS PESSOAIS. 
      Referente a lançamentos pessoais: Auto de Infração Pessoal, ITBI e outros. 
      Acessar www.bauru.sp.gov.br – clique no link TUFE – clique na opção Pessoal – colocar o CPF 
ou CNPJ – entrar no extrato de débito, e imprimir o boleto. 
 
 
EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO ou CONSULTAS DE DÉBITOS REFERENTES A 
LANÇAMENTOS MOBILIÁRIOS. 
     Referente a lançamentos de: TUFE (Taxa Única de Fiscalização e Estabelecimento), ISSQN 
(todos), Auto de Infração Mobiliário e outros.  
     Acessar www.bauru.sp.gov.br – clique no link TUFE – clique na opção Mobiliário – colocar a 
inscrição municipal e a senha – clique em gerenciar – entrar no extrato de débito, e imprimir o boleto. 
     Caso não tenha a senha de acesso ao Sistema Tributário, solicitar a mesma pelo caminho abaixo. 

Solicitação ou Reativação de senha de acesso ao sistema tributário 
 Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 

Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Solicitação de senha de acesso ao Sistema Mobiliário. 
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 

alguma que ache importante para o andamento do processo. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  
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EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO ou CONSULTAS DE DÉBITOS REFERENTES A 
LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS.  
      Referente a lançamentos de: IPTU, Taxa De Bombeiro, Contribuição De Iluminação Pública ou 
Auto De Infração Imobiliário. 
      Acessar www.bauru.sp.gov.br – clique no link IPTU – colocar a identificação do imóvel e CPF do 
proprietário ou compromissário – clique em gerenciar, entrar no extrato de débito, e imprimir o boleto. 
     Se não acessar, é porque o cadastro está desatualizado, enviar todos os dados pessoais do 
proprietário/contribuinte que constam no carnê do IPTU para atualização (CPF, RG, data de 
nascimento, nome completo, endereço) ao plantaofiscal@bauru.sp.gov.br.  
     Se for alteração de proprietário/contribuinte, existe duas formas de atualizar. 
       Forma 1 – Atualizar pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo Eletrônico De 
Bauru, segue abaixo passo a passo. 

1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Alteração de Proprietário ou Compromissário 

Imobiliário, anexar à escritura, matrícula ou contrato com firma reconhecida. 
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 

alguma que ache importante para o andamento do processo. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  

       Forma 2 – Levar uma cópia da escritura, matrícula ou contrato com firma reconhecida no 
atendimento da Finanças no Poupatempo/Bauru, Avenida Nações Unidas nº 4–44, Centro (esquina 
com a Rua Inconfidência), 2ª a 6ª feira das 08:00 às 17:00 e aos sábados das 08:00 às 13:00 horas 
 
 
COMO FAZER PARCELAMENTO PELA INTERNET.  
Acessar www.bauru.sp.gov.br – LINK Parcelamento Administrativo 
Neste Link constam as informações referentes ao Parcelamento digital.  
Ler primeiramente o manual, pois nele explica passo a passo de como proceder. 
Tem a opção "clique aqui para se cadastrar", faça o cadastro gerando o login e a senha e depois 
acesse, faça todos os procedimentos até finalizar e protocolar o processo, depois basta consultar pra 
ver se foi deferido e imprimir os boletos do parcelamento. 
Lembrando que o cadastro do SIGIPM deve ser feito em nome do dono da divida.  
 
 
EMISSÃO CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA. 
      Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – certidões/documentos – escolher a opção – colocar a 
Inscrição Municipal e o CPF/CNPJ da inscrição. Só não será emitida em duas situações:  
1º situação: Débito em aberto:  
      Acessar www.bauru.sp.gov.br – clique no link TUFE – clique na opção Mobiliário – colocar a 
inscrição municipal e a senha – clique em gerenciar – entrar no extrato de débito, e imprimir o boleto. 
2º situação: Cadastro desatualizado:  
     Acessar www.bauru.sp.gov.br – clique no link TUFE – clique na opção Mobiliário – colocar a 
inscrição municipal e a senha – clique em gerenciar – entrar na alteração da Declaração e atualizar as 
informações. 
 
 
EMISSÃO CERTIDÃO NEGATIVA PESSOAL.  
       Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – certidões/documentos – escolher a opção – colocar o 
CPF/CNPJ da pessoa. Só não será emitida em duas situações:  
1º situação: Débito em aberto:  
      Acessar www.bauru.sp.gov.br – clique no link TUFE – clique na opção Pessoal – colocar o 
CPF/CNPJ da pessoa – clique em gerenciar – entrar no extrato de débito, e imprimir o boleto. 
2º situação: Cadastro desatualizado:  
      Enviar e–mail: plantaofiscal@bauru.sp.gov.br 
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EMISSÃO CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIA.  
      Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – certidões/documentos – escolher a opção – colocar a 
identificação: 
     Colocar a identificação Municipal (Setor/Quadra/Lote) e o CPF/CNPJ do proprietário ou 
compromissário. Só não será emitida em três situações:  
1º situação: Débito em aberto  
– Acessar www.bauru.sp.gov.br – clique no link IPTU – colocar a identificação do imóvel e CPF do 
proprietário ou compromissário – clique em gerenciar, entrar no extrato de débito, e imprimir o boleto. 
2º situação: Cadastro desatualizado (sem CPF / CNPJ):  
– Enviar todos os dados pessoais do proprietário/contribuinte que consta no carnê do IPTU para 
atualização (CPF, RG, data de nascimento, nome completo, endereço) ao 
plantaofiscal@bauru.sp.gov.br.  
3º situação: Cadastro totalmente desatualizado (não alterou nome do proprietário ou 
compromissário)  
    Se for alteração de proprietário/contribuinte, existe duas formas de atualizar. 
    Forma 1 – Atualizar pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo Eletrônico De 
Bauru, segue abaixo passo a passo. 

