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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DIRETORIA DO EXPEDIENTE 

OF.DE-13/89 Bauru, 23 de janeiro de 1989 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de, por intermédio de Vossa Exce 
lência e com fundamento no disposto no artigo 18 e parágrafo 1º 
convocar essa Egrégia câmara para reunir-se extraordinariamente 
durante o período compreendido entre os dias 25 e 26 do mês em 
curso, para apreciação de projeto de lei de iniciativa do Execu 
tivo que estou encaminhando nesta data. 

A presente convocação se revela necessária pa 
ra deliberação desta Egrégia Casa de alteração de lei recentemén 
te aprovada e que necessita sofrer alterações profundas para suã 
perfeita exequibilidade •• 

A Lei nº 2948, de 29 de novembro de 1988 que 
instituiu para o Município o Imposto sobre a transmissão "inter 
vivos" a qualquer titulo deixou de ter no seu bojo aspéctos im 
portantes como limites mínimos sobre a incidência do tributo nas 
transmissões em geral; formas de pagamento do imposto, obrigações 
dos Tabeliães e demais serventuários de ofício, bem como é omis 
sa quanto a forma de procedimento tributário que deve ser objet; 
de regulamentação posterior. 

Dest'arte, necessário se faz que a presente 
propositura seja examinada em curto espaço de tempo a fim de que 
o MunicÍpio promova a adequação da legislação municipal aos man
damentos constitucionais, uma vez que sua cobrança só será po2 
sível após 30 dias de vigência da referida lei. 

Na expectativa da compreensão desta Augusta C~ 
sa, reitero a Vossa Excelência os protestos de estima e elevado 
apreço. . tff~ 

