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ESTADO DE SAO PAULO 

LEI N9 2587, DE 25 DE SETEMBRO DE 1985 

Dá nova redação ao artigo 185 do CÕdi 

go Tributário do Município, altera dis 

posições da Lei n9 2371, de 18 de ago~ 

to de 1982, e dá outras providências. 

GOYDlllD DEHCÚTICO 
DE IAUIU 

Professor JOS~ GUALBERTO MARTINS ANGERAMI, Prefeito 

Mu~icipal de Bauru, Estado de são Paulo, faz saber que a Câmara Munici 

-pal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 19 O artigo 185 do Código Tributário do Município, alte 

rado pelo artigo 19 da Lei n9 2517, de 31 de outubro 

de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 185 O lançamento será anual e o recolhi 

mento far-se-á em até 4 (quatro)pa~ 

celas, incluídos os demais tributos 

que recaem sobre o imóvel, e na for 

ma disciplinada pelo Executivo, con 

siderados os parâmetros estabeleci-

dos nos itens "a", "b" e "c", com 

exceçao do disposto no item "d" des 

te artigo: 

a) até 10% da UVF, de uma só vez; 

b) acima de 10% e até 20% da UVF,em 

duas parcelas; 

c) acima de 20% e até 30% da UVF,em 

três parcelas; 

d) acima de 30% da UVF, em quatro 

parcelas. 

Parágrafo Único - Nos casos dos itens "b", "c" e "d" 

deste artigo, o pagamento poderá 

ser feito de uma só vez até o venci 

menta da primeira parcela, gozando 

o contribuinte da redução de 10% 

15% ou 20%, respectivamente, sobre 

o montante do lançamento anual. 
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Artigo 29 

Artigo 39 

INFRAÇÃO 

7 - Inobservância 

de qualquer -

norma relati-

va: 

- a construção 

de muro ou • 

mureta e de 

calçadas 

- a conservação 

de muro ou mu -
reta e calça-

da existentes 

- o rebaixamen-

to de guias 

~qgo 49 

ESTADO DE sAo PAULO 

GOYEHD DE•DCIÃDCD 
DE IAUll -2-

O artigo 58 da Lei n9 2371, de 18 de agosto de 1982 , 

passa a vigorar com a redação seguinte: 

Artigo 58 Notificado, o proprietário terá o pr~ 

zo de 90 {noventa) dias para cumprir o 

disposto no artigo 55, sob pena da mul 

ta prevista na Tabela anexa, aplicada 

pela metade na hipótese do artigo 56. 

O item 7 da Tabela de multas anexa à Lei n9 2371, de 

18 de agosto de 1982, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

DISPOSITIVO MULTA SUJEITO 

PASSIVO 

1/4 da UVF 

Artigo 55 ou Proprietário 

1/2 da UVF 

na reinei-

dência 

Artigo 56 Metade dos 

valores - Proprietário 

acima 

Artigo 59 1/2 da UVF Proprietário 

Os créditos tributários liquidados integralmente até 

60 (sessenta) dias após o seu vencimento não sofrerão 

acréscimo da correção monetária. 
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Artigo 59 

ESTADO DE SAO PAULO 

GDVERH Dl•DCIÃJICD 
DE llAllU -3-

Os débitos tributários vencidos até 30 de junho de 

1985 poderão ser liquidados integralmente até 31 de 

dezembro de 1985 com redução de 30% (trinta por cento) 

da correção monetári~, calculada na forma da Lei n9 

2267, de 26 de dezembro de 1980 e a partir de sua vi 

gencia. 

Parágrafo único - No caso de parcelamento do débito, a redução será de 

15% (quinze por cento) sobre a correção calculada até 

a data do protocolo do pedido. 

Artigo 69 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação , 

revogadas as disposições em contrário, especialmente 

o parágrafo único do artigo 58 da Lei n9 2371, de 18 

de agosto de 1982. 

Bauru, 25 de setembro de 1985 

~-iCJt{~o~· 
PROF.JOSt GUALBERTO MARTINS ANGERAMI 

' 
PREFEITO ~u:~C~~- -- , 
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WALTER COMINI 

SECRETÁRIO DAS FINANÇAS 

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