1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Alteração de Proprietário ou Compromissário 

Imobiliário, anexar à escritura, matrícula ou contrato com firma reconhecida. 
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 

alguma que ache importante para o andamento do processo. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  

Forma 2 – Levar uma cópia da escritura, matrícula ou contrato com firma reconhecida no atendimento 
da Finanças no Poupatempo/Bauru, Avenida Nações Unidas nº 4–44, Centro (esquina com a Rua 
Inconfidência), 2ª a 6ª feira das 08:00 às 17:00 e aos sábados das 08:00 às 13:00 horas 
 
 
EMISSÃO CERTIDÃO DE ROL NOMINAL MOBILIÁRIO. 
       Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – certidões/documentos – escolher a opção – colocar o 
CPF/CNPJ e emitir. Só não será emitida se o cadastro estiver desatualizado, neste caso mandar 
e–mail: plantaofiscal@bauru.sp.gov.br. 
 
 
EMISSÃO CERTIDÃO DE ROL NOMINAL IMOBILIÁRIO. 
        Deverá ser formalizado Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo Eletrônico De 
Bauru segue abaixo passo a passo. 

1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Rol Nominal imobiliário. 
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 

alguma que ache importante para o andamento do processo. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  

 
 
EMISSÃO DE VALOR VENAL.  
         Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – certidões/documentos – escolher a opção – colocar a 
identificação Municipal (Setor/Quadra/Lote) e o CPF/CNPJ do proprietário ou compromissário. Só não 
será emitida se o cadastro estiver desatualizado, neste caso mandar e–mail: 
plantaofiscal@bauru.sp.gov.br. 
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SOLICITAR A CNR – CERTIDÃO NEGATIVA RETENÇÃO  
     a) Sem inscrição municipal em Bauru. 
     Primeiramente faça o cadastro da empresa no site da Prefeitura. Acessar www.bauru.sp.gov.br – 
financas – sistema tributário – abertura de inscrição. 
     Preencher todos os campos com os dados da empresa que esta abrindo a inscrição.  
– colocar marcação de empresa de fora de Bauru. 
– campo endereço de localização deve ser de Bauru (colocar o endereço de onde o serviço foi 
executado).  
– campo endereço de notificação deve ser o que consta no CNPJ.  
– campo atividade deve ser incluído uma a uma, todas as atividades que constam no CNPJ.  
– campo atividade descritiva colocar a mensagem que é de fora de Bauru ou a inscrição é apenas 
para emissão da CNR (Certidão Negativa Retenção), este será apenas para recolhimento do ISSQN  
Digital.  
      Enviar e aguardar retorno da confirmação no e-mail do número da inscrição e a senha.  
   b) Após fazer a inscrição municipal ou no caso de já ter inscrição municipal em Bauru.    
        Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 
Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Certidão Negativa Retenção.  
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo.  
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  
 
 
CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DE ALÍQUOTA INFERIOR A 5% – SIMPLES NACIONAL 
     a) Sem inscrição municipal em Bauru.  
     Primeiramente faça o cadastro da empresa no site da Prefeitura. Acessar www.bauru.sp.gov.br – 
financas – sistema tributário – abertura de inscrição. 
     Preencher todos os campos com os dados da empresa que esta abrindo a inscrição.  
– colocar marcação de empresa de fora de Bauru. 
– campo endereço de localização deve ser de Bauru (colocar o endereço de onde o serviço foi 
executado).  
– campo endereço de notificação deve ser o que consta no CNPJ.  
– campo atividade deve ser incluído uma a uma, todas as atividades que constam no CNPJ.  
– campo atividade descritiva colocar a mensagem que é de fora de Bauru ou a inscrição é apenas 
para emissão da Certidão de Reconhecimento de Alíquota Inferior A 5% – Simples Nacional, este 
será apenas para recolhimento do ISSQN Digital.  
Enviar e aguardar retorno da confirmação no e-mail do número da inscrição e a senha.  
    b) Após fazer a inscrição municipal ou no caso de já ter inscrição municipal em Bauru.  
       Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 
Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Reconhecimento de Alíquota inferior a 5% – Simples 
Nacional.  
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo.  
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  
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COMO CANCELAR DÉBITOS MOBILIÁRIOS – Exceto Taxa de Publicidade.  
       Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 
Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Cancelamento de débitos (Tributos Mobiliário), exceto taxa 
de publicidade. 
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  
 
 
COMO CANCELAR DÉBITOS MOBILIÁRIOS DE TAXA DE PUBLICIDADE.  
          Formalizar processo no atendimento da Finanças no Poupatempo de Bauru, Avenida Nações 
Unidas nº 4–44, Centro (esquina com a Rua Inconfidência), de 2º a 6º feira das 08:00 às 17:00 e aos 
sábados das 08:00 às 13:00 horas, solicitando o cancelamento, este será encaminhado ao Setor de 
Fiscalização da SEPLAN para análise.  
  
