
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
ESTADO DE sAo PAULO 

LEI N2 3412, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991 

Altera o CÓdigo Tributário do MunicÍ 

P.16370/91 pio de Bauru 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 

Artigo 2º 

Artigo 32 

O artigo 185 do CÓdigo Tributário do MunicÍpio, alte 

rado pelo artigo 4º da Lei n2 3177, de 26 de dezembro 

de 1989, passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 185 O lançamento será anual e o pagame~ 

to do imposto deverá ser efetuado na 

sua totalidade até a data do venci 

mento ou, alternativamente, em 10 

(dez) parcelas mensais, atualizadas 

pelo Índice da Unidade de Valor Fi~ 

cal ( UVF) à da ta do seu pagamento.-

sendo a primeira parcela com venci 

mento em data idêntica àquela do p~ 

gamento total, e as demais parcelas 

com vencimento nos meses 

tes, respectivamente". 

sutIBequeg 

O parágrafo 22 do artigo 185 do CÓdigo Tributário do 

MunicÍpio, passa a ter a seguinte redação: 

" 2º Quando do pagamento parcelado de que 

trata o "caput" deste artigo, 

deverão ser incluídos os demais tri 

butos que incidirem sobre a propri~ 

dade imóvel sobre a qual o aludido 

imposto recair". 

O parágrafo Único do artigo 198 do CÓdigo Tributário 

do MunicÍpio, alterado pelo artigo 72 da Lei n2 3177, 

de 26 de dezembro de 1989, passa a ter a seguinte re 

dação: 
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"Artigo 198 

Parágrafo único - O lançamento será anual e. o pagame!! 

to do imposto poderá ser efetuado de 

uma só vez até o vencimento da lil 

parcela com redução de 20% (vinte 

por cento), ou até 10 (dez) parcelas 

em números de U.V.F. (Unidade 

, 

de Valor incluídos os 

demais tributos que incidem sobre o 

imóvel na forma disciplinada pelo 

Executivo". 

o parágrafo unico do artigo 116 do CÓdigo Tributário 

do MunicÍpio, alterado pelo artigo 12 da Lei nº 3177' 

de 26 de dezembro de 1989, passa a ter a seguinte 

redação: 

"Artigo 116 

Parágrafo único - Quando os prazos fixados nao 

recairem nos dias de expediente 

normal, considerar-se-á prorrogado 

para o primeiro dia Útil seguinte".· 

O artigo 354 do CÓdigo Tributário do Município, alte 

rado pelo artigo 22 da Lei n2 3116, de 5 de -Outubro 

de 1989, passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 354 A Unidade de Valor Fiscal (U.V.F.), 

fixada mensalmente através de 

decreto do Poder Executivo, terá 

como fator de atualização o Índice 

Geral de Preços do Mercado ( IGP-M) 

da Fundação Getúlio Vargas, ficando 

o Poder Executivo autorizado a 

estabelecer outro fator indexador 

que reflita a variação monetária,nas 

hipóteses em que o IGP-M não for 

divulgado". 

A Lista de Serviços - Tabela I, anexa ao CÓdigo Tri 
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butário do MunicÍpio fica 

item: 

alterada no seguinte 

"11. ........ 0,05 s/o preço do serviço 0,50 UVF" 

As Plantas Genéricas de Valores Imobiliários do Muni 

cÍpio, para o exercício de 1992, passam a ser atuali 

zadas pela variação do Índice ~~ral de Preços do Mer 

cado (IGP-M) da Fundação Get~lio Vargaa, do exercício 

de 1991. 

Para alcançar os fins colimados na presente lei, 

fica o Poder Executivo autorizado a majorar em 55% 

(cinquenta e cinco por cento) o valor da Unidade de 

Valor Fiscal (U.V.F.), sem prejuízo da aplicação 

do que disposto no _artigo 354 do CÓdigo Tributário 

do Município. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 

na mesma data. 

DIRETOR DA DIVISÃO DO EXPEDIENTE 


