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ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N9 2593, DE 26 DE SETEMBRO DE 1985 
Introduz alteração no artigo 311 do Códi 

go Tributário do Município e dá outras 

providências. 

60VIRNO DEMOCRÂTllO 
DE BAURU 

Professor JOS~ GUALBERTO MARTINS ANGERAMI, Prefeito Munici 

pal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal apr~ 

vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 19 

Artigo 29 

§ 

§ 

O parágrafo 49 do artigo 311 do Código Tributário do Muni 

cípio, alterado pelo artigo 59 da Lei n9 2517, de 31 de ou 

tubro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 311 - ...•........•.........•.........•.•....••••• 

§ 49 O valor da Taxa será obtido com base em 80% 
(oitenta por cento) do custo do serviço de 

iluminação pública para cada exercício e o 
montante apurado, em cada faixa referencial 

de consumo próprio, será rateado por 12 me 
ses, com valores fixos para cada semestre". 

Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a 

Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, transferindo-lhe 
os encargos da arrecadação e controle da Taxa de Ilumina 

ção Pública devida pelos consumidores de energia elétrica 
fornecida pela Companhia. 

O convênio será firmado anualmente, sendo que assim se 
cederá durante toda a atual legislatura, não podendo o 

zo de validade do Último convênio ultrapassar a 31 de 
zembro de 1989. 

O produto da arrecadação mensal da Taxa de Iluminação 

pr~ 

pr.!!_ 

de 

PÚ 
blica, efetuada pela CPFL, será por esta contabilizada em 

conta própria, para quitação do custo mensal dos serviços 
de iluminação pública no mês de referência. A demonstração 

desses valores deverá ser comunicada mensalmente à Pref ei 

tura, pela CPFL, para efeito de encontro de contas, contra 

le e conferência. 
. .. / 
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Artigo 3"' 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GOVERNO DEMDCRATIOO 
DE BAURU -2-

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re 
vogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 26 de setembro de 1985 

~e:::- 6">--C-c+...ve~1--4__,_.___. 

PROF. JOS~ GUALBERTO MARTINS ANGERAMI 
1· 

PREFEI'I'\ MUNICIPAL 

WALTER COMINI 
SECRETÃRIO DAS FINANÇAS 

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