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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

__ _ LEL Nº 3295, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990 

Reduz alíquota da Taxa de Prevenção e 

Combate a sinistros, que especifica, mo 

difica a redação do artigo 110 do CTM, e 

dá outras providências. 

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 1º Fica reduzida de O, 10% (dez centésimos por cento) 

para 0,05 (cinco centésimos por cento) a alíquota r~ 

ferente ao seguinte item da Tabela II anexa ao CÓdigo 

Tributário do MunicÍpio, alterada pela Lei nº 3177, 

de 26 de dezembro de 1989: 

15 - Terrenos sem construção, localizados 

em áreas periféricas, por m2 .... UVF 0,05% 

Parágrafo Único - Em nenhuma hipótese o valor da Taxa de Prevenção e 

Combate a Sinistros poderá ser superior àquele atr1_ 

buÍdo ao Imposto Predial e Territorial Urbano. 

ttrtígo 2º 

Artigo 3º 

À Tabela II anexa co CÓdigo Tributário do Município, 

alterada pela Lei nº 3177, de 26 de dezembro de 1989 

é acrescentada a seguinte Nota: 

Nota: A taxa de Prevenção e Combate a Sinistros nao 

poderá ser inferior a 0,25 (vinte e cinco centé 

simos) do Valor da Unidade de Valor Fiscal. 

O artigo lLQ do CÓdigo Tributário do Município passa 

a ter a seguinte redação: 

Artigo 110 - O valor da multa será reduzido de 50~ 

(cinquenta por cento) e o respectivo 

processo arquivado se o infrator, no 

prazo previsto para a defesa, efetuar o 

pagamento do débito apurado pelo fisco . 
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Artigo 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 26 de dezembro de 1990. 
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Registrado na Divisão de Exped~€nt~ ~J Prefeitura, na mesma data. 
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