 
COMO CANCELAR DÉBITOS IMOBILIÁRIOS.  
       Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 
Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Cancelamento de débitos (Tributos Imobiliários). 
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  
 
 
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFSE) EMITIDA PELO SISTEMA SIGISS 
(PREFEITURA) 
       Se for nota do mês (vigente), acesse o NFSE – SIGISS – Contribuinte – NFSE – Emissão de 
NFSE – no canto inferior direito tem a opção HISTÓRIO EMISSÕES – selecione a nota – clique em 
cancelar – coloque o motivo – OK. 
      Se for nota de mês anterior (exemplo, nota de abril/2014, que será cancelada em maio/2014 – a 
legislação dá permissão até o 5 dia útil do mês subsequente a emissão da nota), terá que protocolar 
processo SIGIPM – Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo Eletrônico De Bauru.  
     Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 
Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFSE) emitida 
pelo sistema SIGISS 

6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  
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CORREÇÃO DE LIVRO SERVIÇOS TOMADOS PERÍODO FINALIZADO – SIGISS 
     Informamos que as notas poderão ser editadas mesmo que o livro já tenha sido fechado.  
     Para tanto, deverá acessar SIGISS, escolher o período finalizado – Serviços tomados – 
Escrituração Fiscal – Lançamento Substitutivo – Selecionar a nota fiscal que se pretende corrigir e 
clicar em Editar. 
    Efetuadas as correções desejadas, clicar em Salvar e fechar a janela.  
    Após acessar Encerramento – A Escrituração já foi encerrada – clicar em Certificado. 
    Para acessar o boleto com a diferença gerada clicar em Histórico boleto. 
 
 
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 – banner 
NFSE, tem disponível neste local: 
– legislações (instrução normativa). 
– Vídeo aulas que explica em detalhes todos os procedimentos de como emitir notas de serviços 
prestados ou tomados. 
 
 
ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E LANÇAMENTO DE NOTAS DE EMPRESAS OU 
PESSOAS FÍSICAS DA CIDADE DE BAURU  
      Para abertura de inscrição: Acessar www.bauru.sp.gov.br – financas – sistema tributário – 
abertura de inscrição. Preencher todos os campos enviar e aguardar retorno da confirmação no e–
mail informado na solicitação.  
          Da parte da Finanças é tudo pela internet, outros departamentos devem ser consultados – 
Seplan (Secretaria do Planejamento) telefone 3235–1036.  
      Para lançamento de notas: 
Emissão de NFSE (serviços prestados): 
      Link NFSE – SIGISS – Módulo Contribuinte (coloque a IM e a senha são os 6 primeiros dígitos 
do CNPJ). 
Uma vez acessado clique em NFE (canto superior). Clique em Emissão de NFE 
Pesquisar/localizar o CNPJ/CPF do tomador (utilizar a lupa).  
Preencher todos os campos e clicar no Emitir NFSE.  
Clique no link Download de XML e salve e depois clique no link Visualizar a nota e salve também o 
arquivo PDF, deverá SALVAR TODAS as notas emitidas. 
O tomador recebe a nota por email. 
Ao final do período basta fazer o ENCERRAMENTO (MESMO SEM MOVIMENTO), caso tenha 
movimento irá gerar o boleto. 
Depois acesse a opção Boleto – Boleto avulso e imprimir o boleto gerado. 
Para a visualização dos lançamentos tem a opção LIVRO FISCAL. 
Emissão de NFSE ou notas de papel (serviços tomados) 
     Link NFSE – SIGISS – Módulo Contribuinte, coloque a senha a IM e a senha são os 6 primeiros 
dígitos do CNPJ. 
Clique em Movimento. Em serviços tomados temos as opções: 
– Digitação (se for TL, FC, recibo, Danfe, etc – normalmente quando o prestador for de fora de 
Bauru). Basta preencher com os dados da nota e SALVAR. 
– Validação (NFSE de Bauru recebida). Para Validar NFSE: Basta conferir, validar ou não. 
– Importação (no SIGISS tem o layout explicando a importação) 
      Ao final do período basta fazer o ENCERRAMENTO (MESMO SEM MOVIMENTO), caso tenha 
movimento irá gerar o boleto. 
     Depois acesse a opção Boleto – Boleto avulso e imprimir o boleto gerado. 
     A visualização dos lançamentos tem a opção LIVRO FISCAL 
 
