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ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.138, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.018 
P. 42.591/18  Consolida e regulamenta as normais gerais do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISS. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
 

CAPÍTULO I 
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

 
Art. 1º  A presente Lei consolida as normas gerais relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza vigentes no 

Município contidas no Capítulo I da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003 e em dispositivos das Leis 
Municipais nº 5.775, de 21 de setembro de 2.009, nº 5.911, de 07 de maio de 2.010, nº 6.622, de 16 de dezembro de 
2.014, nº 6.778, de 26 de abril de 2.016 e nº 6.956, de 16 de agosto de 2.017. 

 
Seção I 

Da Incidência e dos Sujeitos da Obrigação 
 
Art. 2º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços constantes 

da Lista de Serviços anexa desta Lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 
(art. 1º da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação lá se tenha iniciado. (art. 

1º, § 1º da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 
§ 2º O imposto de que trata esta Lei incide ainda sobre os serviços públicos explorados mediante outorga ou delegação 

administrativa, em que haja o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. (art. 1º, § 2º da Lei 
Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 3º A incidência do imposto independe da denominação dada ao serviço prestado. (art. 1º, § 3º da Lei Municipal nº 5.077, 

de 29 de dezembro de 2.003) 
 
Art. 3º  O imposto não incide sobre: (art. 2º, incisos I a IV da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003)

I -  as exportações de serviços para o exterior do País; 
II -  a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de 

conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos 
gerentes-delegados; 

III -  o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, 
juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito; 

IV -  os serviços de articulação, coordenação e gerenciamento prestados pelas cooperativas a seus cooperados, bem 
como aqueles prestados pelos cooperados às cooperativas e os prestados entre as cooperativas quando 
associados para a consecução dos objetivos sociais. 

 
Parágrafo único.  Não se enquadram no disposto do inciso I os serviços desenvolvidos no País, cujo resultado aqui se verifique, ainda 

que o pagamento seja feito por residente no exterior (art. 2º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 
dezembro de 2.003).  

 
Art. 4º O serviço considera-se prestado e o imposto devido neste Município, quando nele o contribuinte mantiver 

estabelecimento prestador ou domicílio tributário, excetuando-se as hipóteses abaixo elencadas, quando o imposto 
será devido no local: (art. 3º, incisos I a XXIII da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
I -  do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver 

domiciliado, na hipótese do § 1º do art. 2º desta Lei, quando o serviço for proveniente do exterior do País 
ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; 

II -  da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no 
subitem 3.04 da Lista de Serviços; 

III -  da execução da obra, no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.17 da Lista de Serviços; 
IV -  da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da Lista de Serviços; 
V -  das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 

7.05 da Lista de Serviços; 
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VI -  da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de 

lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da Lista de Serviços; 
VII -  da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, 

piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da Lista de Serviços; 
VIII -  da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 

7.11 da Lista de Serviços; 
IX -  do controle e tratamento de efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso 

dos serviços descritos no subitem 7.12 da Lista de Serviços; 
X -  do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, 

descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, 
manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios; (alterado pela Lei nº 6.956, de 16 
de agosto de 2.017) 

XI -  da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos 
no subitem 7.15 da Lista de Serviços; 

XII -  da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da Lista de Serviços; 
XIII -  onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da Lista de 

Serviços; 
XIV -  dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos 

serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; (alterado pela Lei Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 
2.017) 

XV -  do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.04 da Lista de Serviços; 

XVI -  da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos 
subitens do item 12, exceto o 12.13, da Lista de Serviços; 

XVII -  do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista 
anexa; (alterado pela Lei Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 2.017) 

XVIII -  do estabelecimento do tomador da mão de obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no 
caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da Lista de Serviços; 

XIX -  da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no 
caso dos serviços descritos pelo subitem 17.09 da Lista de Serviços; 

XX -  do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos 
pelo item 20 da Lista de Serviços; 

XXI -  do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09; (incluído pelo art. 1º da Lei Municipal nº 
6.956, de 16 de agosto de 2.017). 

