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ESTADO DE SAO PAULO 

LEI N9 2785, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1987. 

Autoriza revisão da Planta Genérica -
de Valores Imobiliários do Município, 
dispõe sobre a cobrança do IPTU em 
1988 e dá outras providências. 

GOVERNO OEMOCRÃTICO 
OE BAURU 

Professor JOSt GUALBERTO MARTINS ANGERAMI, Prefeito M~ 
nicipal de Bauru, Estado de são Paulo, faz saber que a câmara 

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

Artigo 19 

Artigo 29 

Artigo 39 

Artigo 49 

Artigo 59 

Fica o Executivo autorizado a atualizar as Plantas Gen~ 

ricas de Valores Imobiliários do Município, até o limi 

te da revisão, procedida pelo Grupo de Trabalho const! 

tuido pelo Decreto n9 5011, de 6 de julho de 1987, con 

forme anexos dos setores. 

A majoração do IPTU, incluídas as taxas lançadas, nao 

poderá ultrapassar a taxa de variação da OTN (Obrig~ 

ções do Tesouro Nacional), do exercício anterior, ou 
Índice oficial que a substitua, exceto no caso da apl! 

cação da alíquota prevista no artigo 49, para o exerc! 
cio de 1988. 

Será concedido desconto de 20% (vinte por cento) sobre 

o total do lançamento do IPTU, quando o pagamento int~ 

gral ocorrer até a data do vencimento da primeira pare~ 
la. 

O imposto territorial urbano, referente ao exercício de 

1988, será calculado na base da alíquota de 1,2% (um i~ 

teiro e dois décimos por cento) • 

O artigo 354 do código Tributário do Município, altera 

do pela Lei n9 2470, de 19 de dezembro de 1983, e Lei 

n9 2717, de 9 de dezembro de 1986, passa a VÍ90ffl.r Com 
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Artigo 69 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GOVERNO DEMDCRÃllCO 
DE BAURU 
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a seguinte redação, a partir de 19 de julho de 1988: 

"Artigo 354 Na fixação semestral, por decreto do 

Executivo, da UVF (Unidade de Valor 

Fiscal), o aumento não poderá ultrapa~ 

sar a variação da OTN (Obrigações do 

Tesouro Nacional) do periodo anterior". 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re 

vogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 9 de dezembro de 1987 

PREFEITO MUNICIPAL 
' 

ANGERAMI 

OMAR BARRE.T CAMPOS , 
SECRETÃRIO/DAS FINANÇAS 
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