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ESTADO DE SAO PAULO 

LEI N• 2948, DE 29 JfE'"·NOVEMBR&--DE·--1988 
Cria o imposto sobre transmissão "in 
ter vivos" e dá outras providências. -

GOVERNO DEllDCRATICD 
DE BAURU 

Professor JOSÉ GUALBERTO MARTINS ANGERAMI, Prefeito 
Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Mu 
nicipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo l• 

Artigo 21 

pit&l 

Artigo 31 

Artigo 41 

Fica criado no Munic!pio o imposto sobre transmis 
são "inter vivos", a qualquer titulo, por ato onero 
so, de bens imóveis, por natureza ou acessão fisici, 
e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de ga 
rantia, bem como cessão de direito à sua aquisição: 

O imposto de que trata o artigo 11 não incide sobre 
a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 
patrimônio de pessoas jurldicas em realização de ca 
pital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos
decorrentes de rusão, incorporação, cisão ou extin 
ção de pessoa jur!dica, salvo se, neseea casos, a 
atividade preponderante do adquirente for a compra 
e venda desses bens ou direitos, locação de bens 
imóveis ou arrendamento mercantil. 

o imposto será calculado a arrecadado com aplic~ 
ção das segt*e•es alíquotas: 

1 - transmissões compreendidas no Sistema Financei 
ro de Habitação a que se refere a Lei Federal 
n• 4380, de 21 de agosto de 1964, e legislação 
complementar: 
a) 0,5~ sobre o valor efetivamente financiado; 
b) 2% sobre o valor restante; 

II - 2,25% sobre as demais transmissões a título 
oneroso. 

Fica incorporado à legislação fiscal e tributária 
do Municlpio, no que couber e não contrariar os ar 
tigos anteriores, a Lei Estadual n• 9591, de 30 de 
dezembro de 1966, e legislação complementar vigente 
em 4 de outubro de 1988. 
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Artigo 51 

Artigo 51 

Enquanto o Municipio não dispuser sobre a padroniza 
ção doa impressos para o recolhimento do imposto, o 
contribuinte poderá utilizar as guias adotadas pela 
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua public~ 
ção, revogadas as disposições em contrário, observa 
do o disposto no § 6• do artigo 34 das DisposiçÕes
TransitÓrias da Constituição da República Federati 
va. 

Bauru, 29 de novembro de 1988 

~ 
PROF.JOSE GUALBERTO MARTINS ANG I 

PREFEITO MUNICIPAL 

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

MARIA THEREZA MARINGON 
DIRETORA DE DIVISÃO D EXPEDIENTE 