'~~ri 

~~~1/M1 ~ic:f/$ 
~~,._._.,: ,.,._,.. /'-J{t:fo I FILffo 
~-6..~ . PREFEITO M ICIPAL 

"'i, ai1f1"1 ~ ~ --------· 
- CAM .. nA f..A~J~.!lr-1 A Sua Excelen ia, o Senhor ~K 

Milton Dota 
DD. Presidente 
N E S T A 

da Câmara Municipal 

anexo:- projeto de lei, 
exposição de motivos. 

- l3 -, ;_ 

l 1fü 
2 3 JAN 1989 

' L :" T •-. "' W/:~ 
1 Hornf},_~-~-(a) --··~ 
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l!STADO OI! SÃO PAULO 
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0 PROJETO DE LEI N2 05/89 
OI. N. -········-···········-······----·····-rnsti tui o Imposto sobre 

Transmissão "inter vivos",a 
qualquer titulo, por ato 
oneroso,de bensimÓveis, por 
natureza ou acessão fÍsica, 
e de direitos reais sobre -
imóveis, exceto os de gar8.!! 
tia,bem como cess~o de direi 
tos a sua aquisiç~o, e dá ~ 
outras providências. 

Engenheiro ANTONIO IZZO FILHO, Prefeito Municipal de 
Bauru, Estado de S~o Paulo, faz saber que a Câmara Municipal apr~ 
vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 12 

CAPÍTULO I 

DA INCIDÊNCIA 

O Imposto sobre Transmissão "inter vivos" de bens 
imóveis e de direitos reais sobre eles, tem como fa 
to gerador: 

I - A transmissão "inter vivos", a qualquer titulo, 
por ato oneroso: 
a) de bens imóveis, por natureza ou acessão fÍ 

sica; 
b) de direitos reais sobre bens imóveis, exceto 

os de garantia e as servidÕes; 

II - A cess~o, por ato oneroso, de direitos relativos 
à aquisiç~o de bens imóveis. 

Parágrafo único - O imposto de que trata este artigo refere-se a atos 
e contratos relativos a imóveis situados no territó
rio deste Município. 

Artigo 22 Estão compreendidos na incidência do imposto: 
I - A compra e venda; 

II - A dação em pagamento; 
III - A permuta; 

IV O mandato em causa própria ou com poderes 
equivalentes para a transmiss~o de bem imóvel 
e respectivo substabelecimento, ressalvado o 
disposto no artigo 32, inciso I, desta lei; 

V - A arremataç~o, a adjudicaç~o e a remiçao; 
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Artigo 32 

Artigo 42 

§ 

§ 2º 

VI - O valor dos bens imóveis que, na divisão de 
patrimônio comum ou na partilha, foram atri 
buidos a um dos cônjuges separados ou divor 
ciados, acima da respectiva meação; 

VII - O uso, o usufruto e a enfiteuse; 
VIII - A cessão de direitos do arrematante ou adjud! 

catário, depois de assinado o auto de arrema-. 
tação ou adjudicação; 

IX A cessão de direitos decorrente de compromis
sos de compra e venda; 

X - A cessão de direitos à sucessao; 
XI - A cessão de benfeitorias e construç9es em ter 

reno compromissado à venda ou alheio; 
XII - Todos os demais atos onerosos translativos de 

imóveis, por natureza ou acessão fÍsica, e 
constitutivos de direitos reais sobre imóveis. 

O imposto não incide: 
I - No substabelecimento de mandato em causa 

pria" ou com poderes equivalentes, feito para 
o mandatário receber a escritura definitiva do 
imóvel; 

II - Sobre a transmissão de bem imóvel, quando 
voltar ao domínio do antigo proprietário 
força de retrovenda, retrocessão ou pacto 
melhor comprador; 

este 
por 

de 

III - Sobre a transmissão de bens ou direitos incor 
porados ao patrimônio de pessoas jurídicas e; 
realização de capital; 

IV - Sobre a transmissão de bens ou direitos decorren 
te de fusão, incorporação, cisão ou extinção -
de pessoa jurídica. 

O disposto nos incisos III e IV do artigo anterior 
não se aplica quando o adquirente tiver como ativid~ 
de preponderante a compra e venda desses bens ou d! 
reitos, a sua locação ou arrendamento mercantil. 

Considera-se preponderante a atividade, quando mais 
de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional 
do adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores à aquis! 
ção, decorrer dos contratos referidos no "caput" des 
te artigo, observado o disposto no parágrafo segund~. 

Se o adquirente iniciar sua atividade após a aquis! 
ção ou menos de 2 (dois) anos antes dela, para efeito 
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§ 

Artigo 52 

Artigo 52 

§ 12 

§ 22 

Artigo 72 

do disposto no parágrafo anterior, serão considera 
das as receitas relativas aos 3 (três) exercícios 
subseqüentes à aquisição. 

Quando a transmissão de bens ou direitos for feita 
junto com a transmissão da totalidade do patrimônio 
do alienante, não se caracteriza a preponderância da 
atividade, para os fins deste artigo. 

CAPÍTULO II 

DOS CONTRIBUINTES 

são contribuintes do imposto: 
I - Os adquirentes dos bens ou direitos transmiti 

dos; 
II - Os cedentes, nas cessÕes de direitos decorrentes 

de compromissos de compra e venda. 

CAPÍTULO III 

DO CÁLCULO DO IMPOSTO 

A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens 
ou direitos transmitidos. 

Não serçi.o abatidas do valor venal quaisquer dÍvidas 
que onerem o imóvel transmitido. 

- de ' aquisição, Nas cessoes direitos a o valor ainda - pelo cedente ' cálcu nÇl.O pago sera deduzido da base de 
lo. 

Para efeito de recolhimento do imposto, deverá ser 
utilizado o valor constante da escritura ou instru 
mento particular de transmissão ou cessão. 

Em nenhuma hipótese, esse valor poderá ser inferior 
a(duas'vezes e meio do valor'--do imóvel objeto da tran 
sação,\. no exercício, para bas-é, de cálculo do Impost;-

·--"->--~ .. '."' ~,\.r(J 
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§ 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, 
atualizado monetariamente, de acordo com a variação 
de Índices oficiais, correspondente ao período de 12 
de janeiro à data em que for lavrada a escritura ou 
instrumento particular. 

Na inexistência de lançamento do Imposto sobre a Pr~ 
priedade Predial e Territorial Urbana, os atos tran~ 
lativos somente serão celebrados mediante apresenta
ção de certidão dessa circunstância, expedida pela 
unidade competente. 

Artigo 8º O valor mínimo fixado no parágrafo 1º do artigo ant~ 
rior será reduzido: 

I - Na instituição de usufruto e uso, para 1/3 (um 
terço); 

II - Na transmissão de nua propriedade, para 2/3 
(dois terços) ; 

III - Na instituição de enfiteuse e de transmissão 
dos direitos de enfiteuta, para 80% (oitenta -
por cento); 

IV - Na transmissão de domínio direto, para 20% (vi!! 
te por cento). 

Parágrafo único - Consolidada. a propriedade plena na pessoa do proprie 
tário, o imposto será calculado sobre o valor do usu 
fruto, uso ou enfiteuse. 

Artigo 92 Nas arrematações, o imposto será recolhido sobre o -
valor do maior lance e, nas adjudicações e remições, 
sobre o maior lance ou avaliação, nos termos da lei 
processual, conforme o caso. 

Artigo 10 As alíquotas do imposto são as seguintes: 
I - Transmissões compreendidas no Sistema Financei 

-7 ro de Habitação - SFH: 

0

, ._J,_...Je>-.,...... a) sobre o valor efetivamente financiado: O, 5% 
_JJ" (meio por cento); 

A li b) sobre o valor restante: 2% (dois por cento); 
OQh J 1 II - Demais casos: 2,25% (dois inteiros e vinte e 
f'~ cinco centésimos por cento). 
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Artigo 11 

Artigo 12 

CAPÍTULO IV 

DO PAGAMENTO DO IMPOSTO 

Ressalvado o disposto nos artigos seguintes, o impos 
to será pago mediante documento próprio de arrecada= 
ção, na forma regulamentar, antes de efetivar-se o 
ato ou contrato sobre o qual incide, se por instrumen 
to pÚblico, e no prazo de 10 (dez) dias de sua data,
se por instrumento particular. 

N~ arrematação, adjudicação ou remição, o imposto s~ 
ra pago dentro de 10 (dez) dias desses atos, antes -
da assinatura da respectiva carta e mesmo que essa 
não seja extraída. 

Parágrafo Único - Caso oferecidos embargos, o prazo será contado do 

Artigo 13 

Artigo 14 

Artigo 15 

trânsito em julgado da sentença que os rejeitar. 

Nas transmiss9es realizadas por termo judicial 
virtude de sentença judicial, o imposto será 
dentro de 10 (dez) dias contados da assinatura 
termo ou do trânsito em julgado da sentença. 

ou em 
pago 

do 

- , 
O imposto nao pago no vencimento sera atualizado mo 
netariamente, de acordo com a variação de Índices 
oficiais, da data em que é devido até o mês em que 
for efetuado o pagamento. 

Observado o disposto no artigo anterior, os débitos -nao 
dos 

I 

pagos nos respectivos vencimentos ficam acresci 
de: 
- Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do 

valor do imposto devido, quando espontaneamen
te recolhido pelo contribuinte; 

II - Multa equivalente a 50% (cinquenta por cento 
do imposto devido, quando apurado, o débito 
pela fiscalização; 

III - Juros moratÓrios de 1% (um por cento) ao 
a partir do mês imediato ao do vencimento, 
tando-se como mês completo qualquer fração 
le. 

A 

mes, 
con 

de 
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§ 

§ 

§ 32 

Artigo 16 

Os juros de mora incidirão sobre o valor integral do 
crédito tributário, assim considerado o principal 
acrescido de multas de qualquer natureza, atualizado 
monetariamente. 

Inscrita ou ajuizada a dÍvida, serao devidos, também, 
custas, honorários e demais despesas, na forma da le 
gislação vigente. 

Quando apurado, pela fiscalização, o recolhimento do 
imposto feito com atraso, sem a multa moratória, se 
rá o contribuinte notificado a pagá-la à razão de 
50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido. 

Comprovada, pela fiscalização, a falsidade das decla 
rações consignadas em escrituras ou instrumentos pa~ 
ticulares de transmissão ou cessão, relativamente ao 
valor dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos , 
o imposto ou a sua diferença serão exigidos com o 
acréscimo da multa de 100% (cem por cento), calcula
da sobre o montante do débito apurado. 

Parágrafo único - Pela infração prevista no "caput" deste artigo res 
pendem, solidariamente com o contribuinte, o alienan 
te ou cessionário e, nos atos em que intervierem, o; 
tabeliães, escreventes e demais serventuários de ofÍ 
cio. 

Artigo 17 

Artigo 18 

O débito vencido será encaminhado à Procuradoria Fis 
cal do Município, para cobrança, com inscrição na DI 
vida Ativa. 

CAPÍTULO V 

DAS OBRIGAÇÕES DOS TABELIÃES E DEMAIS SERVENTUÁRIOS 
DE OFÍCIO 

Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 
ofício.não praticarão quaisquer atos atinentes a seu 
ofício, nos instrumentos pÚblicos ou particulares re 
lacionados com a transmissão de bens imóveis ou d; 
direitos a eles relativos, sem a prova do pagamento 
do imposto ora instituído. 
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Artigo 19 

' 

Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 
ofício ficam obrigados: 

I - A facultar, aos encarregados da fiscalização, o 
exame em cartório dos livros, autos e papéis 
que interessem à arrecadação do imposto; 

II - A fornecer aos encarregados da fiscalização 
quando solicitada, certidão dos atos lavrados 
ou registrados, concernentemente a imóveis ou 
direitos a eles relativos; 

III - A fornecer, na forma regulamentar, dados rela
tivos às guias de recolhimento. 

Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 
ofício que infringirem o disposto nos artigos 18 e 
19 desta lei ficam sujeitos à multa de 5 Unidades de 
Valor Fiscal - UVF, por item descumprido°)1 , 

?f) 

Parágrafo único - A multa prevista neste artigo terá como base o valor 

Artigo 21 

Artigo 22 

da Unidade de Valor Fiscal - UVF - vigente à data da 
sua aplicação. 

Nos casos de impossibilidade de exigência do cumpri 
menta da obrigação principal pelo contribuinte, re~ 
pendem solidariamente com ele, nos atos que intervie 
rem ou pelas omiss9es de que forem responsáveis, os 
tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofÍ 
cio. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Em caso de incorreção do lançamento do Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana,utilizado 
para efeito de piso na forma do parágrafo 12 do arti 
go 72 desta lei, o Fisco Municipal poderá rever, de 
ofício, os valores recolhidos a título do Imposto de 
Transmissão. 

Parágrafo único - Não serão efetuados lançamentos complementares para 
diferenças verificadas no imposto devido, quando in 
feriores a 20% (vinte por cento) da Unidade de Valor 
Fiscal-UVF vigente na data de sua apuração. 
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Artigo 23 Quando os esclarecimentos, as declarações, os doeu 
mentos e os recolhimentos prestados, expedidos ou 
efetuados pelo sujeito passivo ou por terceiro lega! 
mente obrigado, forem omissos ou n~o mereçam ré, a 
autoridade lançadora, mediante processo regular, ar 
bitrará o valor referido no artigo 6º desta lei, na 
forma e condiç9es regulamentares. 

Parágrafo único O sujeito passivo poderá apresentar avaliaç~o contra 
ditÓria, na forma, condições e prazos regulamentares. 

Artigo 24 

Artigo 25 

O procedimento tributário relativo ao imposto 
instituído será disciplinado em regulamento. 

ora 

A presente lei entrará em vigor a 1º de março de 
1989, revogadas as disposições em contrário, e em es 
pecial a Lei nº 2948, de 29 de novembro de 1988. 

Bauru, ..... 
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23, janeiro, 89 

Senhor Presidente 

Nobres Vereadores 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência 

para exame dessa Ilustre Casa, o anexo projeto de lei que inst! 

tui o Imposto Sobre Transmissão "inter-vivos" a qualquer titulo, 

por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão fÍsica, 

e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem co 

mo cessão de direitos a sua aquisição, e dá outras providências. 

A anexa exposição de motivos do Senhor Secretá 

rio das Finanças, justifica a presente mensagem e a sua aprova-

-ÇgO por essa Ilustre Casa. 

Na oportunidade reitero a Vossa Excelência, 

Senhor Presidente, e dignos pares, protestos de alta estima e me 

recida consideraçãc. 

~,/j&/,'~ 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Senhor Prefeito: 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

PROJETO DE LEI N9 DE JANEIRO DE 1989 

Institui o Imposto Sobra Transmissão 
"intar•vivos" a qualquer tltulo,por ato , 
oneroso, da bens !movais, por natureza 
ou acessão risice, e da direitos reais , 
sobra !movais~ axcet~ os da 9arantia , ,~ 
bam_como c~ss~o de dire~t~s.a sua aqui~-\ 
siçao, a da o~tras providenmias. ~ 

Trata o projeto de lei em apreço da pr.! 
encher lacunas verificadas na Lei no 2.948, da 29 da n~ 
vembro de 1988 e que institui o Imposto Sobre Transmis
são "inter-vivos" para o Município de Bauru. 

Conforme se infere do texto legal,a Lei 
no 2.948 não teva a abrangência que se razia nacassári~ 
uma vez que deixou de ter no seu bojo aspectos importan -tas tanto no tocante a sua axaqftibilidada quanto na fo~ 
ma de sua aplicação. 

Para torná-la mais prática, houvemos por 
bem organizá-la em capítulos, os quais são divididos em 
artigos e subdivididos em itens. 

O Capitulo I trata da incidência da lei 
e a sua abrangência territorial. 

O Capitulo II classifica os contribuin-
' tas sujeitoa a lei. 

O Capitulo III diz respeito ao 
, 

calculo -do imposto explicitando os casos em que aao permitidas 

reduções. 

• •• 
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O Cap{tulo IV institui as formas de pa-- . -gamento do imposto prevendo sançoes aqueles que nao cum 
prirem a sua obrigação para com o Munic{pio. 

O Cap{tulo V fixa responsabilidade 

obrigações dos Tabeliães e demais Serventuários de 

cio. 

E, finalmente, o Cap{tulo VI trata 
Disposições Gerais. 

Clilnforme pode-se observar o presente prE_ 

jato de lei pretende dar ao Munic{pio instrumentos le-

gais e eficientes na cobrança de 
do novo para o Erário Municipal, 

eficaz. 

um imposto que, em se!! 
deve ser eficiente e 

O Município, para bem cumprir a sua mi.! 

são de proporcionar bem estar ~ comunidade, necessita 
, 

de obter meios para tal. A forma legal e a cobrança de 

impostos que devem ser justos e legais. O presente pr.2 

jeto de lei pretende proporcionar estes dois aspectos , 
buscando ainda compatibilizar formas modernas de execu

ção da lei. 

Para se evitar poss!veis distorções, ho~ 
vemos por bem propor a revogação da Lei nQ 2.948, uma 

vez que se fosse mantida, teria que ser bastante ampli,! 
da e seria dificultosa ampliá-la nos moldes de inserir 

, 
todos os elementos necessarios a bem regular o assunto. 

, . 
Tambem, achamos desinteressante nos vin 

cularmos à legislação estadual referente ao assunto , 
pois além de ser uma legislação bastante antiga, com um 

número enorme de alterações tem como agrqvante o fato 

de que tal imposto deixou de ser de responsabilidade do 

Estado conforme preceito Constitucional e, dessa manei

ra tal legislação foi revogada, parcialmente, no que se 

refere à arrecadação do imposto "inter-vivos". 

• • • 
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a 

Pra• 

~ vista do acima exposto, sugerimos 
Vossa Excelência que se digna oriciar ao Exo. Sr. 
sidente da Câmara Municipal de Bauru a rim de que con
voque os Nobres Vereadores para, em sessão extraordiná
ria, apreciar o projeto de lei anexo que, pela exigBida -de de tempo deve ser deliberado no menor prazo poasfvel. 

Lembro ainda a V.Exs. que a nova Constl 
tuição do Brasil prevê a vigência da entrada em vigor 
do Sistema Tributário Nacional para lg de março do cor
rente ano e toda e qualquer lei rerarente ao assunto de -ve ser aprovada e publicada JO dias antes do infcio de 
sua cobrança legal. 

Sendo o que nos orerece a oportunidada, 
subscrevamo-nos com elevada estima a consideração. 

At tai 
' v· 

Econ, EURI. MONTEIRO OA SILVA 
Secretário das Finanças 

1 
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, LEI NI 2948 1 DE 29 d'i'·NOVEMBR& f>R·1:988 
Cria o imposto sobre transmissão "in . - -ter vivos" e da outras providencias. 

GOVERNO DEMOCRÃTICO 
Ol BAURU 

r:F:":O"'."'L H~A-.·.-.j;-:::5:::-_--i.,,.._..., 

PROC. 1\ 0 ô ( _ t.:·~i:= 

Protessor JOSÉ GUALBERTO MARTINS ANGERAMI, Preteito 
Municipal de Bauru 0 !atado de Bão Paulo, taz saber que a Câmara. Mu 
niaipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1• -

Arti10 21 

pttal. 

Artiao 3• -

Arttao •• 

Fica orlado no lluniolpio o imposto sobre transmis 
são "inter vivo•"• a qualquer titulo, por ato onero 
so, de bena imóveis, por natureza ou aoessão tisici, 

• e de direitos reais sobre !moveis, exoeto os de ga 
rantia, bem coao cessão de direito à 11ua aqu1stoão7 

O imposto de que trata o artigo 11 não inoide sobre 
a ~i'an111Dissão de bens ou direitos incorporados ao 
patrimônio de peaaoaa jurldicas em realização de ca 
pital, nem sobre a transmissão de bens ou direitoa
deoorrentes de tuaão, inoorporaoão, cisão ou extin 
ção de pessoa juridica, salvo se, neae .. casos, a 
atividade preponderante do adquirente tor a compra 
e venda desses bens ou direitos, locação de bens 
imóveis ou arrendamento mercantil • 

• o imposto sera calculado a arrecadado com aplio~ 

ção das segtO*••• aliquotas: 
I - tranamlaSÕea compreendidas no Sistema Financei 

ro de Habitação a que se retera a Lei Federal
n• 4380, de 21 de agosto de 1964 0 e legislação 
complementar: 
a) o,s• ttobre o valor etetivamente tinanciado; 
b) 2• sobre o valor reatante; 

II - 2,2s• sobre as demais transmissões a titulo 
oneroao. 

rtoa incorporado à legislação tiscal e tributária 
do Muniolpio, no que couber e não contrariar os ar 
tigos anterlorea, a Lei Estadual n• 9591, de 30 de 
dezembro de 1966 1 e legislação complementar vigente 
em 4 de outubro de 1i88. 

' .~ ' 

L "· PPO ?t {''' ; S' ,.t' 
'li 1
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Artigo 51 

Artigo 6• -

Enquanto o Muniolpio não dispuser sobre a padroniza 
ção dos impressos para o recolhimento do imposto, Õ 

• contribuinte podera utilizar as guias adotadas pela 
• Secretaria de Estado doa Negocios da Fazenda • 

• Esta lel entrara em vigor na data de sua public! 
ção, revogad .... disposições em contrário, observa 

~ -do o disposto no 1 6• do artigo 34 daa Disposiçoea . - . Tranaitoriaa da Conatituiçao da Republica Federat! 
va. 

Bauru, 29 de novembro de 1988 

PROF .~A~ll:RTO MARTINS ANG 

1 

PRXFEITO MUNICIPAL 
I 

Re1iatrada na Divisão do Expediente da Prefeitura, na mesma data. 

MARIA THEREZA MMINGON 
DIRETORA DE DIVISÃO 

' .. :··;,;" ' ' 
lu· ... ,: ................ r,, ...... ~-;-·..,· n ....... ,,all.$:llí)*'f--..~~ .... --~..-.....: 



Câmara Municipal de Bauru FLS. N.º ..... .J1:: .. ~ .. : ... 

PROCESSO N.º ..... 0.0..6 .... :-:..K.1 ................ . 

PARECER CONJUNTO DAS COMISSOES DE 

JUSTIÇA, LEGISLAÇAO E REDAÇAO 

E ECONOMIA E FINANÇAS 

As Comissões de Justiça, Legislação e Redação e 

de Economia e Finanças, hoje reunidas,após nomeaçãõ pelo Pre 

sidente da Casa, em caráter excepcional, para apreciar o pr~ 

jeto de lei em tela, de autoria do Senhor Chefe do Executivo, 

deliberaram o seguinte: 

Os Membros da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação opinam pela legalidade e constitucionalidade do pr~ 

cesso. 

Já os Membros da Comissão de Economia e Finanças, 

discutindo coletivamente a questão do mérito quanto ao volume 

do tributo aí tratado, chegam a conclusão de que o processo 

não merece demais reparos, senão com relação ao multiplicador 

de que trata o parágrafo primeiro do artigo 7º, relativo aos 

valores venais do imóvel. Assim propõem as Comissões, as se 

guintes emendas: 

1 - Emenda modificativa ao parágrafo prímeiro do ar 

; _tigo 7º: onde se l!: "nunca inferior a duas vezes e meio do \ . ,r, ·. 
~:' imóvel . .. "; 

\ ''"-~ 
IJ ' 

valor do 

Leia-se: "l, 75 (um inteiro e setenta e cinco centé 

simos) do valor venal do imóvel ... ". 

2 - Com relação ao artigo 20, entendem as Comissões 

modificativa que altera 

do valor fiscal a multa 

de 5 (cin 

aí comi na 

seja necessária uma emenda 

\~.co) para 10 (dez) unidades 
.-":}/} -

/..;_r;_J,u da. Assim, passa o artigo 20 a ter a 

onde se l!: " ... multa de 5 unidades 

seguinte 

do valor 

redação: 

fiscal ... " , 

. /. 



Câmara Municipal de Bauru FLS. N." ...... .t.g .. : ... 1:6..: .. . 

PROCESSO N. º .... 0.Q(ç. .. .,, . f..CJ. ................ . 

Leia-se: " ... multa de 10 unidades do valor fis 

cal ... ". 

g o Parecer. 

Sala Benedito Moreira Pinto, em 

26 de janeiro de 1988 

/ 

/ Ro'i3õtPHO..,.P'-E--R~/7'-·R~A-~~ l 

e 
COMISSAO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

) 



FOLHAS 

Q • 
Votação Nominal 

ºº'- rq Processo n.o ................................. de ···n···· .. ·:··h······p .................. ~ ............ ,,..,, 
Assunto: ... ~ ........ ~ ........ 19 .. ~ 

.~ ...... ~ ...... ~.~'.l) .... ~à ........................... .. 
Data c ..... J...G. .. ::-.... { ... :::: ... f..J .................................................................. .. 

Câmara Munlclp 

VEREADOR SIM NÃO 

01 Carlos Roberto Ladeira 1 
02 Claudio Petroní ' 

• J 

03 Edison Bastos Gasparini Jr. '::> 

04 Edson F rancísco da Silva '1 
05 Edson José Domingos Santos s 
06 Futaro Sato !::> 
07 Isaías Milanezi Daibem -- .... 
08 João Parreira de Miranda 8' 
09 José Queda 

10 José Ricardo Scarelli Carríjo '1 
11 José Walter Leio Rodrigues 

12 Lucrécio Jacques I () 
13 Luiz Carlos da Costa Valte I 
14 Luiz Carlos Laborda Rodriguez J a_, 
15 Milton Dota 

16 Pedro Tobias 13 
17 Roberto Bueno Martins 1 c.f 
18 Rodolpho Pereira Lima 16 
19 Salvador Adelino Afonso J r, 
20 Verissimo Fernandes Barbeiro Filho ~~ 

21 Walter do Nascimento Costa l 

RESULTADO 

DOU FE 

10 Secretario 

~ Presidente 

Jli: ~;;t(), Executivo 



Câm1r1 Munlclpal de 
Votação Nominal 

Processo "f:·•,ÔQ(s..::; .. fi..1 ...... de .......... cz.·················:·········?··· .. ········· 
Assuntoc ..... r~ ...... ~ ...... W..~ ....... . 

VEREADOR SIM NÃO 

01 Carlos Roberto Ladeira 

02 Claudio Petroni ' t, 
03 Edison Bastos Gasparini Jr. :j 
04 Edson Francisco da Silva '-/ 
05 Edson José Domingos Santos -5 
06 Futaro Sato /., 
07 lsaias Milanezi Daibem --l-
08 João Parreira de Miranda J"' 
09 Jo•é Oueda 

10 José Ricardo Scarelli Carrijo '1 
11 Jooé Walter Leio Rodrigues 

12 Lucrécio Jaequ .. }D 
13 Luiz Carlos da Costa Valle J I 

14 Luiz Carlos Laborda Rodríguez 1 • 
15 Milton Dota 

16 Pedro Tobias ) ~ 
17 Roberto Bueno Martins ) '-/ 
18 Rodolpho Pereira Lima ;S-
19 Salvador Adelino Afonso I (p 
20 Veríssimo Fernandes Barbeiro Filho I :r 
21 Walter do Nascimento Costa IV 

-

RESULTADO 

DOU FE 

1 o Secretario 

Pr .. idente 



,... 

Câmara Municipal de Bauru FLS. N." ...... JJ--c ... l!.: .. :. 

Artigo 10 

§ único 

PROCESSO N. 0 
.... 0.6..~ .. ~ ... (.1'. ........ . 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

Redija-se assim o Item 1 do,artigo 10: 

As alíquotas do imposto sao as seguintes: 

I - Transmissões compreendidas no Sistema 

Financeiro de Habitação - SFH: 

a) Sobre o valor efetivamente financi 

ado de imóveis considerados popul~ 

res, cuja metragem de area cons

truída não ultrapasse 70 rn2 :0,25% 

(vinte e cinco centésimos por cen

to) . 

b) Sobre o valor restante ou transrnis 

sões normais de imóveis aludidos na 

alínea "a" deste artigo: 1% (um por 

cento). 

c) Sobre o valor efetivamente financi 

ado de imóveis com área construídas 

superior a 70rn 2 : 0,5% (meio por cen 

to) . 

d) Sobre o valor restante ou transrnis 

sões normais de imóveis aludidos na 

alínea "c" deste artigo: 2% ( dois 

por cento). 

Para a aplicação da alíquota constante nas 

alíneas "a" e "b" do inciso I do Artigo 

10, fica obrigado o beneficiado a aprese~ 

tar certidão fornecida pelo município 

caracterizando o imóvel corno popular. 

Sala "Benedito Moreira Pinto", em 

26 de janeiro de 1989 

, 



FOLHAS -

Câmara Munlclp 
PROG. N~~:o0.~··;·r9::::: 

Votação Nominal 

OÔ (.-k''f 
Processo n.o~~~~·:·····~ 
Assunto: ........................ º ............ \ .. , .............................................................. . 

•••••••••••••••••>U•••••>•>>••••••••••••••>•••••t;•••>><•••••<•<•<•<>>•••••>•••>•••>••••••••••>•••<>•••••••••••<•><• 

Data: .... ..2. .'2. .. ::: ...... 1. .. ;;: .. K ... 1 ................................. ,,,, ............ , , ... , .......... .. 

VEREADOR SIM NÃO 

01 Carlos Roberto ladeira f 
02 Claudio Petroni J 
03 Edison Bastos Gasparini Jr. f 
04 Edson Francisco da Silva 

05 Edson José Domingos Santos }; 
06 Futaro Sato -:S 
07 Isaías Milanezi Daibem '-f 
08 João Parreira de Miranda 3 
09 José Queda 

10 José Ricardo Scarelli Carrijo "-{ 
11 José Walter leio Rodrigues 

12 Lucrécio Jacquas 5 
13 Luiz Carlos da Costa Valle .5 
14 Luiz Carlos Laborda Rodriguez {, 
15 Milton Dota 

16 Pedro Tobias + 
17 Roberto Bueno Martins t 
1B Rodolpho Pereira lima ~ 
19 Salvador Adelino Afonso 1 
20 Veríssimo Fernandes Barbeiro Filho / () 
21 Walter do Nascimento Costa :J.. 

-----
i---

' 

RESULTADO 

DOU FE 

1 o Secretario 



Câmara Municipal de Bauru FLS. N.º ..... J;. .. ?::· ... lú...:. 

PROCESSO N.0 
... Ô.Ó. .. ~ .. ~ .. K .. ?. ................ . 

EMENDA MODIFICATIVA 

Emenda modificativa ao parágrafo pri-

meiro do artigo 70: 

"onde se lê: duas vezes e meio do va 

lor do imóvel ... , leia-se: uma vez e meio do valor venal 

do imóvel •.. ". 

Sala "Benedito Moreira Pinto", em 

26 de janeiro de 1989 

VERÍSSIMO FERNANDES BARBEIRO FILHO 



FOLH"S J . . ...... . 
O(::J?-ti. .... . Clmara Munlcl 

Votação Nominal 

Processo n.o ................................. de ................... ~ ....... ~ .. ·•···• 
Assunto: ... ~ ........ k.. .................. ~ 
............... a ................ ::.: ......... Cf ...................................................................... . 
oata: •.•. ~.~ ... -: ..... 1.. ....... e .......................................................................... .. 

VEREADOR SIM NÃO 

01 Carlos Roberto Ladeira f 
02 Claudio Petroni 1 
03 Edison Bastos Gasparini Jr. J: 
04 Edson Francisco da Silva 

05 Edson José Domingos Santos .:3 
06 Futaro Sato '-1 
07 lsaias Milanezi Daibem J_ 
OB João Parreira de Miranda s 
09 José Queda 

10 José Ricardo Scarelli Carrijo (, 
11 José Walter Leio Rodrigues 

12 Lucrécio Jacques .3 . 
13 Luiz Carlos da Costa Valle + 
14 Luiz Carlos Laborda Rodriguez 8" 
15 Milton Dota 

16 Pedro Tobias 9 
17 Roberto Bueno Martins lô 
18 Rodolpho Pereira Lima 1 ( 
19 Salvador Adelino Afonso I &. 
20 Verissimo Fernandes Barbeiro Filho /~ 
21 Walter do Nascimento Costa '1 

' 

RESULTADO 

DOU FE 

1º Secretario 

~ Presidente 

ÃÀ.I., Q R ll 



.. 

Câmara Municipal de Bauru FLS. N.' ..... J .. 5~ .... Ú...: 

leia-se 2,0%. 

PROCESSO N.' .... Ó .. Ó .. ~.~ . .f9~ ......... . 

EMENDA MODIFICATIVA 

No Artigo 10, inciso II, onde se lê 2,25%, 

Sala "Benedito Moreira Pinto", em 

26 de janeiro de 1989 

~-
LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE 



