
~~, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 

~ ESTADO DE SÃO PAULO 

Of. N.º .. LEI N9 3182, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989 

P.17348/89 Institui a Taxa de Combate a Incêndios em 
Terrenos Baldios. 

Engenheiro ANTONIO IZZO FILHO, Prefeito Municipal de Bau 
ru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte lei:-

Artigo 19 

Artigo 29 

Artigo 39 

Artigo 49 

Artigo 59 

Artigo 69 

Fica instituída, a partir do exercício de 1990, a taxa 
de combate a incêndios em terrenos baldios, que tem como 
fato gerador o serviço de co~bate a incêndio prestado 
efetivamente ao munícipe, direta ou indiretamente pela 
Prefeitura. 

são responsãveis pelo pagamento da taxa instituída pela 
presente lei, independentemente do motivo que ocasionou 
o incêndio, o proprietirio, o titular do domínio Gtil 
ou possuidor a qualquer título, de terrenos localizados 
dentro do perímetro urbano do Município. 

Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o 
mento da referida taxa, atendendo: 

I - ã situação econômica do sujeito passivo; 

pa rcel~ 

II - ãs considerações de eqtlidade, em relação ãs ca 
racteristicas pessoais ou materiais do caso; 

III - ãs condições peculiares de determinada região do 
territorio do Municípioº 

O valor da taxa seri apurado conforme tabela anexa 
presente lei. 

.. 
a 

O procedimento tributaria relativo ã taxa ora institui
da serã disciplinado em regulamento. 

Fica acrescido o inciso VII ao artigo 233 do CÕdigo Tri 
butãrio do Município, com a seguinte red~çio: 

. - . / 
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VII - de Combate a Incêndio em Terrenos 
Baldios. 

Esta lei entrari em vigor na data de sua publicaçio, p~ 
duzindo efeitos a partir de 19 de janeiro de 1990. 

Bauru, 26 
de dezde, 19~89. V /(J' 
/Éwt:~ -º V~'rm 

( . PREFEITO M ICIPAL 

WA ~~~ -e-fGUi~Y\ 
SECRET'itRIO DOS EG°OCI(°S J~UR1DICOS 

EURIDES M· EIRO DA SILVA 
SECRET~RIO DAS FINANÇAS 

Registrada na Divisão de Expediente da:~~~~ itu~a, na mesma da ta • 

. / <fbt~'., /f'./} 
LU Z CARLOS DRIGUES 

CHEFE DO E PEDIENTE 
GERAL DA D. E. 



PREFEITURA DO MUNIC(PIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

OI. N.º ..... 

TAXA DE COMRATE A INCtNDIO EM TERRENOS BALDIOS 

PARAMETRO - UNIDADE DE VALOR FISCAL - (U.V.F.) 

. lTENS ESPEC LF LCAÇJl:O U.V.F. AL1QUOTAS 

Terrenos. co.m ãrea de a te 250m 2 UVF 0,8% 

2 Te.r.re nos com ãrea de atê 500m 2 UVF 1'5% 

3 Terrenos com ãrea de ate 1.000 . .m 2 UVF 2.0% 

4 Te.rre.nos. acima de l • 000 m2 3,0% 


