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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
ESTA~~ DE SÃO PAULO 

LEI .N9 3177, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989 
Introduz alterações na legislação tributã 
ria e dã outras providências. 

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 

O paragrafo Ünico do artigo 116 do CÕdigo Tributaria do 
Municlpio passa a ter a seguinte redação: 

11 ArtigO 116 - oo•o••oooo•i>o•qooooo••oooo•ooeo••o•oooe•o 

Parãgrafo Ünico - Quando os prazos fixados não recaírem 
nos dias de expediente normal, serao 

antecipados para o dia imediatamente 
anterior ao que se iniciam ou vencemw~ 

O artigo 180, alterado pela Lei nQ 2717, de 9 de dezem 
bro de 1986, passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 180 - O imposto predial urbano serã calculado -
com base no valor venal do imÕvel, media! 
te aplicaçãoda alíquota de 0,8% (zero vir 
gula oito por cento)". 

O par~grafo Gnico do artigo 182 do C~digo Tributirio do 
Municlpio, revogado pe1a Lei n9 2717, de 9 de dezembro 
de 1986, fica restabelecido com a seguinte redação: 

"Artigo 182 - •••o••••O•O••••aoo••oeooeo••o•o•o•a•o•••• 

Parãgrafo unice - O mínimo do imposto predial anual se 
rã de 0,50 (cinquenta centêsimos) da 
Unidade de Valor Fiscal (UVF), que 
poderã ser parcelado, no mâximo, em 
4 (quatro) prestações". 
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Artigo 49 

Artigo 50 

Artigo 69 

Artigo 79 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

-fls. 02-

o artigo 185 do CÕdigo Tributârio do Munidpi~alterado 
pelas Lei nQs 2517, de 31 de outubro de 1984 e 2587, de 
25 de ~etembro de 1985, passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 185 - O lançamento sera anual e o pagamento do 
imposto poderã ser efetuado em cruzados -
novos, ate o vencimento da primeira pare~ 
la, ou atê 10 (dez) parcelas, em BTN (B~ 

nus do Tesouro Nacional), ou Índice ofi 
cial que o substitua, incluidos os demais 
tributos que incidem sobre o imõvel, na 
forma disciplinada pelo Executivo. 

Paragrafo 19-0 pagamento de uma sõ vez, de todas as 
parcelas, atê o vencimento da primeira 
goza rã de redução de 20% ·{vinte por cen 
to) sobre o montante do lançamento. 

Paragrafo 20 - Ficam automaticamente revogadas as ali 
neas "a", "b", "c" e "d" do referido ar 
tigo". 

O Artigo 191, alterado pela Lei n9 2717, de 9 de dezem 
bro de 1986, passa a ter a seguinte redaçio: 

"Artigo 191 - O imposto territorial urbano seri calcu 
lado na base de 2% (dois por cento) so 
bre o valor venal do terreno". 

O artigo 194 passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 194 - O mínimo do imposto territorial urbano -
anuãl seri de 0,5~ (cin~uen~a centisimos) 
da Unidade de Valor Fiscal (UVF), que 
podera ser parcelado, no mãximo, em 4 

(quatro) prestaç~es". 

O paragrafo unico do artigo 198 do C~digo Tributãrio do 
Muni~ip{o, alterado pela Lei"n9 2470, de 19 de dezembro 
de 1983, passa a ter a seguinte redação:-
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Artigo 89 

Artigo 99 

Artigo 10 

Artigo 11 

"Artigo 198 - o • o o. o •••••• o •••••••• o ••• o o o •• ?,~ ...... o. 

Paragrafo nnico - O lançamento seri anual e o pagamento 
poderã ser efetuado, de todas as Pª! 
celas, de uma s~ vez, em cruzados no 
vos, ati o vencimento da primeira, 
com redução de· 20% (vinte por cento), 
ou em ati 10 (dez) parcelas, em BTN 
(Bônus do Tesouro Nacional), ou indi 
ce oficial que o substitua, incluídos 
os demais tributos que incidem sobre 
o imôvel". 

Fica revogado o artigo 29 da Lei n9 2785, de 9 de dezem 
bro de 1987. 

Fica revogada a "nota" acrescentada pelo artigo 69 da 
Lei n9 2517, de 31 de outubro de 1984, ã Tabela V, a 
que se refere o artigo 276 do CÕdigo Tributãrio do Muni 
cÍpio, alterado pelo artigo 32 da Lei nQ 2470, de lQ de 
dezembro de 1983. 