~~~2'~~:·oof2~ r7 . / 
I~\ Câmara Munlclpal de Bauru · ·· 
~ Votação Nominal~~~ 
Processo n.o .. 0. .. 0. .. (,;:'. .. [.?. ... de ................................... ~:·· ................. .. 
A55unto:..... • ................................ ~ . ~~l-"e..._ 
.... ~ ... V.~ ....................... ·.'t·····rJ...: ........... : .. ~~ 
Data: ..... J.b. ... : .. .f ... :: .. .f..Í. ........................................................................ . 

VEREADOR SIM NÃO 

01 Carlos Roberto Ladeira 1 
02 Claudio Petroni J. 
03 Ediron Bastos Gasparini Jr. f 
04 Edson Francisco da Silva 

05 Edson José Domingos Santos ~ 
06 Futaro Sato '-f 
07 lsaias Milanezi Oaíbem S' 
08 João Parreira de Miranda Jl_ 
09 José Queda 

10 José Ricardo Scarelli Carrijo 0 
11 José Walter Leio Rodrigues 

12 Lucrécio Jacques '::t-
13 Luiz Carlos da Costa Valle 3 
14 Luiz Carlos Laborda Rodriguez ~ Ili 
15 Milton Dota 

16 Pedro Tobias q 
17 Roberto Bueno Martins '1 
18 Rodolpho Pereira Lima J () 
19 Salvador Adelino Afonso .e; 
20 Vert-ssimo Fernandes Barbeiro Filho t 
21 Walter do Nascimentó Costa li 

--------
L----" 

----....... " \ (l 

"Í l -

RESULTADO 

DOU FE 

1 o Secretario 

K e Presidente 

n.~lu •retor Éxecutivo 



Cimara Munlclpal 
Votação Nominal 

Processo n.o .• a.ob..:-::.~.J.:: ... de ........................................................... . 

Assunto: .... 1..~ ...... ~ ................................................ . 
......................................... =········pq·········· .. ······ .. ······································· 
Data: ...... J..{;,,_ .. .,; ........ 1 ............................................................................... . 

VEREADOR SIM NÃO 

01 Carlos Roberto Ladeira f 
02 Claudio Petroni } 
03 Ecfüon Bastos Gasparini Jr. '3 
04 Edson Francisco da Silva 

05 Edson José Domingos Santos t.f 
06 Futaro Sato s 
07 lsaias Milanezi Daibem 6 
08 João Parreira de Miranda _) 
09 José Queda 

10 José Ricardo Scarellí Carrijo 9 
11 José Walter Leio Rodrigues 

12 Lucrécio Jacques q 
13 Luiz Carlos da Costa Valle J r) 
14 Luiz Carlos Laborda Rodriguez I ( 
15 Milton Dota 

16 Pedro Tobias JY 
17 Roberto Bueno Martins I j 
18 Rodolpho Pereira Lima 1 '1 
19 Sal•ador Adelino Afonso I :S' 
20 Verissimo Fernandes Barbeiro Filho /G 
21 Walter do Nascimento Costa 1 

RESULTADO 

DOU FE 

1 o Secretario 

Presidente 



~ 
"· 01 :~~,~ ~~ º~~=B 1 

Câmara Municipal de Bauru 
/ '-f' 

Votação Nominal 

Processo n.o .0.Ô~.::.:J?..9(' ..... de :·······r"············r·········-p··········· 
Assunto: ..... J. ... ..c. ............... ~ •..•...... úi.q/~ .. 

VEREADOR SIM NÃO 

01 Carlos Roberto Ladeira 1 
02 Claudio Petroni .y 
03 Edison Bastos Gasparini Jr. ~ 
04 Edson Francisco da Silva 

05 Edson José Domingos Santos L-j 
06 Futaro Sato "'í" 
07 lsaias Milanezi Daibem (, 
08 João Parreira de Miranda ~ 
09 José Queda 

10 José Ricardo Scarelli Carrijo 6' 
11 José Walter Leio Rodrigues 

12 Lucrécio Jacques 1 
13 Luiz Carlos da Costa Valle / () 
14 Luiz Carlos Laborda Rodriguez / ) 
15 Milton Dota / ')., 
16 Pedro Tobias /~ 
17 Roberto Bueno Martins !<-/-
18 Rodolpho Pereira Lima JS 
19 Salvador Adelino Afonso / (p 
20 Verissimo Fernandes Barbeiro Filho J:;. 
21 Walter do Nascimento Costa H? 

