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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.226, DE 05 DE JUNHO DE 2.019 
Inclui os parágrafos 3° e 4° no art. 7º, da Lei 
Municipal nº 7 .022, de 14 de dezembro de 
2.017. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

.,.\rt. 1 o 

.~.rt. 2° 

Ficam incluídos os §§ 3° e 4° no art. 7º, da Lei Municipal nº 7.022, de 14 de dezembro de 2.017: 

"Art. 7° ( ... ) 

( ... ) 

§ 3° Para os logradouros ou trechos novos que não tiverem percentual de ajuste por metro 
quadrado territorial previsto no Anexo l da Lei Municipal nº 7.022, de 14 de 
dezembro de 2.017, adotar-se-á o percentual de ajuste de 40% (quarenta por cento) do 
metro quadrado territorial para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano · 
IPTU, quando se tratar de instituição de novo loteamento. 

§ 4° Na mesma hipótese do parágrafo anterior, para logradouros ou trechos novos em que 
não se trate de criação de ruas em novos loteamentos, e que não tiverem percentual de 
ajuste por metro quadrado territorial pr 1s no Anexo l da Lei Municipal nº 7.022, 
de 14 de dezembro de 2.017, adota se-á valor e o percentual de ajuste para o 
cálculo do Imposto Predial e Te torial rbano - IPTU, do trecho de rua mais 
próximo, com previsão na Lei, co as mes s características." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na da 

Bauru, 05 de junho de .019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

EYERSON DE~-HI 
SECRETÁRIO DE ECON,IA E FINANÇAS 

J<egistrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Pre~eitura, na mesma data. 

PINHEIRO 
DIRETOR COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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