O parãgrafo primeiro, acrescido pelo artigo 20 da 
nQ 2470, de 19 de dezembro de 1983, ao artigo 299 

Lei 
do 

CÕdigo Tributãrio do Município, passa a ier a seguinte 
redação: 

"Artigo 299 - O••o•q•o•o••o•ooooooo•o•••ca•o•o•o•o•o••• 

Paragrafo 19 - O reajuste a que se refere o presente a~ 
tigo far-se-â, para cada contribuinte 
mensalmente, tomando-se por base inicial 
a data do vencimento da primeira presta
ção"• 

A taxa de segurança publica de que trata o inciso VI 
do artigo 233 do CÕdigo Tributaria do Município passa a 
denominar-se taxa de prevenção e combate a sinistros. 
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Artigo 12 

Artigo 13 

Arti.go 14 

O artigo 321 do Cõdigo Trib.utãrio do Munic1pio P/SSa a 

ter a segui.nte redação: u; 
"Artigo 321 - A taxa de preyençao e combate a sinistros, 

fundada no poder de polícia do Município, 
tem como fato gerador a criação de condi 
ç~es especiais para a manutenção de serv! 
ços concernentes ã prevenção, ao combate 
e ã extinção de inc~ndios ou sinistros 
Yi~ando, incl~sive, a higiene, ã saüde e 
a segurança pÜblica. 

Parâgrafo 19 - A ta~a de prevençao e combate a sinistros 
incide sobre terrenos vagos e imõveis ed! 
ficados ou em construção, ou ainda cons 
truç~es paralisadas ou em ruínas, embora . . 

ainda sujeitas ao imposto territorial ur 
bano, na forma do artigo 188". 

O artigo caput 322 do CÕdigo Tributãrio do Município -
passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 322 - A repartição fiscal, para os fins de lan 
çamento da taxa de prevenção e combate a 
sinistros, adotarâ os seguintes crit~rios". 

A tabela 11 a que se refere o parãgrafo segundo do artigo 
322 do CSdigo Tributãrio do Município ~ substituída pela 
tabela do ana.xo I~ que acompanha a presente lei • 
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A l'I t,' X O I 

T 1ií3i:,' LA II 

PARA PAGMfi','il1'0 DA TAXA Di:.' l'Ill:.' Vi~?lç_ÃO l' CONBA'l't; A SINIS'l'RO:J 

LAilÇAMEN1'0 B COlJll!INÇ,1 llíVUAL - PARÂME~'JIO 

Í1'i:,HS 

1 

2 

5 

ô 

7 

8 

9 

UilIDADE Di:: VALOR F'ISCAL - U. V. F. 

E:Jf.JECI PI CAÇÃO 

Prédios com área construida até 

70m2 • ........................... 

Prédios com área construida de 

? 1 a 1 .~:O m2 • • ,. .................... . 

Prédios com área const1'uida de 

1:::1 a :::oom2 •••••••.•......••.•. 
Prédios com área cono truida de 

::01 a JOOm2 •••.•.•.•.....••..•. 

Prédios com áJ>ea construida de 

JOl a 400mi ••••••••.•.••••••••• 

Prédios com área construida de 

401 a 500m;], •••••.••.•••••••••. 

Prédios com área construida de 

501 a 600m::: •• ,, .•....•••..••••• 

Prédios com área construida de 

ô O 1 a BOOm;J ..................... . 

Prédios aom área construida de 

801 a 1 :J00m2 ••••••••••••••••••• 

10 Prédios com área conotruida de 

1, ;~O 1 a :: • O O O m ~ • ••••••••••••••• 

11 Prédios aom área construida de 

2. 001 a 5. OOOm.~ •••••••••••••••• 

l:J Prédios com área conotruida aai 

ma de 5. O O 1m2 • •••••• , •••••••••• 

UVP 

UVF 

UVF 

VVF 

VVF 

UVF 

UVF 

UVF 

UVF 

UVF 

UVF 

UVF 

VVF 

AL!QVOTA 
DECIMAL/M2 

Isento 

0,25% 

o, 30% 

o, 35% 

o, 40 % 

o, 45% 

0,50% 

0,55% 

0,60% 

0,65% 

o, 70% 

0,75'; 
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13 Terrenos aem eonstruç~o,Zocaliz~ 

dos em áreas de otimizaç~o urba 

na, por m;: •...•.....•........... 

14 Terrenos sem construçdo,Zocaliz~ 

dos em &reas intermediarias, por 

m .:~ • • • • • • • • • • • • • • •......••.•..... 

15 Terrenos sem construção, locali

zados em áreas periféricas, por 

m 2 .. •••••••••••••.•.........•.... 

. ·/· . . . 

UVP o, 30 % 

UVF o, 20 % 

UVF o, 10% 