-

RESULTADO 

DOU FE 

10 Secretario 



• 

Q .. 
Votação Nominal 

ôóG- g 9 
Processo n.o ................ *"·····••H••·•··de ........................................................... . 

Câmara Munlclpal da Bauru 

Assunto: ...... J .... ~ .......... ~ ................................... . 
.................................................. q ................................................................ .. 
Data" ... J .. C.. .. <. •• 1 .. rr.. .••. 8. .. .1. ................................................................. . 

VEREADOR SIM NÃO 

01 Cario• Roberto Ladeira 

02 Claudio Petroni oi-. 
03 Edison Bastos Gasparini Jr. ~ 
04 Edson Francisco da Silva 

05 Edson José Domingos Santos '-f 
06 Futaro Sato 5' 
07 lsaias Mdanezi Daibem ?, 
08 João Parreira de Miranda :r 
09 José Queda 

10 José Ricardo Scarelli Carrijo ~ 
11 José Walter Leio Rodrigues 

12 Lucrécio Jacques CJ 
13 Luiz Carlos da Costa Valle )O 
14 Luiz Carlos Laborda Rodríguez I f 
15 Milton Dota 

16 Pedro Tobias I :t 
17 Roberto Bueno Martins l 3 
18 Rodolpho Pereira Lima l<f 
19 Salvador Adelíno Afonso 15 -
20 Verissimo Fernandes Barbeíro Filho !~ . 
21 Walter do Nascimento Costa 7 

RESULTADO 

DOU FE 

1 o Secretario 



• • 

Câmara Municipal de Bauru 
PROCESSO N.º .... .QQQ.:::.f.1.. ................... . 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

DISCUSSÕES JUNTAMENTE COM AS 

EMENDAS As FLS. 17, 21 e 23 EM 

SESSÕES EXTRAORDINÃRIAS REALI

ZADAS DIA 26 DE JANEIRO DE 1989. 

Bauru, 26 de janeiro de 1989. 

A 

SECRETARIA EXECUTIVA 

ENCAMINHE-SE O RESPECTIVO AUTÕGRAFO AO 

SENHOR CHEFE DO EXECUTIVO. 

Bauru, 26 de janeiro de 1989. 

MILTON DOTA 

PRESIDENTE 
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PRAÇA D. PEDRO li, S/Nº - CEP 17 015 ~FONES: (0142i 24-2299 - 24-2380 

ESTADO DE SAO PAULO 

Ofício PM. 005/01/89 

Bauru, 27 de janeiro de 1989 

Senhor Prefeito: 

Junto ao presente estamos encaminhan

do a Vossa Excelência o Autógrafo n9 2979, referente ao Projeto 

de Lei que institui o Imposto sobre Transmissio "inter-vivos", a 

qualquer título, sobre bens imóveis, e dá outras providências, 

aprovado em sessoes extraordinárias ontem realizadas por esta Ca 

sa de Leis. 

' Sendo o que tinhamos para o momento, 

aproveitamos o ensejo para reafirmar nossos protestos de apreço 

e consideraçio . 

.. ~- .-

Excelentíssimo Senhor 

ANTONIO IZZO FILHO 

DD. Prefeito Municipal 

N E S T A 

C/anexo 

.ear. 



PílAÇA O. PEDRO li, S/Nº - CEP 17 015 - FONES (0.142) 24-2299 - 24-2380 
ESTADO DE SÃO PAULO 

A U T Ó G R A F O N 2 2 9 7 9 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, 

usando de suas atribuições, D E e R E T A: 

Artigo lll 

CAP:CTULO I 

DA INCIDtNCIA 

O Imposto sobre Transmissão "inter vivos" de bens 

imóveis e de direitos reais sobre eles, tem como 

fato gerador: 

I - A transmissão "inter vivos", a qualquer títu 

lo, por ato oneroso: 

a) de bens imóveis, por natureza ou acessão 

física; 

b) de direitos reais sobre bens imóveis, ex 

ceto os de garantia e as servidões; 

II - A cessão, por ato oneroso, de direitos rela 

tivas à aquisição de bens imóveis. 

Parágrafo ónico - O imposto de que trata este artigo refere-se a atos 

e contratos relativos a imóveis situados no terri 

tório deste Município. 

Artigo 211 Estão compreendidos na incidência do imposto: 

I - A compra e venda; 

II - A dação em pagamento; 

III - A permuta; 

IV - o mandato em causa própria ou com poderes 

equivalentes para a transmissão de bem imó 
vel e respectivo substabelecimento, ressal 

vado o disposto no artigo 3º, inciso I, des 

ta lei; 

V - A 

VI - O 

arrematação, a adjudicação e a remição; 

valor dos bens 
patrimônio comum 

imóveis que, na 

ou na partilha, 

divisão de 

foram atri 

.. /. 



Artigo 3º 

Artigo 42 

§ 

.... • 

PRAÇA D. PEDRO 11, S/Nº - CEP 17 015 - FONES: (0142) 24-2299 - 24-2380 
ESTADO DE SÃO PAULO 

.. /. 
buídos a um dos cônjuges separados ou divor 

ciados, acima da respectiva meação; 

VII - O uso, o usufruto e a enfiteuse; 

VIII - A cessão de direi tos do arrematante ou adjudi._ 

catário, depois de assinado o auto de arre 

matação ou adjudicação; 

IX - A cessão de direi tos decorrente de compromi~ 

sos de compra e venda; 

X - A cessão de direitos à sucessão; 

XI - A cessão de benfeitorias e construções em 

terreno compromiss'ado à venda ou alheio; 

XII - Todos os demais atos onerosos translativos 

de imóveis, por natureza ou acessão física, 

e constitutivos de direitos reais sobre imó 

veis. 

O imposto não incide: 

I - No substabelecimento de mandato em causa pr~ 

pria, ou com poderes equivalentes, feito p~ 

ra o mandatário receber a escritura defini 

tiva do imóvel; 

II - Sobre a transmissão de bem imóvel, quando e~ 

te voltar ao domínio do antigo proprietário 

por força de retrovenda, retrocessão ou PªE 

to de melhor comprador; 

III - Sobre a transmissão de bens ou direitos in 

corporados ao patrimônio de pessoas jurídi 

cas em realização de capital; 

IV - Sobre a transmissão de bens ou direitos de 

correntes de fusão, incorporação, cisão ou 

extinção de pessoa jurídica. 

O dispoto nos incisos III e IV do artigo anterior 

não se aplica quando o adquirente tiver como ati 

vidade preponderante a compra e venda desses bens 

ou direi tos, a sua locação ou arrendamento mercantil. 

Considera-se preponderante a atividade, quando mais 

.. / . 

----~--...... 

1 



§ 

§ 32 

Artigo 52 

Artigo 62 

§ 

§ 

PRAÇA D. PEDRO 11, S/Nº - CEP 17 015 - FONES: (0142) 24-2299 - 24-2380 
ESTADO DE SÃO PAULO 

.. /. 
de 50% (cinqüenta por cento) da receita operaci~ 

nal do adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores à 

aquisição, decorrer dos contratos referidos no'ba 

put" deste artigo, observado o disposto no parágr~ 

fo segundo. 

Se o adquirente iniciar sua atividade após a aqul 

sição ou menos de 2 (dois) anos antes dela, para 

efeito do disposto no parágrafo anterior, 

consideradas as receitas relativas aos 3 

exercícios subseqüentes ·à aquisição. 

serão 

(três) 

Quando a transmissão de bens ou direitos for fei 

ta junto com a transmissão da totalidade do patrl 

mônio do alienante, não se caracteriza a prepond~ 

rância da atividade, para os fins deste artigo. 

CAP1TULO II 

DOS CONTRIBUINTES 

São contribuintes do imposto: 

I - Os adquirentes dos bens ou direitos transmi 

tidos; 

II - Os cedentes, nas cessões de direitos decorren 

tes de compromissos de compra e venda. 

CAP1TULO III 

DO ClU.CULO DO IMPOSTO 

A base de cálculo do imposto é o valor venal dos 

bens ou direitos transmitidos. 

Não serão abatidas do valor venal: quaisquer dívidas 

que onerem o imóvel transmitido. 

Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ain 

da não pago pelo cedente será deduzido da base de 

cálculo. 

. . /. 
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.. /. 
Para efeito de recolhimento do imposto, deverá ser 

utilizado o valor constante da escritura ouinstru 

mento particular de transmissão ou cessão. 

Em nenhuma hipótese, esse valor poderá ser inferior 

a uma vez e meio do valor venal do imóvel objeto 

da transação, no exercício, para base de cálculo 

do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territo 

rial Urbana, atualizado monetariamente, de acordo 

com a variação de índices oficiais, corresponde~ 

te ao período de 12 de janeiro à data em que for 

lavrada a escritura ou instrumento particular. 

Na inexistência de la•nçamento do Imposto Sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana, os atos 

translati vos somente serão celebrados mediante apr~ 

sentação de certidão dessa circunstância, expedi 

da pela unidade competente. 

O valor mínimo fixado no parágrafo lº do artigo 

anterior será reduzido: 

I -
II -

III -

Na instituição de usufruto e uso, para 1/3 

(um terço); 

Na transmissão de nua propriedade, para 2/3 

(dois terços); 

Na instituição de enfiteuse e de transmis 

são dos direitos de enfiteuta, para 80%(oi 

tenta por cento); 

IV - Na transmissão de domínio direto. para 20% 

(vinte por cento). 

Parágrafo único - Consolidada a propriedade plena na pessoa do pr_2. 

prietário, o imposto será calculado sobre o valor 

do usufruto, uso ou enfiteuse. 

Artigo 92 Nas arrematações, o imposto será recolhido sobre 

o valor do maior lance e, nas adjudicações e remi 

ções, sobre o maior lance ou avaliação, nos tenros 

da lei processual, conforme o caso. 

../. 
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Artigo 10 

PROC. N•..,;::.::;--.~~ 
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As alíquotas do imposto são as seguintes: 
.. /. 

I - Transmissões compreendidas no Sistema Financei 

ro de Habitação - SFH: 
a) Sobre o valor efetivamente financiado de im5 

veis considerados populares, cuja metragem 

de área construída _não ultrapasse 70 m2
: 

0,25% (vinte e cinco centésimos por cento~ 

b) Sobre o valor restante ou transmissões nor 
mais de imóveis aludidos na alínea tta" des 

te artigo: 1% (um por cento). 

c) Sobre o valor efetivamente financiado de 

imóveis com área construída superior a 70 
m': 0,5% (meio por cento). 

d) Sobre o valor restante ou transmissões nor 

mais de imóveis aludidos na alínea "c" des 

te artigo: 2% (dois por cento). 

Parágrafo único - Para a aplicação da alíquota constante nas ·alíneas "a" 

Artigo 11 

Artigo 12 

e "b" do inciso I do Artigo 10, fica obrigado o benefici~ 

do a apresentar certidão fornecida pelo município, caracte 

rizando o imóvel como popular. 

II - Demais casos: 2,25% (dois inteiros e vinte e 

cinco centésimos por cento). 

CAPtTULO IV 

DO PAGAMENTO DO IMPOSTO 

Ressalvado o disposto nos artigos seguintes, o i~ 

posto será pago mediante documento próprio de ar 
recadação, na forma regulamentar, antes de efeti 

var-se o ato ou contrato sobre o qual incide, se 

por instrumento público, e no prazo de 10 (dez) 
dias de sua data, se por instrumento particular. 

Na arrematação, adjudicação ou remição, o imposto 

será pago dentro de 10 (dez) dias desses atos, an 

tes da assinatura da respectiva carta e mesmo que 

essa não seja extraída. 

. . /. 



PRAÇA D. PEDRO li, SiNº - CEP 17 015 :;- FONES: (0142) 24-2299 - 24-2380 
ESTADO DE SAO PAULO 

.. /. 
Parágrafo único -·Caso oferecidos embargos, o prazo será contado do 

trânsito em julgado da sentença que os rejeitar. 

Artigo 13 Nas transmissões realizadas por termo judicial ou 

em virtude de sentença judicial, o imposto serápa 

go dentro de 10 (dez) dias contados da assinatura 

do termo ou do trânsito em julgado da sentença. 

Artigo 14 

Artigo 15 

§ 12 

§ 

§ 

O imposto não pago no vencimento será atualizado 

monetariamente, de acordo com a variação de índi 

ces oficiais, da data em. que é devido até o rrês em 

que for efetuado o pagamento. 