 
 

http://www.bauru.sp.gov.br/
http://www.bauru.sp.gov.br/


7 

 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E LANÇAMENTO DE NOTAS DE EMPRESAS OU 
PESSOAS FÍSICAS DE FORA DE BAURU.  
Para abertura de inscrição: Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – sistema tributário – abertura 
de inscrição.  
      Preencher todos os campos com os dados da empresa que esta abrindo a inscrição.  
– colocar marcação de empresa de fora de Bauru.  
– campo endereço de localização deve ser de Bauru (colocar o endereço de onde o serviço foi 
executado).  
– campo endereço de notificação deve ser o que consta no CNPJ.  
– campo atividade deve ser incluído uma a uma, todas as atividades que constam no CNPJ.  
– campo atividade descritiva colocar a mensagem que é de fora de Bauru ou se a inscrição é 
apenas para emissão da CNR (Certidão Negativa Retenção), este será apenas para recolhimento do 
ISSQN Digital.  
       Enviar e aguardar retorno da confirmação no e-mail do número da inscrição e a senha. 
Para lançamento de notas: 
Lançamento de notas (serviços prestados): 
      Link NFSE – SIGISS – Módulo Contribuinte Eventual, coloque o CNPJ e a senha são os 6 
primeiros dígitos do CNPJ. 
Clique em Movimento. Em serviços prestados temos a opção de digitação.  
Para a digitação, basta preencher com os dados da nota e SALVAR. 
Ao final do período basta fazer o ENCERRAMENTO. 
Depois acesse a opção Boleto – Boleto avulso e imprimir o boleto gerado. 
E a visualização dos lançamentos tem a opção LIVRO FISCAL. 
Lançamento de notas (serviços tomados): 
      Link NFSE – SIGISS – Módulo Contribuinte Eventual, coloque o CNPJ e a senha são os 6 
primeiros dígitos do CNPJ. 
Clique em Movimento. Em serviços tomados temos as opções: 
– Digitação (se for TL, FC, recibo, Danfe, etc – normalmente quando o prestador for de fora de 
Bauru). Basta preencher com os dados da nota e SALVAR. 
– Validação (NFSE de Bauru recebida). Para Validar NFSE: Basta conferir, validar ou não. 
– Importação (no SIGISS tem o layout explicando a importação) 
Ao final do período basta fazer o ENCERRAMENTO. 
Depois acesse a opção Boleto – Boleto avulso e imprimir o boleto gerado. 
E a visualização dos lançamentos tem a opção LIVRO FISCAL. 
 

 
COMO FAÇO PARA HOMOLOGAR O LAYOUT DE INTEGRAÇÃO DE O SISTEMA AUXILIAR? 
       Constam disponível no site as explicações sobre o desenvolvimento e integração dos sistemas 
auxiliares. www.bauru.sp.gov.br – link NFSE Bauru – Manual de Integração do Webservice para 
NFSE (para empresas que desejarem desenvolver sistemas emissores da Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica). 
        Após o desenvolvimento de o Sistema Auxiliar, deverá ser protocolado um processo SIGIPM 
(Homologação de Sistema Emissor de NFSE) solicitando a homologação do Sistema desenvolvido, 
conforme o Manual de Integração do Webservice para NFSE. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Homologação de Sistema Emissor de NFSE. 
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  
   
 
 
 

http://www.bauru.sp.gov.br/
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_financas/nfse_manual_webservice.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_financas/nfse_manual_webservice.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_financas/nfse_manual_webservice.pdf
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AUTORIZAÇÃO DE VINCULAÇÃO DOS CLIENTES COM AS EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA 
PREFEITURA      
    Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 
Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Autorização De Vinculação Dos Clientes Com As 
Empresas Homologadas Pela Prefeitura. 
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  
   
 
PROBLEMAS COM SISTEMAS AUXILIARES JÁ HOMOLOGADOS: 
          Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 
Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – SUPORTE TECNICO PARA EMPRESAS JÁ 
HOMOLOGADAS DO SISTEMA AUXILIAR. 
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  
 
 
COMO SOLICITAR ENCERRAMENTO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL?  
        "Admitir-se-á a baixa retroativa do Cadastro Fiscal a partir da declaração do contribuinte, desde 
que não existiam indícios de prática da atividade em períodos anteriores ao requerimento do 
encerramento, cabendo ao Fisco a prova do fato gerador dos tributos relacionados àquela" (art. 316, § 
5º, c/c art. 41 do Decreto 10.645/2008).  
Temos dois tipos de encerramentos, com data retroativa e com data atual.  
      Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 
Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Encerramento de Inscrição Municipal. 
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  
      Se for encerramento retroativo e ocorrer um dos fatos abaixo, o encerramento só será admitido 
com data posterior ao fato. 
      Caso tenha contestação, deverá ser solicitado através de procedimento administrativo, 
formalizando requerimento e dando entrada no atendimento da Finanças no Poupatempo/Bauru, 2ª a 
6ª feira das 08:00 às 17:00 e aos sábados das 08:00 às 13:00 horas.  
        1) Auto de Infração  

2) Pagamentos  
3) Autorização de Notas Fiscais  
4) Declaração do Movimento Econômico (DME) com movimento  
5) Estimativa  
6) Atividade Estimada.  

