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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESl'ADODE SÃO PAULO 

. 
LEI Nº 6.248, DE 16 DE AGOSTO DE 2:012 

· Concede isenção pºarcial ·no imposto predial e. 
territorial urbano - l~TU, para os imóveis 

·tombados no Município de Bauru. ' · 

0 PREFE)TO MUNICIPAL DE BAURI), nos termos do art. 51 .da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câm.ara Municipal aprovou e.ele sanciona e promulga a seguinte lei: .• . , , 

· ArL 1° · 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

. Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4º 

·, 

Fica concedida a isenção p~rcial no imposto predial .e territorial urbano - IPTU, para ·os imó~eis .tombados no . 
Municípío de Bauru, nas seguintes proporções:. 

I, 75%{setenta e ci.nco por cepto) _ria hipótese de tombamento cjo imóvel na sua integralidade; 
Il- 50% (cinqüenta por cento) na hipótese de tombamento.da fachada do prédio. 

O proprietário _do imóvel beneficiado por esta lei, necessária e obrigatoriamente deverá reverter ó valor obtido com 
º .desconto ria conservação e manutenç~o do próprio imóvel tombado. . 

. ' ' . . . 
o proprietário poderá optar po"r aéumular ·o valor· do desconto, pefo prazo máximo de 03 (três) anos, para só então " 
fazer o investimento descrito no parágrafo anterior. · 

O investimento na conservação e manutenção. do imóvel dev~rá ser comprovado por.notas fiscais e recibos idô_neos. 

Se, transcorrido. o prazo de 03 (~ês) anos, contados da' dàt~ - do desc_pnto, não ocorrer a comprovação do efetiv"o 
gasto dei desconto na conservação e manutenção do imóvel . tombado, o valor do desconto. será cobrado no IPTU 
seguiilte, com a correçãci"monetária e multa de 100% (cem por.cento) do valor integral do IPTU. 

FiCa obrigatória a aprovação legis)àtiva prévia de qualquer tombamemo de imóvel ilo âmbito do município. (*) . 
I .. 

A Prefeitura Municipal de· Bauru regulan:lentará a presénte lei , através de Decreto, no prazo de 90 dias após sua 
• publicação: · · 

Esta lei entra em. vigor na data de sua publicação. 

· Bauru, 16 de agosto de"2. O 12. ' 

RCIA .. 

ANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
P'oDER EXECUTIVO 

(*)Artigo vetado, promulgado pelo Presidente-da Câmara Municipal e publicado no Diário Oficial do Município em OI de setembro 
de 2.0i2. · ' ' 

. Registrada no Departamento d~ Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. . . , 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 12.123, DE 18 DE ABRIL DE 2.013 

P. 20.863/10 Regulamenta a Lei nº 6.248, de 16 de agosto de 2.012, 

que concedeu isenção parcial no Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU, para os imóveis tombados 

no Município de Bauru. 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do 

Município de Bauru,  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º O proprietário do imóvel tombado terá direito à isenção parcial no IPTU, na proporção definida nos incisos I e II do art. 1º 

da Lei nº 6.248, de 16 de agosto de 2.012. 

 

Art. 2º A isenção será concedida anualmente mediante a solicitação do proprietário, por meio de requerimento endereçado à 

Secretaria Municipal de Economia e Finanças, que aplicará a isenção imediatamente, desde que ainda não pago o imposto. 

 

Parágrafo único. O pedido deverá ser instruído com a cópia do decreto de tombamento e a opção do prazo sobre a forma de investimento na 

conservação e manutenção do imóvel. 

 

Art. 3º O valor da isenção deverá ser revertido obrigatoriamente na conservação e restauração do imóvel tombado. 

 

Art. 4º O proprietário poderá optar por acumular o valor da isenção por, no máximo, 03 (três) anos, podendo promover a 

restauração e manutenção somente no quarto ano consecutivo. 

 

Art. 5º A Secretaria Municipal de Economia e Finanças encaminhará os pedidos de isenção concedidos para o CODEPAC, a fim 

de que este realize a vistoria nos imóveis tombados. 

 

Art. 6º Caso transcorrido o prazo de 04 (quatro) anos sem que o proprietário consiga comprovar que o valor do benefício tenha 

sido revertido com a restauração e a manutenção do imóvel, o CODEPAC elaborará laudo técnico onde constate as 

condições em que se encontra o imóvel e encaminhará o processo para a Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

para a cobrança do IPTU e da multa previstos no § 4º do art. 1º da Lei nº 6.248, de 16 de agosto de 2.012. 

 

Art. 7º Os casos omissos serão decididos pelo CODEPAC. 

 

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 18 de abril de 2.013. 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA 

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

 

 

 

ELSON REIS 

SECRETÁRIO DE CULTURA 

 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 