Observado o disposto no artigo anterior, os débi 

tos não pagos nos respectivos vencimentos 

acrescidos de: 

ficam 

I - Multa equivalente a 20% (vinte por cento)do 

valor do imposto devido, quando espontane~ 

mente recolhido pelo contribuinte; 

II - Multa equivalente a 50% (cinqüenta por cen 

to) do imposto devido, quando apurado, o dé 

bito, pela fiscalização; 

III - Juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do mês imediato ao do venci 

mente, contando-se como mês completo 

quer fração dele. 

qua.!_ 

Os juros de mora incidirão sobre o valor integral 

do crédito tributário, assim considerado o princi 

pal acrescido de multas de qualquer natureza, atua 

lizado monetariamente. 

Inscrita ou ajuizada a dívida, serão devidos, tam 

bém, custas, honorários e demais despesas, na for 

ma da legislação vigente. 

Quando apurado, pela fiscalização, o recolhimento 

do imposto feito com atraso, sem a multa moratória, 

.. /. 



Artigo 16 

PROC. N.• OQfu -i9 
FOLHAS_~i:: __ ~~ 

Jifan~ aÍ ·~~ ] 
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.. /. 
será o contribuinte notificado a pagá-la à razão 

de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto 

devido. 

Comprovada, pela fiscalização, a falsidade das d~ 

clarações consignadas em escrituras ou instrumen 

tos particulares de transmissão ou cessão, relati 

vamente ao valor dos bens ou direi tos transmitidos 

ou cedidos, o imposto ou a sua diferença serãõ exi 

gidos com o acréscimo da multa de 100% (cem por 

cento), calculada sobre o montante do débito ap~ 

rado. 

Parágrafo !Jnico - Pela infração prevista no "caput" deste artigo re~ 

pendem, solidariamente com o contribuinte, o ali~ 

nante ou cessionário e, nos atos em que intervie 

rem, os tabeliães, escreventes e demais serventuá 

rios de ofício. 

Artigo 17 O débito vencido será encaminhado à Procuradoria 

Fiscal do Município, para cobrança, com inscrição 

na Dívida Ativa. 

CAP1TULO V 

DAS OBRIGAÇOES DOS TABELIAES E DEMAIS SERVENTUllRIOS 

DE OF1CIO 

Az:ti.go 18 

Artigo 19 

Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 

ofício não praticarão quaisquer atos atinentes a 

seu ofício, nos instrumentos públicos ou partic~ 

lares relacionados com a transmissão de bens imó 

veis ou de direitos a eles relativos, sem a prova 

do pagamento do imposto ora instituído. 

Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 

ofício ficam obrigados: 

I - A facultar, aos encarregados da fiscaliza 

ção, o exame em cartório dos livros, autos 

e papéis que interessem à arrecadação do im 

.. /. 



Artigo 20 

PRAÇA D. PEDRO li. S/Nº - CEP 17 015 - FONES: (01421 24·2299 • 24·2380 
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posto; 

.. /. 

II - A fornecer aos encarregados da f iscalizaçã~ 

quando solicitada, certidão dos atos lavra 

dos ou registrados, concernentemente a imó 

veis ou direitos a eles relativos; 

III - A fornecer, na forma regulamentar, dados re 

lativos às guias de recolhimento. 

Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 

ofício que infringirem o disposto nos artigos 18 

e 19 desta lei ficam sujeitos à multa de 10 Unida 

des de Valor Fiscal - UVF, por item descumprido. 

Parágrafo Llnico - A multa prevista neste artigo terá como base o va 

lor da Unidade de Valor Fiscal - UVF - vigente à 

data da sua aplicação. 

Artigo 21 Nos casos de impossibilidade de exigência do cum 

primento da obrigação principal pelo contribuint~ 

respondem solidariamente com ele, nos atos que i~ 

tervierem ou pelas omissões de que forem responsá 

veis, os tabeliães, escrivães e demais serventuá 

rios de ofício. 

CAP:CTULO VI 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Em caso de incorreção do lançamento 'do Imposto 

sobre a 'Propriedade Predial e Territorial Urban~ 

utilizado para efeito de piso na forma do parágr~ 

fo 12 do artigo 72 desta lei, o Fisco Municipal 

poderá rever, de ofício, os valores recolhidos a 

título do Imposto de Transmissão. 

Parágrafo Llnico - Não serão efetuados lançamentos complementares pa 

ra diferenças verificadas no imposto devido, qua~ 

do inferiores a 20% (vinte por cento) da Unidade 

de Valor Fiscal - UVF vigente na data de sua ap~ 

ração. 

. . /. 
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l'ROC. N.• Qü(q -Q 
FOLHAs4o, 

PRAÇA D. PEDRO 11, S/Nº - CEP 17 015 - FONES. (0142) 24-2299 - 24-2380 
ESTADO DE SÃO PAULO 

.. /. 
Quando os esclarecimentos, as declarações, os do 

cumentos e os recolhimentos prestados, expedidos 

ou efetuados pelo sujeito passivo ou por terceiro 

legalmente obrigado, forem omissos ou não mereçam 

fé, a autoridade lançadora, mediante processo re 

gular, arbitrará o valor referido no artigo 6º 

desta lei, na forma e condições regulamentares. 

Parágrafo óni= - O sujeito passivo poderá apresentar avaliação CO.!]_ 

traditória, na forma, condições e prazos regulaI!le!!. 

tares. 

Artigo 24 

Artigo 25 

O procedimento tributário relativo ao imposto ora 

instituído será disciplinado em regulamento. 

A presente lei entrará em vigor a 12 de março de 

1989, revogadas as disposições em contrário, e em 

especial a Lei nº 2948, de 29 de novembro de 198& 

--

Sala Benedito Moreira Pinto, 

em 26 de janeiro de 1989 

LUIZ 

lº Secretário 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DIRETORIA DO EXPEDIENTE 

OF. DE - 14/89 
P. n9 15.478/88 

Bauru, 27 de janeiro de 1989 

Senhor Presidente: 

Estamos encaminhando anexo ao prese~ 
te, cÕpia da Lei n9 2996, de 27 de janeiro de 1989, que 
institui ó Imposto sobre Transmissio "inter vivos•, a 
qualquer tTtulo, por ato oneroso, de bens imõveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 
imÕveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direi 
tos a sua aquistçio, e dl outras providincias. 

Reiterando protestos de elevada esti 
ma e consideraçio, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente. 

A Sua Excelincio, o Senhor 
Milton Dota 
DD. Presidente da Cimara Municipal 
N E S T A 

ler. 
com anexo. 

; "~ / 

3 1 JAN 1989 

1 i "'' /5.Q[J (oj~J{g ' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

1547@/~~ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Fls .......•.•. ·-···--········--· 
LEI NQ 2996. OE 27 DE JANEIRO DE 1989 
Institui o I~posto sobre r .. 1ns11hsio 
"1nter v1vos•. a qualquer tltulo. por ato 
1neroso. Je bens 1r.JÕve;s, .. por natureza ou 

1cessão fis1ca, e Je direitos roais sobre 
1mõve1s, ~xceto os di garantia, be~ co~o 

cessão da d1r~1tos a sua aqu1s1ção. e di 
outras provtdancias. 

Engenhe1ro ANT~NIO IZZO FILHO, Prefvf to Municipal de 
Bauru, Estado de Sio Paulo, faz saber que a Ciaara Municipal aprovou e 
ele sanr1onft e promulga a se9uint1 lei: 

Artigo 19 

CAP!TULO I 
uA 1"4CIO[NCIA 

0 l~posto Sobrt T .. ans~1ssão "1ntor vivos" dP b~nS imÕ 
vefs e rle d1r@1t~s reais !obre ele!, tem r.o~o fato g! 
r1dor: 

I - A trans11issio •i"ter vivos", a qualqu!r tftulo, 
por ato orieroso: 
') de bens 1mõvefs, por nat•1reza ou acessão f'f si 

ca; 
b) de direitos reais sobre bens 1mõve1s, exceto 

os de 9ar~~ti1. e as serv1~ões; 
II - A ce1sio, por ato entroso, dt direitos r•lativos 

ã aqu1~1tão de bens 1mõve1s. 

Parigrafo Ün1c., • O 111'posto de que tr!t!l este artigo refere-5e a atos t 

Art190 29 

contr~t~! re1~t1vos a i~Õv~is situados no territõr1o 
dtste Mun1cfpto. 

E s tão e o• p r e e n d 1 d o 1 na i n e 1 d i n e 1 a d o i a: p os to : · 

I - A compra o venda; 
II - A daçio e~ pagamento; 

JIJ • A p1r11wta; 
IV - C ~anú&to ê• causa prõpr1a ou co~ poderes @quivi 

ltntti para a transa1ssão de b~• 1môvt1 t rei 
ptctfvo substabtltc1~•~to, ressalvado o disposto 
no art1go 3Q, inciso t. rl@sta lt1; 

V • A 1rre~1t1ção, a adjudicação e re•içãoi 
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R@,.lei nQ 2996/AY f l s. 02 

Arti90 39 

Artigo 4Q 

§ 19 

§ 

( 
-

VI - O V8lor dos hens i~õveis que. na divisão de pa 
tr1~~n1o co~u~ n~ ~8 partilha, foram atr1bufdoi 
a u~ uos cônjuye~ separ~dos ou divorciados, ac1 
na da respec~iva ~eaçio~ 

VII - O uso, o us11fruto e a enfiteuse ; 
VIII - J ressão de direitos ~o arr~~atante ou adjudica 

tir1o, depois de assinado o auto de arre•ataçãi 
ou arljudiraçio; 

IX - A cessão de direitos d~correntes d~ co~prom1ssos 
de compra t v'nda; 

Y - A cessio ~e ~ireitos i sucessio: 
XI - A ccssio de benfe!tori~s e construções em t•rre 

no compro~issado a venda ou al~e10i 

ili • Todos o~ ccmei$ 1t~s cr.erosos trnnslat1vos de 
imSveis, por ~atureza o~ acessão flsica, e cons 
t1tut1vos de direitos reais sobre iaõveis. 

1 - No substabeltcimento de ~andato a• causa pr5pr1a, 
ou cc~ poderes equivalentes, feito para o •andatí 
rio receber a escritura definitiva ~o i~~vet; 

11 - Sobre a tr~ns~issio de bem 1n6vel, quanrln este 
voltar ao domfnio do antiqo propr1@tír1o por for 
ça de r~trovenda, retrocessio ou pacto de ••lhoF 
comprador; 

III - Sobre a transmissio de bens OJ ~ireitos incorpora 
~os ao patrim~n1o ~e oes~oas 1urld1css e~ rea11z~ 
çio de capital; -

IV - Sobre ~ transmissão de bens o~ d1rditoi de,orren 
te 1e f~ sio, i~corporaçio. cisio ou exti~çio de 
pessoa jur1d1ce. 

O rlisposto nos incisos III e IV ~o artigo anterior nio 
se aplica quando !J adquirente tiver co111n at1"1dade pre 
pondel"ant~ a C0!11pra e veilda :J~sses ~ens 01.1 direttos,· \ \i 
s11~ lncaç~o ~u 1"rrrndanento ni:rca11ti1. ~ 

Considera-se pr,ponderante a at1v1dade. ouando Mais de 
501 (cinquenta por cPnto) ~a receita operacional do 
adquirente, nos 2 {<'ois) anos anteriores ã aqu1s1çio, -
decorrer' óos contrlttos rPfericlos n1J Ô·eaflut ~ 1este arti 

go, observedo o disposto no p~rigrafo segundo. 

Se o adquir~nte iniciar sua at1v1iade ap5s a aqu1s1çio 
~u nenos de ~ (dois) anos antes dela, para efeito do 
disposto no parigrafo anterior, serio consideradas 1s 
receitas relativas aos 3 (tris) exercfc1os subseqae! 
te s i a q td s i ç i o . 

... / 
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l~ 

Q~ando a transmissão de bens ou direitos for feita ju~ 
toco~ a transr iss~o ~~ tota11ctarle do patrim~nto do 
alie~ante. nio se caracteriza a preponderinc1a da at1 
vida ... e. pdrc1 úS fi11s deste artigo. 

CAPlTULO II 
COS CONTRIRUINT[S 

Sio contribuinte~ do imposto: 

I - Os adquirentes dos bens ou direitos t•ansrnftfdos; 

II - Os ced~ntes, n~~ r.essões de direitos decorrentes 
de compromissos de compra e venda. 

CAP1Tl.LO 11 I 

UJ CÃLCulO JO IHPOSfO 

A base d~ cilculo do i~posto ê ~ va 1 or v~nal rlos bens 
~u ~frPitos transnittd~s. 