 

wlmailhtml:%7bA47350C1-7422-40CA-9277-E5D3BEE60BF6%7dmid://00000629/!x-usc:http://www.bauru.sp.gov.br/
wlmailhtml:%7bA47350C1-7422-40CA-9277-E5D3BEE60BF6%7dmid://00000629/!x-usc:http://www.bauru.sp.gov.br/
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CORREÇÃO DE LIVRO FISCAL PERÍODO FINALIZADO ATÉ O ANO DE 2013 – LANÇADO NO 
SISTEMA TRIBUTÁRIO – (ISSQN VENCIDOS). 
    Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 
Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Correção de livro fiscal Período Finalizado (ISSQN 
VENCIDOS). 
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo. Explicar exatamente o que precisa ser 
corrigido, pois a correção será feita internamente. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação" 
 
 
O QUE É UMA INSCRIÇÃO MUNICIPAL? 
         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 (art. 173 do CTMB).  
        É muito importante olhar nas tabelas (disponível no www.bauru.sp.gov.br/financas – tabelas e 
guias – escolher qual tabela precisa: tabela do ISSQN ou tabela da TUFE).  
        Conforme enquadramentos efetuados poderão ser lançados os seguintes tributos: TUFE (Taxa 
Única de Fiscalização e Estabelecimento), ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
Imposto Sobre Serviços Trimestral, Imposto Sobre Serviços Estimado.  
        Depende da atividade escolhida será gerado um tipo de Imposto a recolher. 
PESSOA FISICA: pode ser enquadrada em: 
ATIVIDADE PESSOAL: Atividade exercida individualmente pela pessoa física. (A pessoa exerce a 
atividade pessoalmente – sozinha – ninguém influencia diretamente no trabalho dela, o recolhimento 
será trimestral) Exemplo: Ela faz todo serviço de fisioterapia sozinha.  
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. Exemplo: Uma fisioterapeuta contrata 
uma pessoa que faz fisioterapia para ajuda lá com os pacientes, ela deixou de exercer sozinha essa 
função.  
PESSOA JURÍDICA: poderá ser exercida na forma de ME, LTDA, EPP, constituída ou não de 
sociedade.  
      Da parte da Finanças é tudo pela internet, outros departamentos devem ser consultados – Seplan 
(Secretaria do Planejamento) telefone 3235–1036.  
 
 
TUFE – TAXA ÚNICA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO.  
         Conforme Lei 5771 de 21/08/2009 (publicada no Diário Oficial do dia 29/08/2009) e decreto 
11.128 de 296/12/2009 (publicada no Diário Oficial do dia 31/12/2009) entra em vigor a TUFE - Taxa 
Única Fiscalização de Estabelecimento, sendo assim, não teremos mais a partir de 01/01/2010 a taxa 
de licença, publicidade e fornecimento da abertura e outras (verificar lei), pois estas foram revogadas 
e incorporadas na TUFE – Taxa Única Fiscalização de Estabelecimento.  
        A TUFE poderá ser paga a vista com 10% de desconto ou em até 4 vezes (estes lançamentos já 
vão constar na inscrição municipal), com data inicial de vencimento de 31/03/2010.  
 
 
COMO CANCELAR DÉBITOS AJUIZADOS?  
        Neste caso é necessário formalizar processo no atendimento da Finanças no 
Poupatempo/Bauru, Avenida Nações Unidas, 4–44, Centro (esquina com a Rua Inconfidência), 2ª a 6ª 
feira das 08:00 às 17:00 e aos sábados das 08:00 às 13:00 horas.  
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ISENÇAO DA TUFE PARA REPRESENTANTE COMERCIAL – BASE LEGAL 
          Conforme Instrução Normativa Nº 25, de 4 de Maio De 2010 Publicada em 08 De Maio De 2010 
(Sábado). As instruções estão disponíveis em www.bauru.sp.gov.br – Secretaria – Finanças – 
Legislações. 
Art. 1º. Não será lançada a Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos – TUFE para a atividade 
exclusivamente de representação comercial, salvo quando o próprio contribuinte informar que possui 
estabelecimento ou nos casos em que a Fiscalização Municipal comprovar tal fato. 
         
 
FOI FEITO PAGAMENTO DA TUFE, NÃO HOUVE A BAIXA E A INSCRIÇÃO ENCERROU O QUE 
FAZER.  
    Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 
Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Solicitação de Reabertura da Inscrição Municipal.  
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo. Explicar exatamente o que precisa ser 
corrigido, pois a correção será feita internamente. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação" 
  
 
COMO FAZER NOS CASOS EM QUE A INSCRIÇÃO MUNICIPAL FOI ENCERRADA DE OFICIO 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.  
 
