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ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI !19 225,, DB 10 DE-NOVEMBRO l>E 1980' 
Altera cllapoaitivo• da Lei n9 1929, de 

31 de 4e .. mbro de 1975. 

OSVALDO 1$BEGHEN, Prefeito Muni,cipal. dEr Bauru, Bata&> 

de são Paulo, faz ~aber que a cúara Municipal aprovou e ale aanciona 
e promulga a seguinte leia-

Artigo 19 Passam ã seguinte redação os artigos Jll, parágrafo 

19 a 354 do CÕdiqo 'l'ributirio do Munialpio de Bauru 
(Lei n9 1929, de Jl de dezembro de 1975)& 

Artiqo 311 -

§ 19 

..........................•.••......••. 

A aliquota da taxa de iluminação e e ri 
de 0,015 (quinze milésimo•) da UV!' (un!, 
dada de val.or fiscal) vi.gente na data -

em que •• efetuar o lançamento, por li!. 
tro linear de teatada do imóvel, coa 
frente para a via ou logradouro pÜblloo. 

Artigo 354 - Na f1xação por decreto, do Execut1vo,da 

UVP (unidade de valor fiscal) utillsada 
por este eódiqo, para oa exarclcio• 
subsequentes, tomado o valor base do 
exercieio em curso, aplicar-se-á o lnd! 
ce estabelecido na leqialação federal 
pertinente, obtendo-se o valor de ref!. 
rênoLa. que viqorarã a partir de 19 de 

janeiro do ano ••quinte• 

Pariqrafo único - Ressalvada. eventua1s autorizações legéll• 

camente superiores, trazidas por mutações 
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tiaa para a correção da UVF (unidade de valor fiacal) 

não baixado ·o decreto a que sa re:fere o caput, ati 31 de 

dezembro de_ cada ano, permanecerá para o calendário 

guinte aquela então em vigor. 

, 

•• 

Fica xeduzida para 0,02 (dola centéaiJDOS), a allquota do 

1.mposto sobre serviços de exibição de fU.maa cinamatocir! 

ficos, prevista. no item 28, letra •a•, IJ: da 1.'ebela I 

anexa ao CÕdigo Tri.butirio cJo Municlpio de Bauru. 

Artigo 39 - Esta lei entrará em vigor a 19 
qadas as disposições ea oontr• 

janeiro de l91Sl, nvo 

TELK> EUR!PEDES BAR'l'HOLOMEU SILVA 
COORDENADOR DOS NEGõc:ros INTERNOS E 

JUR!DICOS 

•gistrada na Diretoria do ExpeMente da Prefeitura, na mesma data. 

MARTA CUlU KUNIM:I 

DIRETORA SUBSTITUTA DA D.E. 