Não serio abat1das do v~lor ve"al quaisquer 
que onerem o imóvel trans~itido. 

dTvf :1as 

Nas cf!ssões de' 1r~ttos à aquisiçio. o valor 11nda nao 
pago pelo c~dettt~ >eri Jeéuzido da bait de cálculo. 

f1r1 efeito d~ recolhimento do imposto. dever~ ser uti 
lizado o v~lor const~nt~ ca escr1:ura ou in~t.rurnent \\; 

p~rticular ~~ tr~nsm1ssao ou ctss~o. ~ 

E~ n~r.hu•~ hipÕt~se. ess~ valor po~eri Sfr inferior a 
u~a vez t ~cio ~e valor ver.al 10 imcvtl objeto da tr1.!!_ 
lição, no e~erclcio, par' base de c(lculo do J~posto 

So~r~ a Proprie~a~e Predial e Territcriftl Urbana. atu! 
lizado monetarid1.1cnte. Je acordo cofll 11 variação de f.!!_ 

~ices ofici~i~. correspondente ao perlodo d~ lQ de j! 

n e 1 r o ã '1 a ta e n. que for 1 a v r a d a a e ser 1 tu r a ou i n 5 t r u 
MP.nto particul~r. 

Na in@xistênc1a de lançaNento do l•posto Sobre a Pro 
prieda'e Predial e Territorial Urbana, os itos fran51! 
tivos so~ants serão celebr~rlos mediante apresentação de 
certidão dessa circunstincia. expedida pela unidade ... / 
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AQ 

competente. 

O v~1or ~lr.irn~ f1Y~~o no r.~r~~rafn '~ ~o artigo ante 
rior ~~r~ r~~u7f~o : 

I • i! a instituiçio tle us11fruto ~ uso, para 1/1 (uM 
tarço); 

I! - Na trftnS~is,io ~e nua prppri~dad~, rar~ 2/3 
(f'oi~ terços); 

f! I - Na 1n !: t 1 t\. i e ão rl r e n f 1 teus t e e! e t r·" ris r:ii s 5 i o -
dos ~1re1tos ne ~nf1tevta, p3ra ~r, (o1tente 
por cento\: 

IV - Na transrn1ssio ~e do~Tn1o direto rara ?O~ (v1! 
te por certC'). 

Pari9r~fo ~~1co - Consol1diJa ~ propriedod~ p1fnft na pessoa do propr1et! 
rio, o imposte scrã calculado sobre o valor de usufru 
to, uso ou enfiteuse. 

Artigo 

/\rtigo 

~as arremitaçÕe!.. o iluposto serí recolhido sobre o va 
lor do maior lance e, n•s ~djud1c1ções e rF~1ções, so 
brr o maior l~rce ou ~vi1iação, ros termos da 111 pr~ 

cessual, conformt: o -:1tso. 

\}v~ l\s a 1 f quotas cio h•po< to são as sepi111tes: 

T - T r p n s 'ª i s se f' s e o m p r e e r: d i O l' s 11 o s, !. t; e IT1. Finrinr.e1ro 
rlf! llabitaçi~ - SfH: 
a))Sobre o va1or ~fet1vam~ntr f1r2nc1a~~ ~~ 1~5 

veis l.ons1<4er1tc'os popuhrts, ctij!'I aiPtragem de 
ir e - e e ri ~ t r f , .. " F o u l t r a r a s se 1 O i;12 : O , 2 _ 1 
(v1nt~ e Clt"'CO Ct~t!-°Si:"':C'~ ror c:e - t · ). 

b) SobrP o valor r~st~nt~ o~ trans~issSes 
de i~Õveis iludidos na alfnet ·aL d'ste 
1% cu~ por =~nto). 

normais 
artigo: 

e) Sobre o val~r efetivara~nte fi~ancia1o de 
ve1! tn~ ir~~ co"strulrl~ superior ~ 70 m2: 
(meio por cent~). 

imõ 
e ,5I 

1) Sobre o valer ;estante ou trar.su1ssõ~s nor~a1s 
~~ i~~v!is alu rl i~os na ~llne~ ttc• ~Pste artigo: 
21 (~ois r~r c:e ~ to). 

II - ~t~a1s c~s~s: 2,25t (cc1s inteiro e vinte e 
centés1no~ çor c(nto). 

cinco 

. .. / 



PREFEITURA MUNICIPAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

f PR o e. ~l· -oob- 8 9 
t FOLHAS Yb · ~-

0 E BAURU ---·--

F 1 s. ---------·------- -------------····--·· 

Ref. lei nO 2996/89 fls. 05 

Parigrafo Ünico - Para a aplicação da altquota constante nas alfneas "a ' 
t tt b• do inciso I do Artigo 10. fica obrigado o btnt 
ftciado a apresentar certidio fornecida pelo Municf 
pio. caracterizando o i•Õvel co•o popular. 

Artigo 11 

Artigo 12 

CAPITULO IV 
DO PAGAMENTO 00 IMPOSTO 

Ressalvado o disposto nos artigos seguintes. o i•PO! 
to seri pago ••diante docu•ento prõprio de aceecada 
ção, na •orma rtgula•entar, antes de efetivar-se o 
ato ou contrato sobre o qual incide, se por instru•e.!!. 
to pÜblico, e no prazo de lO(dez) dias de sua data, -
se por instruaento particular. 

Na arrematação, adjudicação ou reaiçio. o imposto se 
ri pago dentro de 10 (dez) dias desses atos, antes da 
assinatura da respectiva carta e ••s•o que essa nio 
seja extralda. 

Parigrafo Ünico - Caso oferecidos e•bargos, o prazo seri contado 
sito em julgado da sentença que os rejeitar. 

do trar 

\;V~ 
Artigo 13 

Artigo 14 

Artigo 15 -

Kas trans•tss~es realizadas por ter•o judici al ou •• 
virtude de sentença judicial, o i•posto seri pago 
dentro de 10 (dez) dias contados da assinatura do 
ter•o ou do trânsito •• julgado da sentença. 

O t•posto não pago no venci•ento seri atualizado •one 
taria•ente, de acordo co• a variação de fndices ofi 
c1ats, da data •• que i devido ati o •is •• que for 
efetuado o paga•ento . 

Observado o disposto no artigo anterior, os débitos -
nio pagos nos respectivos venci•entos fica• acresci 
dos de: 

I • Multa equivalente a 201 (vinte por cento) do V! 
lor do 1•posto devido, quando espontanta•ente -
recolhido pelo contribuinte; 

... / 
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II - Multa equivalente a SOS (cinqOenta eor cento) do 
iaposto devido. quando apurado. o debito, pela 
fiscalização; 

III - Juros ~oratõrios de 11 (u~ por cento) ao ~is, a 
partir do aês i•edi to ao do venci•ento, contan 
do-se co•o •ês co•pleto qualquer fração dele. 

Os juros de mora incidirão sobre o valor integral do 
credito tributãrio, assi• considerado o princ1,.1 acres 
cido de •ultas de qualquer natureza, atualizado •oneta 
ri1111nte. 

Inscrita ou ajuizada a dlvida, serão devidos, ta•bia. 
custas, honorãrios e d••ais despesas, na for•• da le 
gislação vigente. 

Quando apurado, pela fiscalização, o recolhi••nto do 
i•posto feito com atraso, sem a rnulta •oratõria, serí 
o contribuinte not1f11ado a pagã-la i razio de 501 
(cinqOenta por cento) do valor do 6mposto devido. 

Coaprovada, pela fiscalização, a falsidade das declara 
ções consignadas e escrituras ou instrumentos partic~ 
lares de transmissão ou cessão, relativamente ao va 
lor dos bens ou direitos trans•itidos ou cedidos, o 
imposto ou a sua diferença serão exigidos com o acri! 
c1•o da Multa de 100~ (cem por cento). calculada sobre 
o aontante do dibtto apurado. \;~~ 

Parigrafo único - Pela infração prevista no 'caput• deste artigo respo! 
de•, solidari1mente com o contribuinte, o alienante ou 
cess1onirio e, nos atos em que intervierem, os tab1 
liães, escreventes e demais serventuãrios de offcio. 

Artigo 17 

Artigo 18 

O dêb1to vencido serí enca•inhado i Procuradoria F1s 
cll do Mun1clp1o, para oobrança, co~ inscrição na Dfv1 
da Ativa. 

CAPlTULO V 
DAS OIRIGAÇIES DOS TABELIÃES E DEMAIS SERVENTUÃRIOS 

DE OFÍCIO 

Os tabeliães, escrivães e de•ais serventuírios de 

... / 
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offcto não praticarão qu1tsquer atos attnentes a seu 
oflcto, nos tnstrumentos publfcos ou parttculares rela 
cionados com a transmtssão de bens i~Õve1s ou de direi 
tos a eles relativos, seM a prove do pagamento do i• 
posto ora instituldo. 

Os tabelfies, escrivães e deNafs seventuírfos de off 
cfo fica• obrigados: 

I - A faculjar. aos encarregados da ffscllização, o •x•m• e• cartõrto dos livros, autos e papeis que 
int•resse• i arr•cadaçio do i•posto; 

II - A fornecer aos encarregados da fiscalização, 
quando solfc1tada, ctrtfdio dos atos lavrados ou 
registrados, concarnenta•ente a iMÕv•is ou diref 
tos a eles rtlatfvos; -

III - A fornecer, na for•• re9ula•entar, dados relatf 
vos as guias de recolhi•tnto. 

Os tabelfies, escrivães t dt•afs servtntuír1os de off 
cfo que 1nfring1re• o disposto nos artfgos 18 e 19 das 
ta ltf fica• sujeitos i •ulta de 10 Unidades de Valor 
Fiscal - UVF, por fte• dtscu•prido. 

Parã rafo ünfco - A •ulta prevista neste artfgo teri co•o base o valor 
da Unf dade de Valor fiscal - UYF - vf gent• i data da 
sua aplfcatão. 

Artigo 21 

Artf go 22 

Nos casos de i•possibf lfdade de 1xigincia do cu•prf•e.!!_ 
to da obrigação principal pelo contrfbufnte, responde• 
solidarf•••ntt co• elt, nos atos que intervier•• ou P! 
las o•issõ1s de que fore• responsíveis, os tabeliães , 
escrivães • de•af s servtntuirios de off cio. 

CAPITULO YI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

E• caso de incorreção lo lança•ento do I•posto sobre a 
Propriedade Predial e Terrftorfal Urbana, utilizado p~ 
ra efeito de pf so ni for•• do parágrafo 19 do artfgo -
79 desta lef, o Fisco Mu"fcipal po4erí rever, de off 
c1o, os valores recolhidos a tltulo do l•plsto dt Trans 
•1ssão. 

. .. / 
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Parigrafo Ünico • ~ão serão efetuados lançamentos co~ple•entares para di 
ferençes verificadas no imposto devido, quando fnferio 
res a 20S (vir.te pod cer.to) da Unidaoe de Valor Fiscal 
UYF vigente n1 data d• sua apuração. 

Artigo 23 Quando os esclarecir.entos, as declarações, os 
tos e os racolh1•entos prestados, • ~ptdfdos ou 

docu•an 
efetua 

dos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente 
obr1gado, fore~ omissos ou não mereça~ fi, J autorfda 
Jt lançarlora, mtdf ante processo regular, 1rbitr1rí o 
valor referido no artigo 6Q ~esta lef, na forma e con 
dfç;es regulament~res . 

Parãgrafo ünico - O sujeito passivo poderá apresentar avalfaçio contra 
ditõrf a , na forma, condições • prazos r1gula•entar11. 

Artigo 24 

Artigo 25 

O procedf••nto tributirio relativo ao 1~po~to ora ins 
t1tu1do serí d1scip11nado e~ regulanento. 

A presente lei entrari em vigor a lQ de ma rço da 1989, 
revogadas as disposições em contririo, e e~ especi a l a 
Lei n9 2948, de 29 de novembro ~· 198B. 

Bauru, 27 d• J•n.1'-o de 19•9 -, u 
f~~Ífioi. ~~ 

PREFEITO MUNICIPAL 

SECRETXRJO nos 
r~~ 
G~CI~S JUR!DICOS 

Registrada na Dfv1sio de Expediente da Prtft1tura, na ••s•a data. 

~, 
DI REIOR OE DIVISÃO 

DO EXPEDIENTE 
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PREFEITURA DO MUNICf PIO DE BAURU 
Of'. N: 15478188 

LEI N: 2996, DE 27 DE JANEIRO DE 1989 
Institui o Imposto sobre Transmissão "inter vi· 
vos". a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direi
tos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 
como cessão de direitos a sua aquisição. e dá outras 
providéncias. 

Engenheiro ANTONIO IZZO FILHO, Pre
feito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, 
faz saber que a Cámara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte lei: 

CAPITuLO 1 
DA INCID~NCIA 

Artigo 1 ~ - O Imposto sobre Transmissão " inter 
vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre 
eles, tem como fato gerador: 
I - A transmissão "inter vivos", a qualquer título, 
por ato oneroso: 
a) de bens imóveis. por natureza ou acessão física; 
b) de direitos reais sobre bens imóveis. exceto os 
de garantia e as servidões; 
II - A cessão, por ato oneroso, de direitos relativos 
à aquisição de bens imóveis. 

Pa~ágrafo Único • O imposto de que trata este 
artigo refere-se a atos e contratos relativos a imó
veis situados no território deste Município. 

