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Of. N.º 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

L~I N9 3175, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989 

Introduz alteração no artigo 311 do CÔdigo 
Tributirio do Munic1pio e di outras 
dências. 

prov.:!._ 

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

Artigo 19 

Artigo 20 

Os parãgrafos 39 e 49 do artigo 311, alterados pelo ar 
tigo 59 da Lei n9 2517, de 31 de outubro de 1984, e o 
artigo 19 da Lei n9 2593, de 26 de setembro de 1985, 
passam a vigorar com a seguinte redaçio: 

"Artigo 311 -

§ 39 

oo•ooooo•q,o•oooooooocro•oo•oa••l)•O•••••••• 

A tabela para apuração da taxa devida p~ 

los proprietirios .de imôveis edificados e 
consumidores de energia ~letrica serã 
aquela em vigor, elaborada pela CPFL. 

§ 49 - O valor da taxa serã obtido com base no 

custo do serviço de iluminação publica 
para cada exerc1cio, e o montante apurado, 

. . 
em cada faixa referencial de consumo pr~ 

prio, serã rateado por 12 meses, com valo 
res reaj~st~veis". 

Fica o Executivo autorizado a renovar o convênio com a 
C.P.F.L., nas seguintes condições: 

80% (oitenta por cento) a ser rateado entre os consumi 
dores, conforme tabela da C.P.F.L.; 

20% (vinte por cento) a ser suportado pela Prefeitura -
Municipal. 
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Artigo 39 

Artigo 49 

PREFEITURA DO MUNIC(PIO DE BAURU 

lei 

ESTADO DE SAO PAULO 

n9 °3175)89 - fl s. 02 -

O parãgrafo 19 do artigo 29 da Lei n9 2593, de 26 de 
setembro de l 98 5. passa a ter a seguinte redação: 

§ 10 - O convênio serã firmado anualmente, na forma 
como vier a dispor o regulamento". 

Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação, re 
vogadas as disposições em contrãrioº 

Bauru, 26 

de d•,::;_;:~9~8~9.>'J ;f~ 
//~;roN .· .·· LzWrt<to 

1 PREFEITO ;f(NICIPAL 

SECRETARIO DOS EGTicros JURÍDICOS 

(\ ~ /\ ~ 
EURIDES MDN tIR~vD~ SILVA 
SECRET~RIO DAS FINANÇAS 

Regi>trada na Divi>ão de Expediente da P~)ura, na 

dU:~L~' 
mesma data. 
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