XXII -  do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito 
ou débito e demais descritos no subitem 15.01; (incluído pelo art. 1º da Lei Municipal nº 6.956, de 16 de agosto 
de 2.017) 

XXIII -  do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09. (incluído pelo art. 1º da Lei Municipal nº 
6.956, de 16 de agosto de 2.017) 

 
§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da Lista de Serviços, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 

imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de 
qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado 
ou não.  (art. 3º, § 1º, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003.) 

 
§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da Lista de Serviços, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 

imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. (art. 3º, § 2º, da Lei Municipal nº 
5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador, nos serviços executados em águas 

marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01 da Lista de Serviços. (art. 3º, § 3º, da Lei Municipal nº 
5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 4º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 1º, ambos do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 

de julho de 2.003, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta 
de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. (Incluído pelo art. 1º da Lei Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 
2.017) 

 
Art. 5º Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo 

permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as 
denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer 
outras que venham a ser utilizadas. (art. 4º da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
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§ 1º Consideram-se estabelecimentos distintos para efeito de lançamento e cobrança do imposto: (art. 21 da Lei Municipal 

nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003). 
 

I -  os que, embora no mesmo local, pertençam a diferentes pessoas, físicas ou jurídicas; 
II -  os que, embora pertencentes à mesma pessoa, física ou jurídica, tenham funcionamento em locais diversos. 

 
§ 2º  A existência de estabelecimento prestador é indicada pela conjunção, parcial ou total, entre outros, dos seguintes 

elementos. (art. 4º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 

I -  manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos 
serviços; 

II -  estrutura organizacional ou administrativa; 
III -  inscrição nos órgãos previdenciários; 
IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; 
V -  permanência ou ânimo de permanência no local, para exploração econômica de atividade de prestação de 

serviços.
 
A�� �� Sujeito ativo da obrigação é a Fazenda Pública do Município de Bauru. (art. 5º da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 

dezembro de 2.003)
 
A�� �� Contribuinte é o prestador do serviço. (art. 6º da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 
Art. 8º A pessoa jurídica contratante, tomadora ou intermediária de serviços, com estabelecimento no Município de Bauru, é 

responsável pelo recolhimento integral do ISSQN, devendo reter e recolher o seu montante à Fazenda Municipal. (art. 
7º da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003 alterado pelo art. 1º - Lei Municipal nº 5.911, de 07 de 
maio de 2.010) 

 
§ 1º A obrigação prevista neste artigo é extensiva aos condomínios residenciais e comerciais e às associações de 

moradores de loteamentos fechados. (incluído no artigo 7º da Lei 5.077/03 pelo art. 1º da Lei Municipal nº 5.911, de 
07 de maio de 2.010) 

 
§ 2º Não haverá retenção na fonte pelos responsáveis mencionados neste artigo, quando o serviço for prestado por: 

(incluído no artigo 7º da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003 pelo art. 1º da Lei Municipal nº 5.911, 
de 07 de maio de 2.010) 

 
I -  prestadores de serviços imunes; 
II -  pessoas físicas ou sociedades de profissionais submetidas a regime e pagamento do imposto por alíquota 

específica; 
III -  prestadores de serviços isentos pela legislação do Município de Bauru. 

 
§ 3º  Também não haverá retenção na fonte nos casos de não-incidência ou quando o imposto for devido a outro Município. 