~rtigo 2~ · Estão compreendidos na incictência do 
imposto: 
1- A compra e venda; 
li - A dação em pagamento; 
Ili -·A permuta; 
IV : O mandato em causa própria ou com poderes 
equivalentes para a transmissão de bem imóvel 
e respectivo subestabelecimento, ressalvado o dis
posto no artigo 3~. inciso 1, desta lei; 
V - A arrematação, a adjudicação e remissao; 
VI • O valor dos bens imóveis que na divisão 
de património comum ou na partilha: foram atri
buídos a um dos cónjuges separados ou divorcia
dos. acima da respectiva meação; 
VII • O uso, o usufruto e a enfiteuse; 
VIII · A cessão de direitos do arrematante ou 
adjudicatário, depois de assinado o auto de arre
matação ou adjudicação; 
IX · A cessão de direitos decorrentes de compro· 
missos de compra e venda; 
X· A cessão de direitos à sucessão; 
XI· A cessã~ e benfeitorias e construções em terre
no comprom1ssado à venda ou alheio; 
XII - Todos os demais atos onerosos tnnslativos 
de ~óveis, por natureza ou acessão ffsica, e consti· 
tanvos de dtreitos reais sobre imóveis. 

Anigo 3~ ·O imposto não incide: 
1 • No substabelecimento de; mandato em causa 
própria, ou com poderes equivalentes, feito para 
o mandatário receber a escritura definitiva do 1mó· 
vel; 
II - Sobre a transmissão de bem imóvel, quando 
este voltar ao domínio do antigo proprietário por 
força de retrovenda. retrocessão ou pacto de me· 
lhor comprador; 
lII ·Sobre a transmissão e bens ou direitos incorpo
rados ao património de pessoas jurídicas em reali· 
zação de capital; 
IV - Sobre a transmissão de bens ou direitos decor
rente de fusão, incorporação, cisão ou extinção 
de pessoa jurídica. 

Artigo 4~ - O disposto nos incisos III e IV do 
artigo anterior não se aplica quando o adquirente 
tiver como atividade preponderante a compra e 
venda desses bens ou direitos, a sua locação ou 
arrendamento mercantil. 

§ l~ · Considera-se preponderante a atividade, 
quando mais de 50% (cinquenta por cento) da 
receita operacional do adquirente, nos 2 (dois) 
anos anteriores à aquisição, decorrer dos contratos 
referidos no "caput" deste artigo. observado o dis· 
posto no parágrafo segundo. 

1 2~ - Se o adquirente iniciar sua atividade após 
a aquisição ou menos de 2 (dois) anos antes dela, 
para efeito do disposto no parágrafo anterior. se· 
rão consideradas as receitas relativas aos 3 (três) 
exercícios subseqüentes à aquisição. 

t 3~ - Quando a transmissão de bens ou direitos 
for feita junto com a transmissão da totalidade 
do património do alienante, não se caracteriza a 
preponderância da atividade, para os fins deste 
artigo. 

CAPfTULO li 
DOS CONTRIBUINTES 

Artigo 5~ - São contribuintes do imposto: 
1 - Os adquirentes dos bens ou direitos transmi· 
tidos· 
II - Os cedentes, nas cessões de direito.s decor
rentes de compromissos de compra e venda. 

CAPITULO Ili 
DO CÁLCULO DO IMPOSTO 

Artigo 6~ · A base de cálculo do im~sto é o valor · 
venal dos bens ou direitos rransmit1dos. 

§ 1 ~ - Não serão abatidos do valor venal quaisquer 
dívidas que onerem o imóvel transmitido. 

§ 2~ • Nas cessões de direitos à aquisição, o valor 
ainda não pago pelo cedente será deduzido da base 
de cálculo. 

Artigo 7~ - Para efeito de recolhimento do imposto, 
deverá ser utilizado o valor constante da escritura 
ou instrumento particular de transmissão ou ces· 
são. 

§ 1~ - Em nenhuma hipótese, esse valor poderá 
ser inferior a uma vez e meio .do valor venal do 
, imóvel objeto da transação, no exercício, para base 
·de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana, atualizado monetariamente . 
de acordo com a variação de índices oficiais, cor· 
respondente ao período de 1~ de janeiro à ddta 

em que tor lavrada a escntura ou instrumento par· 
ticular. 

§ 2~ - Na inexistência de lançamento do Imposto 
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, 
os atos translativos somente serão celebrados me
diante apresentação de certidão dessa eircunstãn· 
eia, expedida pela unidade competente. 

Artigo 8~ - O valor mínimo fixado no parágrafo 
I~ do artigo anterior será reduzido: 
J • Na instituição de usufruto e uso, para 1/3 (um 
terço) ; 
11 · .Na transmissão de nua propriedade, para 2/3 
(dois terços); 
111 - Na instituição de enfiteuse e de transmissão 
dos direitos de enfiteuta , para 80% (oitenta por 
cento); 
IV · Na transmissão de domínio direto para 20% 
(vinte por cento). 

Parágrafo único - Consolidada a propriedade plena 
na pessoa do proprietário, o imposto será calcu
lado sobre o valor do usufruto, uso ou enfiteuse. 

A~igo 9? - Nas arrematações, o imPQSto será reco
lhido sobre º· v~lor do maior lance e. nas adjudi
cações e rem1ssoes. sobre o maior lance ou avalia· 
ção, nos termos da lei processual , conforme o caso. 

Ai:tigo 10 • As alíquotas do imposto são as se
guintes: 
1 -.Transmiss<?cs compreendidas no Sistema Finan· 
cearo de Habitação - SFH: 
a) .Sobre ~ valor efetivamente financiado de imó
veis considerados populares, cuja metragem de 
áre.a construída não ultrapasse 70m~: 0,25% (vinte 
e cinco centésimos por cento). 
b) ~bre? valor restante ou transmissões normais 
de 1móve1s aludidos na alínea " a" deste artigo: 
1 % (um por cento). 
e). Sobre o valor efetivamente financiado de imó
veis _com área construída superior a 70m2: 0,5% . 
(meio por cento). . 
d) Sobre o valor restante ou transmissões normais 
de imóveis aludidos na alínea " e" deste artigo· 
2% (dois por cento). · 
I~ · Demais. casos: 2,25% (dois inteiro e vinte e 
cinco centésimos por cento) . 

Parágrafo único - Para a aplicação da alíquota 
constante nas alíneas " a" e "b" do inciso 1 do 
Artig~ 10, fica <?brigado o beneficiado a.apresentar 
ce~t1dao fornecada pelo Município. caracterizando 
o imóvel como popular. 

CAPÍTULO IV 
DO PAGAMENTO DO IMPOSTO 

Artigo 11 - Ressalvado o disposto nos artigos se
guintes. o impostó será pago mediante documento 
próprio de arrecadação, na forma regulamentar, 
antes de efetivar-se o ato ou contrato sobre o qual 
incide. se por instrumento público, e no prazo de 
10 (dez) dias de sua data, se por instrumento parti
cular. 

Artigo 12 · Na arrematação, adjudicação ou remis
são. o imposto será pago dentro de 10 (dez) dias 
desses atos, antes da assinatura da respectiva carta 
e mesmo que essa não seja extraída. 

Parágrafo único · Caso oferecidos embargos, o 
prazo será contado do transito em julgado da sen
tença que os rejeitar. 

Artigo 13 - Nas transmissões realizadas por termo 
judicial ou em virtude de sentença judicial. o im
posto será pago dentro de 10 (dez) dias contados 
da assinatura do termo ou do trânsito em julgado 
da sentença . 

Artigo 14 • O imposto não pago no vencimento 
será atualizado monetariamente . de acordo com 
a variação de índices oficiais. da data em que é 
devido até o mês em que for efetuado o paga
mento. 

Artigo 15 · Observado o disposto no artigo ante
rior. os débitos não pagos nos respectivos venci
mentos ficam acrescidos de: 
1 • Multa equivalente a 20Di- (vinte por cento) do 
valor do imposto devido, quando espontaneamen
te recolhido pelo contribuinte; 
li - Multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) 
do imposto devido, quando apurado, o débito, 
pela fiscalização ; 
III · Juros moratórios de 1 % (um por cento) ao 
més, a partir do mês imediato ao do vencimento, 
contando-se como mês completo qualquer fração 
dele. 

§ 1 ~ · Os juros de mora incidirão sobre o valor 
integral do crédito tributário, assim considerado 
o principal acrescido de multas de qualquer nature
za, atualizado monetariamente. 

§ 2~ · lnscnta ou ajuizada a dívida, serão devidos, 
também, custas. honorários e demais despesas. na 
forma da legislação vigente. 

§ 3~ - Quando apurado, pela fiscalização, o recolhi
mento do imposto feito cofn atraso. sem a multa 
moratória, será o contribuinte notificado a pagá-la 
à razão de 50% (cinqüenta por cento) do valor 
do imposto devido. 

Artigo 16 - Comprovada, pela fiscalização. a falsi· 
dade das declarações consignadas em escrituras 
ou instrumentos particulares de transmissão ou 
cessão, relativamente ao valor dos bens ou direitos 
transmitidos qu cedidos, o imposto ou a sua dife· 
rença serão exigidos com o acréscimo da multa 
de 100% (cem por cento). calculada sobre o mon
tante do débito apurado. 

1 Parágrafo único· Pela infração prevista no "caput" 
deste artigo respondem . solidanamente com o con· 
tribuinte, o alienante ou cessionário e, nos atos 
em que intervierem, os tabeliães, escreventes e 
demais serventuários de ofício. 

Artigo 17 - O débito vencido será encaminhado 
à Procuradoria Fiscal do Município , para cobran
ça, com inscrição na D ívida Ativa. 
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CAPtrvLO V 
~AÇÕES DOS TABELIÃES E DE
~RVENTUÁRIOS DE OFÍCIO 

~tabeliães. escrivães e demais serven
tcio não praticarão quaisquer atos ati
ofício, nos instrumentos públicos ou 
relacionados com a transmissão de 
ou de direitos a eles relativos, sem 
gamento do imposto ora instituído. 

tabeliães. escrivães e demais serven
cio ficam obrigados: 
r, aos encarregados da fiscalização. 
cartório dos livros, autos e papéis 
m à arrecadação do imposto; 

r aos encarregados da fiscalização, 
tada, cenidão dos atos lavrados ou 

ncementemente a imóveis ou direi
tivos; 
cer, na forma regulamentar, dados 
ias de recolhimento. 

tabeliães. escrivães e demais serven· 
cio que infringirem o dísposto nos 

19 desta lei ficam sujeitos à multa 
es de Valor Fiscal - UVF, por item 

ico - A multa prevista neste artigo 
o valor da Unidade de Valor Fiscal 

nte à data da sua aplicação. 

os casos de impossibilidade de exigén
rimento da obrigação principal pelo 

respondem solidariamente com ele, 
intervierem ou pelas omissões de que 

?Sáveis, os tabeliães. escrivães e de
uários de ofício. 

CAPfn.JLO VI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
m caso de incorreção do lançamento 
~bre a Propriedade Predial e Terri-
11. utilizado para efeito de piso na for· 

afo 1~ do artigo ~desta lei. o Fisco 
erá rever, de ofício, os valores reco
do Imposto de Transmissão. 

ico - Não serão efetuados lançamen
ntares para diferenças verificadas no 

Cio, quando inferiores a 20% (~inte 
1 Unidade de Valor Fiscal UVF v1gen
; sua apuração. 

uando os esclarecimer.tos, as declara
mentos e os recolhimentos prestados. 
u efetuados pelo sujeito passivo ou 
legalmente obrigado. forem omissos 
çam f~. a autoridade lançadora, me
>SO regular. arbitrará o v~l~r referido 
lesta lei. na forma e cond1çoes regula-

1ico - O sujeito passivo poderá ap~
ção contraditória. na forma. cond1-

regulamentares. 

procedimento. t~b~tário relativo ao 
nstituído será d1sc1phnado em regula-

presente lei entrará em vtgor . 
1989. rcvogaêlàs às disposições em 

em especial a Lei n~ 2948, de 29 de 
1988. 

uru. 27 de janeiro de 1989. 

:;~ ANTONIO IZZO FILHO 
'REFEITO MUNICIPAL 

WALFRIDO AGUIAR 
UO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

a Divisão de Expediente da Prefei· 
tura. na mesma data . 

MAURO AFONSO. 
IRETOR DE DIVISAO 

DO EXPEDIENTE 

ertimos os ingleses residente~ 
de por causa da escassez de 
> predominante ... declarou o 

·orpo diplomático para deixar 
a . lsso nio sig!lifica, porém. 
t embaixada . E apenas uma 
rvou ele. 

eguir a atitude já tomada 
manha Ocidental e evacuou 
mcndo as lutas cada vez mais 
rebeldes anticomunistas apcr-

1istério das Relações Exterio-
1is ser identificada, disse que 
h. ou quatro meses" , o regime 
rá derrubado. 
> de Estado norte-americano, 
:>o fechamento da Embaixada 
ui. também temendo os com
viético e os guerrilheios arma-

: a situação se torne panicu
próximo dia 15. data em que 
nplctar a retirada de suas tro
le Cabul. 