 
CANCELAMENTO DA TUFE  
           Conforme o artigo abaixo, se for comprovado que um dos contribuintes é responsável pelo 
pagamento da TUFE, os outros não recolherão, mas serão responsáveis tributários pela mesma.  
Art. 6° – Considera-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. § 1º – Para efeito de 
incidência da Taxa, consideram-se estabelecimentos distintos: 
I – os estabelecimentos comerciais e industriais que, embora no mesmo local e com idêntico ramo de 
atividade, ou não, sejam explorados por diferentes pessoas físicas ou jurídicas;  
II – os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma responsabilidade, estejam 
situados em locais distintos, ainda que na mesma via, logradouro, área ou edificação;  
III – cada um dos veículos a que se refere o inciso III do § 1° do artigo 4° desta Lei. § 2º – O disposto 
no § 1º, inciso I, deste artigo, não se aplica ao estabelecimento utilizado por prestadores de serviços 
legalmente regulamentados que atuem na mesma carreira profissional ou em áreas interligadas.  
§ 3º – Na hipótese do § 2º, a TUFE será devida uma única vez por ano, sendo todos os profissionais 
solidariamente responsáveis pelo seu pagamento.  
          Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 
Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Cancelamento da TUFE (Taxa Única de Fiscalização de  
Estabelecimento), quando tem mais de uma inscrição no mesmo local (Somente Pessoa Física - Lei 
5771 - artigo 6° - § 2 e §3).  

6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo.  
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação". 

http://www.bauru.sp.gov.br/
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ATIVAÇÃO DE INSCRIÇÕES MUNICIPAIS QUE CONSTAM SUSPENSAS E QUAL A BASE 
LEGAL DA SUSPENSÃO. 
            Conforme o artigo 248 parágrafo 2º e 3º do Decreto 10.084/2005, as inscrições que constam 
sem pagamento nos últimos 02 anos, estão com a inscrição suspensa.  
           Para ativar deve regularizar a inscrição na Prefeitura, regularizando as dívidas (pagamento a 
vista ou parcelamento). 
    Deverá ser solicitado o serviço pelo Processo Eletrônico SIGIPM – Processo Administrativo 
Eletrônico De Bauru. 
1 – Acessar www.bauru.sp.gov.br – finanças – SIGIPM. 
2 – Se for a primeira vez que utiliza, fazer o cadastro (colocar e-mail e criar uma senha). 
3 – Acessar novamente com o e-mail e a senha criada. 
4 – Clicar na opção "Abrir novo Processo". 
5 – Selecionar o serviço que precisa – Solicitação de Reabertura da Inscrição Municipal. 
6 – Clicar no avançar e preencher completamente com todas as informações solicitadas e mais 
alguma que ache importante para o andamento do processo. 
7 – O acompanhamento é pelo processo no link "Acompanhamento de Processos em tramitação"  
 
 
PARA ATUALIZAR CADASTRO MOBILIÁRIO OU FAZER O RECADASTRAMENTO. 
          Conforme a instrução normativa 12/07 publicada em 11/01/07 e complementada com a 13/07 
publicada em 15/02/07, existe a obrigatoriedade das inscrições municipais fazerem o recadastramento 
(atualização da atividade), entre outras obrigações. 
         Para atualizar, acessar www.bauru.sp.gov.br – clique no link TUFE – clique na opção Mobiliário 
– colocar a inscrição municipal e a senha – clique em gerenciar – entrar na alteração da Declaração e 
atualizar as informações, conforme procedimentos abaixo:  
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. No caso do recadastramento, devem ser inativadas as atividades existentes e incluídas 
novas atividades conforme o nome de cada uma delas. Se for apenas alteração inativar a que precisa 
e incluir a correta. 
            Aguardar homologação da Prefeitura, para saber se esta tudo certo verificar na declaração 
homologada. 
 
 
PARA SABER AS ALÍQUOTAS DE BAURU.  
     Acessar www.bauru.sp.gov.br – financas – tabelas e guias – escolher qual tabela precisa: tabela 
do ISSQN ou tabela da TUFE.  
   
 
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO MOBILIÁRIO OU IMOBILIÁRIO  
       Deverá ser protocolado processo no atendimento da Finança no Poupatempo de Bauru, Avenida 
Nações Unidas nº 4–44, Centro (esquina com a Rua Inconfidência), de 2º a 6º feira das 08:00 às 
17:00 e aos sábados das 08:00 às 13:00 horas.  
– Requerimento do contribuinte ou de seu procurador (Escritório Contábil, parentes ou outros) 
pleiteando a restituição;  
– 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)  
  
 
O QUE FAZER QUANDO APARECE A MENSAGEM DE SEGURANÇA, AO TENTAR ACESSAR O 
SITE?  
Conforme informação pode colocar a opção de: Continuar neste site (não recomendado)  

wlmailhtml:%7bA47350C1-7422-40CA-9277-E5D3BEE60BF6%7dmid://00000629/!x-usc:http://www.bauru.sp.gov.br/
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COMO FAÇO PARA OBTER A SENHA DE IMOBILIÁRIA E CORRETOR?  
Para a obtenção da senha de corretor, é necessário a inscrição no cadastro mobiliário e o CRECI. 
Para o cadastro inicial, enviar os seguintes dados para o e-mail plantaofiscal@bauru.sp.gov.br: 
– Assunto: Consulta de Proprietário - WEB 
– CPF ou CNPJ (vinculado à inscrição municipal). 
– Inscrição Municipal (cadastrada na Prefeitura Municipal de Bauru, sendo que esta deve estar ativa 
e vinculada ao setor de corretagem). 
– E-mail que será cadastrado para a consulta de proprietário. 
 
