
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO OE SAO PAULO 

LEI N9 2526, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1884.. _________________________ _ 

Introduz alterações no artigo 314 do 

P.6963/84 código llTributá.rio do Município e dá 

outras providências. 

Professor JOSE! GUALBER.I'O MAR'l'INS ANGERA.."ll, Prefeito &!!! 
nicipal de S.uru, Estado de são Paulo, faz saber que a câmara Manic! 

pal aprovou • ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 19 o artigo 314 do código Tributário do Mwtlc!pio, altera 

do pelo artigo 25 da Lei n9 2470, de 19 de dezembro de 

1983, passa a viqorar com a sequülte redação1 

Artigo 314 - A taxa de conservação ele estradas da ~ 

dagem e caminhos municipais terá a base 

da cálculo vinculada ao custo do serv! 

ço executado no prime.iro semestre • o 
orçado para o segundo rateado entre os 
usuários proprietários rurais. 

§ 19 

§ 29 

A admi.nistração fixará, anualmente, o 
percentual do cus to do serviço a ser r~ 

cuperado através da taxa, conforme re~ 
lamento a ser elaborado por um.a COmi!_ 

aio composta de repreaentantes das enf:! 
dadas das classes rurais do .Manic!plo , 

da câmara Municipal, da Divisão Beqi~ 

nal Agrícola (DIRA) , da Secretaria das 

Finanças, da Diretoria de Manutenção de 

Estradas Municipais e do DER, aprovado, 

por Decreto, pelo Prefeito Municipal. 

O coeficiente de rateio •e achará atra 

vês da •e<JUinta fórmula: 
CUSTO DO SERVIÇO 

9.000 km-rateio 

.J 
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Artigo 29 

§ 39 

§ 49 

§ 59 

DE BAURU 

Fls._··-···-·-······· ······-·····- -2-

O valor da taxa será obtido pela mul.t!. 
plicação do coeficiente de rateio pela 
distância existente entre a sede do Mu 

n.ic!pio e a propriedade, em quilômetros. 

A taxa devida pelos pequenos produtores 
será reduzida até o limite máxil!!() de 

90t(noventa por cento), na fo~ do re 

qulamento a qua se refere o parágrafo 

19. 

são isentas da taxa de conservação da 

estradas e caminhos municipais as- p~ 

priedades cultivadas com até 10 (dez) 
hectares, quando seus proprietários não 
possuam outras áreas. 

Fi.calll ramidos os débitos da taxa de conservação de •!. 
tradas de rodagem a caminhos municipais, referentes ao 

e.zerc!cio de 1984. 

Artigo 39 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, %'!, 

vogadas as disposições em contrário. 

Registrada na 

Bauru* 4 de dezembro da 1984 

~-
PR>F.JOd GUALBER'l'O ~IBS .ANGERAMJ: 

PREFEITO MUNICIPAL 

WALTER COMI!.'II 
SECRETÃRIO DAS FINAMÇAS 
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~jlf:::7 
~~JY<JOV NETO 

DE OBRAS E 

.----' ~ POBLI:a>S 

Diretoria-dó ExpedieR-te da Prefeitura, na mesma data. 

\lAvÍ) {l'N) 
MARIA THE~ll' ~GOl!II DE OL:IVEIRA 

DIRB'l'ORA DO EXPEDI:EN'rB 