,., dos piontiros da aviação 
)rrtu onttm aos 101 anos 

----~ ~-----,.__-

Após a rtunião dt onttm com comissão da Comunidad_t Euro~ia. Yasstr 
ofat foi rtcehido ptlo rti Juan Carlos, da Espanha (Rad1ofo10 ~tuter) 

Arafat tem boa recepção 
la Comunidade Européia 
M1drt - O líder da Organização 

a a Libertação da Palestina (OLP) . 
r asser Arafat , se reuniu ontem, em 
Madri, com os chanceleres de Espanha, 
França e Gr~cia; que formam a Comis
são de Paz para o Oriente M~dio, esta
belecida pela Comunidade Européia 
em dezembro passado. 

Após esse primeiro encontro ofi
cial entre Arafat e membros da Comu· 
nidade Européia, os chanceleres classi
ficaram as conversações. que duraram 
mais de duas horas, de "frutíferas e 
úteis". ' · 

Pouco depois, Arafat foi recebido 
pelo rei Juan Carlos no Palácio Zarzue
la , nas imediações de Madri , uma honra 
normalmente reservada para chefes de 
Estado. 

O ministro das Relações Exterio
res da França, Roland Dumas, classi
ficou as conversações ·&>m Arafat de 
positivas. mas ressaltou que a Comu
nidade Européia "não deseja promover 
a paz às custas da segurança de Israel" . 

Dumas disse ainda que Arafat "re
~tiu de forma muito convincente sua 
idéia de realizar uma confcréncia inter
nacional de paz, mas reconheceu que 
isso não pode ser alcançado da noite 

para o dia" . 
A visita de Arafat foi vista como 

importante passo na campanha da OLP 
para obter o reconhectmento como 
uma parte legítima nas negociações de 
um acordo de paz árabe-israelense. 

O chanceler espanhol . Francisco 
Fernandez Ordonez. afirmou que a 
questão do reconhecimento de um Es
tado Palestino Independente provavel· 
mente será discutida no encontro de 
ministros do Exterior da Comunidade 
Européia , marcado para 14 de feverei
ro , em Madri . 

A Espanha, considerada um dos 
membros mais pró-árabes da Comuni
dade Européia, detém atualmente a 
presidência rotativa da organização 
(até o final de julho). 

Mais de 80 países reconheceram 
o Estado Palestino Independente pro
clamado em Argel , em 15 de novembro 
passado, mas nenhuma dessas nações 
é membro da Comunidade Européia . 

Em sua chegada a Mad_ri, na noite 
de anteontem. o líder da OLP foi rece
bido com tapete vermelho pelo chan 
celer Ordonez e por 30 embaixadores 
de países que reconheram o Estado Pa
lestino. 

Morre aos 101 veteranos da 
aviação inglesa na 1 Guerra 

r...o.dra - O veterano aviador britâni
co . "sir" Thomas Octavc Murdoch Sop
with, morreu ontem cm sua residência, cm 
Ham~hirc, Inglaterra. informou a mídia. 
Ele tinha IOI anos. A causa de sua monc 
não foi anunciada 

Sopwith, um dos "jovens audaciosos 
cm suas máquinas voadorai." dos primór
dios da aviação. sobreviveu à era dos apare
lhos supersó nicos e pousos na Lua, um 
avanço para o qual teve uma panicipação 
histórica . 

1 Sua succssáo de aviões de combate, li
d~rado pelo legendários Sopwith Camel, 
a1udou a vencer duas guerras mundiais. Dé· 
cadas mais tarde , o revolucionário jato Har
ricr de dccolagcm vcnical, de cujo desen
volvimento também participou, foi um dos 
trunfos da Grã-Bretanha na luta pelas Ilhas 
F~lklands (Malvinas), cm que a Argentina 
saiu derrotada ( 1982). O Camcl, de um úni
co as.~nto , foi o aparelho mais mortal dos 
aliados na Primeira Guerra Mundial, res
ponsável pela derrubada recorde de 1.294 
aviõec; alemães, incluindo o do famoso às 

da avi~ão alemã, Manfrcd Von Richtoícn, 
conhcC1do comoo "Barão Vcnnclho" , aba
tido sobre a França cm 1918. 

Na Segunda G ucrra Mundial , seu 
Hawkcr Hurricanc, menos glamuroso, mas 
cm maior número do que os exibicionistas 
Spitfircs, foi o responsável pela virada na 
maré contra os Mcsserschmins e Hcinkcls 
de Hitle r na batalha da Grã-Bretanha 
(1940-41) , travada cm sua maior parte no 
sul da Inglaterra. 

A derrota nos céus forços Hitler a can· 
celar os planos de invasão da Inglaterra e 
voltar-se para o Leste. a fim de atacar a 
União Soviética, o que alterou o curso da 
história . 

Supervisionar a passagem de protótipo 
à produção do Harncr, o primeiro jato de 
decolagcm vertical (Vtol) do mundo, íoi 
o último projeto de Sopwith antes de se 
aposentar do cargo de diretor da Hawkcr 
Siddlcy Company. cm 1963. 

. A vida de Sopwith abrangeu toda a 
história da conquista do ar pelo homem 
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DECRETO N: 5545, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1989 
Regulamenta a Lei n~ 2996, de 27 de janeiro de 1989 

Engenheiro ANTONIO IZZO FILHO, Prefeito 
Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais. 

DECRETA 

Artigo 1~ - O Imposto Sobre Transmissão "inter 
vivos" será arrecadado na guia instituída no presente 
decreto, em (4) quatro vias, com a seguinte destinação: 

1 - 1~ via - Prefeitura Municipal; 
II - 2~ via - Órgão Arrecadador; 
Ili - 3~ via· Contribuinte (para o Cartório); 
IV - 4~ via · Contribuinte. 

Artigo ~ - Nas transmissões "inter vivos" os tabe
liães ou escrivães que tiverem de lavrar instrumentos, 
termos ou escrituras rrecncherão as guias para o paga
mento do Imposto e transcreverão literalmente o respec
tivo recibo no instrumento, termo ou escritura. 

t 1~ - Quando se tratar de transmissão por instrumento 
particular, as guias serio preenchidas e assinadas pelos 
contribuintes. 

§ 2~ - A terceira via da guia e o respectivo recolhimento 
do imposto acompanharão os primeiros translados dos 
instrumentos, escrituras ou termos aludidos neste ar
tigo. 

Artigo 3~ - O contribuinte que se julgar favorecido 
r:ia aplicação da alíquota prevista nas alíneas "a", "b", 
'c" e "d" do inciso 1 do artigo 10 da Lei n~ 2996, de 

27 de janeiro de 1989, deverá apresentar requerimento 
instruído com prova de que a transmissão está com
preendida no Sistema Financeiro de Habitação. 

Parágrafo único - São considerados populares para 
efeito da alínea "a" os imóveis CUJa metragem de área 
construída não ultrapasse 70,00 metros quadrados e de 
interesse social, os construídos pelo sistema mutirão 
ou comunitário, sem mão-de-obra remunerada, desti
nando-se a moradia de seus proprietários, que não pos
suam outra edificação. 

Artigo 4~ - Os tabeliães, escrivães e demais scrven
tuários de ofícios ficam obrigados a fornecer, no prazo 
de 30 (trinta) dias, dados relativos às guias de recolhi
mento, quando solicitados pelo Fisco. 

Artigo 5~ - Quando os esclarecimencos, as declara
ções. os documentos e os rec-0lhimentos prestados, ex
pedidos ou efetuados pelo sujeito passivo, ou por tercei
ro legalmente obrigado, forem omissos ou não merece
rem fé, a Secretaria das Finanças procederá ao arbitra
mento, levando cm conta, quando não for conhecido 
o valor venal do imóvel, a área de terreno e a área 
construída, se houver, e a localização do imóvel. 

Artigo 6~ - Este decreto entrará cm vigor a partir 
de 1~ de março de 1989, revogadas as disposições em 
contrário, em especial o Decreto n~ 5518, de 3 de janeiro 
de 19E9. 

Bauru, 27 d!= fevereiro de 1989 
Eng~ ANTONIO IZZO FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL 

WALFRIDO AGUIAR 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Registrado na Divisão de Expediente da Prefeitura, na 
mesma data. 

MAURO AFONSO 
DIRETOR DE DIVISÃO 

DO EXPEDIENTE 

1 7 
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DECRETO N: 5545, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1989 

P. 15478188 - Regulamenta a Lei n~ 2996, de 27 1 
de janeiro de 1989. 

Engenheiro ANTONIO IZZO FILHO, Prefeito 
Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, 

DECRETA 

Artigo 1: - O Imposto Sobre Transmissão " inter 
vivos" será arrecadado na guia mstitufda no presente 
decreto, em (4) quatro vias, com a seguinte destinação: 

1 - 1• via - Prefeitura Municipal; 
II - 2~ via - Órgão Arrecadador; 

III - 3~ via - contribuinte (para o Cartório); 
IV - 4~ via - Contribuinte . 

Artigo 2: - Nas transmissões "inter vivos", os tabe
liães ou escrivães que tiverem de lavrar instrumentos, ! 
termos ou escrituras, preencherão as guias para o paga
mento do lmP.Osto e transcreverão resumidamente o 
respectivo recibo no instrumento, termo ou escritura . 

. 1: - Quando se tratar de transmissão por instru
mento particular, as guias serão preenchidas pelos con
tribuintes . 

. 2~ - A quarta via da guia e o respectivo recolhi-

1 
mento do imposto acompanharão os primeiros traslados 
~ instrumentos, escrituras ou termos aludidos neste 
artigo. 

Artigo 3! - O contribuinte que se Julgar favorecido 
pela aplicação da alíquota prevista nas alíneas "a" , " b" , 
"c" e "d" do inciso 1 do artigo 10 da Lei n~ 2996, de 
27 de J·aneiro de 1989, deverá apresentar requerimento 
instru do com prova de que a transmissão está com
preendida no Sistema Financeiro de Habitação. 

Parágrafo único - São considerados populares para 
efeito da alínea "a" , os imóveis cuja metragem de área 
construída não ultrapasse 70,00 metros quadrados e os 
de interesse social construídos pelo sistema mutirão ou 
comunitário, ambos sem mão-de-obra remunerada, des
tinando-se a moradia de seus propnetários, que não 
possuam outra edificação. 

Artigo 4~ - Os tabeliães, escrivães e demais serven
tuários de ofícios ficam obrigados a fornecer. no prazo 
de 30 (tnnta) dias, dados relativos às guias de recolhi
mento, quando solicitados pelo Fisco. 

Artigo 5~ - Quando os esclarecimentos, as declara
ções , os documentos e os recolhimentos prestados, el
pedidos ou efetua~os pelo sujeit<? ~ivo, ou por tercei
ro legalmente obngado, forem omissos ou não merece
rem fé , a Secretaria das Finanças procederá ao arbitra
mento, levando em conta, quando não for conhecido 
o valor venal do imóvel , a área de terreno e a área 
construída, se houver, e a localázação do imóvel. 

Artigo 6: - Este decreto entrará em vigor a partir 
de 1~ de março de 1989, revogadas as disposições em 
contrario, em especial o Decreto n~ 5518, de 3 de janeiro 
de 1989. 

Bauru, 27 de fevereiro de 1989. 

ENG~ ANTONIO IZZO FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

WALFRIDO AGUIAR 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Registrado na Divisão de Expediente da Prefeitura, 
na mesma data. 

MAURO AFONSO 
DIRETOR DE DIVISÃO 

DO EXPEDIENTE 

'--~!-nnhlir"ldo no ter...sa1do...concone~s) 
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PORTARIA SF. 05/89 DE 28 DE JUNHO OE 1989 
O SECRETÁRIO DAS FINANÇAS . no uso de 

suas atribuições legais. e 

CONSIDERANDO · o disposto no ~arágrafo primei· 
ro do artigo 7·' da Lei n''. 2996 de 7 de janeiro de 
1989: 

RESOLVE 

1 • Fixar o BTN (Bônus do Tesouro Nacional) . 
índice oficial que i.ubstituiu a OTN (Obrigações do 
Tesouro Nacional). como indicador para a atuahzaçáo 
do Valor Venal do imóvel utilizado para a base de 
cálculo do Imposto Sobre Tran~missão "inter vivos". 
a qualquer título. por ato oneroso. de ben~ imóveis. 
por natureza ou acessão física. e de direitos reais sobre 
imóveis. exceto os de garantta. bem como cessão de 
d1re1tos a sua aquisição. 

2 · Esta porta:1a entrará em vigor a partir de 
1''. de julho de 1989 •• evogadas as disposições em con· 
trário. 

Econ EURIDES MONTEIRO DA SILVA 
SECRETÁRIO DAS FINANCAS 
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