 
QUAIS CRITÉRIOS SÃO USADOS PARA O LANÇAMENTO DA TAXA DE BOMBEIRO E PARA A 
CONTRIBUINÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA?  
       Neste caso os critérios usados são: 
– Para imóveis territoriais (terrenos).  
Tem CIP (Contribuição de Iluminação Pública). Tem BOMBEIRO. 
– Para imóveis prediais até 60,00 m2 de construção.  
Não tem CIP (Contribuição de Iluminação Pública). É isento do BOMBEIRO.  
– Para imóveis prediais acima de 60,00 m2 de construção.  
Não tem CIP (Contribuição de Iluminação Pública). Tem BOMBEIRO. 
        A cobrança da Taxa de Serviço de Bombeiro, esta fundamentada na lei 5076/2003 e 
regulamentada pelo decreto 9714/2006. Conforme dispõe a lei 5076/2003 nos termos da cláusula 
décima quinta do convenio pela Secretaria de Segurança Publica do Estado de São Paulo e o 
Município de Bauru, para a execução de serviços de Bombeiros, autorizados pela lei 684/1975 e pelo 
decreto 22171/1984 e pela lei Municipal 3952/1995, foi instituída a Taxa de Serviço de Bombeiro. 
 
 
QUAIS SÃO AS FORMAS DE PAGAMENTO DO IPTU?  
Normalmente existem 03 formas de pagamento: 
   I – Pagamento em cota única com desconto de 10%, até 15 de abril de 2.014; 
  II – Pagamento em cota única sem desconto, até 15 de maio de 2.014; 
 III – Pagamento parcelado, sendo a primeira em 15 de abril de 2.014; 
IV – Para valores até R$ 44,06 (quarenta e quatro reais e seis centavos), o pagamento somente 
poderá ser efetuado em cota única; 
  V – Para valores acima de R$ 44,06 (quarenta e quatro reais e seis centavos), até R$ 105,11 (cento 
e cinco reais e onze centavos), o crédito poderá ser pago em 4 parcelas mensais e consecutivas; 
VI – Para valores acima de R$ 105,11 (cento e cinco reais e onze centavos), o crédito poderá ser 
pago em 9 parcelas mensais e consecutivas. 
       Todas as agências bancárias e casas lotéricas poderão efetuar o recolhimento do IPTU após seu 
vencimento, sem necessidade do carimbo da Prefeitura, aplicando-se os seguintes acréscimos 
moratórios: Atualização mensal pelo IPCA, que terá início a partir do décimo sexto dia do mês 
subsequente ao do vencimento do crédito, com base nos coeficientes de atualização divulgados todo 
dia 15 de cada mês pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças: multa de 2% sobre o valor 
mais juros de 1% ao mês a partir do 1º dia seguinte ao vencimento (sobre o valor corrigido).  
          A alíquota que incide sobre o Imposto Territorial Urbano é 2% sobre o valor venal total do 
imóvel e o Imposto Predial Urbano é 0.8% sobre o valor venal total do imóvel e constam alguns outros 
casos que são exceções (exemplo excesso de área) nestes casos tem que ser solicitado por 
procedimento administrativo, uma consulta tributária, especificando o imóvel correspondente.  
 
 
ENDEREÇOS DOS CARTÓRIOS DE BAURU.  
– 1º Cartório de Registros de Imóveis de Bauru/SP.   
Telefone: (14) 3235–5575  
Endereço: Rua Júlio de Mesquita Filho 10–31 sala 8 Edifício Garden Plaza (em frente Praça da Paz 
Nações Unidas). 
Horário de Atendimento: De 2º a 6º feira, das 9h às 17h. 
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– 2º Cartório de Registros de Imóveis de Bauru/SP.  
Telefone: (14) 3010–8040 
Endereço: Rio Branco, 16–56. 
Horário de Atendimento: De 2º a 6º feira, das 9h às 17h. 
– 1º Tabelião de Notas e de Protestos de Bauru/SP.  
Telefone: (14) 3235–7455 / 3235–7450. Fax: (14) 3235-7459 
Endereço: Rua Bandeirantes, 8–8.   
Horário de Atendimento: De 2º a 6º feira, das 9h às 17h. 
E–mail: atendimento@primeirotab.com.br 
– 2º Tabelião de Notas e de Protestos de Bauru/SP. Telefone: (14) 3224–3188 / 3224–3188. 
Telefone: (14) 3879-4260. Fax: (14) 3879-4256 
Endereço: Rua Bandeirantes, 12–59.   
Horário de Atendimento: De 2º a 6º feira, das 9h às 17h. 
E–mail: 2tab.notas@uol.com.br 

– 3º Tabelião de Notas e de Protestos de Bauru/SP.  
Telefone: (14) 3224-3188 / 3224-2266. Fax: (14) 3224-3188.  
Endereço: Praça Rodrigues de Abreu, nº 4–28, Centro, CEP 17015–240 (Em frente a igreja Santa 
Terezinha, cartório fica na Rua Sete de Setembro, mas o endereço é pela praça. Pontos de 
referência: Fica entre a Gilar e a Bradesco Seguros). 
Horário de Atendimento: De 2º a 6º feira, das 9h às 17h. 
E–mail: atendimento@3tabeliao.com.br 
 

  
 
INFORMAÇÕES DO SIGIPM  
         Conforme instrução normativa 19/2008, artigo 4º, os serviços abaixo elencados deverão ser 
somente formalizados pelo processo digital, via internet usando o sistema SIGIPM - Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Instrumentos Processuais Municipais.  
 
         Processos pelo SIGIPM da Divida Ativa  

 Parcelamento Digital 
 
         Processos pelo SIGIPM da DRI (Divisão de Receitas Imobiliárias) e da DAFRI (Divisão de 
Auditoria Fiscal Receitas Imobiliárias) – Referentes a Tributos Imobiliários (IPTU, ITBI, 
Contribuição de Melhoria e CIP)  

 Alteração de Proprietário ou Compromissário Imobiliário 

 Cancelamento de Débitos (Tributos Imobiliários) 

 Cancelamento de IPTU de Imóvel Rural 

 Certidão Negativa com Ressalva de Tributos Imobiliários 

 Compensação de Tributos IMOBILIÁRIOS ( Somente do ANO VIGENTE; Anos anteriores, 
protocolar processo Poupatempo - Finanças) 

 Consulta Cadastral Imobiliária 

 Consulta Tributária (Tributos Imobiliários)  

 Reconhecimento de Imunidade do IPTU / ITBI 

 Reconhecimento de Isenção de IPTU - Guarda de menor 

 Reconhecimento de Isenção de IPTU para aposentados por invalidez 

 Reconhecimento de Isenção de IPTU para Associação de Moradores 

 Reconhecimento de Isenção de IPTU para empresas industriais, comerciais ou de prestação de 
serviços. 

 Reconhecimento de Isenção de IPTU para ex-combatente da Revolução de 32 / ex-integrante 
da FEB 

 Reconhecimento de Isenção de IPTU para Imóveis Frontais as Feiras Livres 

 Reconhecimento de Isenção de IPTU para maiores de 65 anos 

 Reconhecimento de Isenção de IPTU para portador do mal de HANSEN 

 Reconhecimento de não incidência de ITBI na incorporação de Capital 

 Rol Nominal Imobiliária 

mailto:2tab.notas@uol.com.br
mailto:atendimento@3tabeliao.com.br
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Processos pelo SIGIPM da DRM (Divisão de Receitas Mobiliárias) e da DAFRM (Divisão de 
Auditoria Fiscal Receitas Mobiliárias) – Referentes a Tributos Mobiliários (ISSQN, TUFE, e outros)  

 AUTORIZAÇÃO DE VINCULAÇÃO DOS CLIENTES COM AS EMPRESAS HOMOLOGADAS 
PELA PREFEITURA 

 Cancelamento da TUFE (Taxa Única de Fiscalização de > Estabelecimento), quando tem mais 
de uma inscrição no mesmo local (Somente Pessoa Física - Lei 5771 - artigo 6° - § 2 e §3) 

 Cancelamento de Débitos (Tributos Mobiliários), exceto taxa de publicidade 

 CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFSe) EMITIDAS PELO SISTEMA 
SIGISS (PREFEITURA) 

 Cancelamento ou Alteração de Dados da Autorização de Notas Fiscais 

 Certidão Negativa com Ressalva de Tributos Mobiliários 

 Certidão Negativa de Retenção 

 Compensação de Tributos MOBILIÁRIOS ( Somente do ANO VIGENTE; Anos anteriores 
protocolar processo Poupatempo - Finanças) 

 Consulta Tributária (Tributos Mobiliários) 

 Consultas Cadastrais Mobiliário (situações diversas) 

 Correção do Livro Fiscal de Periodo Finalizado (ISSQN VENCIDOS) 

 Desconto do ISSQN Trimestral para 1º Inscrição de Autônomo 

 Encerramento de Inscrição Municipal 

 HOMOLOGAÇÃO DE SISTEMA EMISSOR DE NFS-e - SOMENTE PARA DESENVOLVEDOR 

 Instituições Financeiras - Assuntos diversos 

 Liberação de sequência NFS-e 

 Reabertura de livro fiscal do mês atual (ISSQN NÃO VENCIDOS) 

 Reconhecimento de alíquota inferior a 5% - Retenção Simples Nacional 

 Reconhecimento de Imunidade do ISSQN 

 Reconhecimento de Isenção ou Não Incidência de Tributos Mobiliários 

 Repasse 5% do ISSQN - ESPORTE AMADOR (COMPROVANTES) 

 Retificação de Data de Encerramento de Inscrição Municipal 

 Revisão de Enquadramento Tributário 

 Revisão, Enquadramento, Desenquadramento ou Suspensão de Estimativa 

 Solicitação de Autorização de Regime Especial de Nota Fiscal 

 Solicitação de Reabertura da Inscrição Municipal 

 Solicitação de senha de acesso ao Sistema Mobiliário 

 SUPORTE TECNICO PARA EMPRESAS JÁ HOMOLOGADAS DO SISTEMA AUXILIAR. 

 Unificação de inscrições municipais 
 
 
 