(incluído no artigo 7º da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003 pelo art. 1º da Lei nº 5.911, de 07 de 
maio de 2.010) 

 
§ 4º  A dispensa de retenção na fonte de que trata os §§ 2º e 3º deste artigo é condicionada à apresentação de documento 

fiscal que comprove uma das situações neles elencadas. (incluído no art. 7º da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 
dezembro de 2.003 pelo art. 1º da Lei nº 5.911, de 07 de maio de 2.010) 

 
§ 5º Também não haverá retenção quando o serviço for tomado por empresa em processo de recuperação judicial ou 

falência, após a devida anotação pela Fazenda Pública no sistema de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - 
NFS-e. (incluído pelo art. 4º da Lei Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 2.017) 

 
§ 6º No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao Município declarado como 

domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este. 
(incluído pelo  art. 4º da Lei Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 2.017) 

 
§ 7º  No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os 

terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do 
tomador do serviço. (incluído pelo art. 4º da Lei Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 2.017) 

 
§ 8º  Será também responsável a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na 

hipótese prevista no § 4º do art. 4º desta Lei. (incluído pelo art. 4º da Lei Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 
2.017) 
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§ 9º  Para efeito de cálculo do imposto no regime previsto por este artigo, serão aplicadas sobre o preço do serviço as 

respectivas alíquotas ad valorem previstas no Anexo I que integra a presente Lei. (art. 13, § 1 da Lei Municipal nº 
5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 10 As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) inscritas no Simples Nacional e com estabelecimento 

neste Município, sofrerão igualmente a retenção prevista neste artigo, aplicadas as alíquotas dos Anexos do Simples 
Nacional. (art. 1º - Lei Municipal nº 5.911, de 07 de maio de 2.010 c/c art 21 § 5º da Lei Complementar 123/06) 

 
Art. 9º  As pessoas relacionadas no art. 8º desta Lei deverão reter o montante de ISS por ocasião da ocorrência do fato 

gerador, recolhendo-o aos cofres da Fazenda Pública Municipal até o dia 15 (quinze) do mês seguinte. (art. 8º da Lei 
Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 1º  Para o cálculo da retenção, multiplicar-se-á o valor do preço do serviço pela alíquota correspondente à atividade 

praticada, conforme Tabela I anexa à presente Lei. 
 
§ 2º  Os substitutos tributários a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, 

inclusive multas e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. 
 
Art. 10 No interesse da arrecadação e da administração fazendária, a Secretaria Municipal de Economia e Finanças poderá 

suspender, no todo ou em parte, a aplicação do regime de substituição tributária ora instituído, bem como baixar 
instruções normativas necessárias à sua regulamentação. (art. 10 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 
2.003) 

 
Art. 11 O regime de substituição tributária adotado pelos arts. 8º a 10 desta Lei não exclui a responsabilidade do prestador do 

serviço pelo cumprimento total ou parcial da obrigação tributária respectiva, nos casos de não-retenção ou de retenção 
a menor do imposto devido. (art. 11 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Parágrafo único.  Os responsáveis eleitos pelo art. 8º desta Lei ficam obrigados a cadastramento fiscal especial, bem como à emissão de 

comprovante de retenção do imposto e de relatório periódico, tudo na forma e nos prazos previstos em regulamento. 
(art. 9º da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Art. 12  O proprietário de obra de construção civil deverá, como pré-condição para a obtenção de “habite-se”, apresentar as 

notas fiscais dos respectivos serviços de construção tomados tributados pelo Imposto Sobre Serviços e comprovar a 
quitação do imposto pelo prestador, ficando, em caso negativo, responsável pelo pagamento. (art. 12, caput da Lei 
Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Seção II 

Dos Elementos Quantitativos 
 
Art. 13 A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. (art. 13 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 
§ 1º Preço do serviço é a expressão monetária do valor auferido, imediata ou diferida, pela remuneração dos serviços 

prestados, compreendendo os custos, os materiais empregados, as despesas operacionais e não-operacionais e o lucro, 
ressalvando-se as mercadorias empregadas, que constituem objeto do Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. (art. 13, § 1º, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 2º Quando os serviços descritos pelos subitens 3.03 e 22.01 da Lista de Serviços forem prestados no território de mais de 

um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos 
de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município. (art. 13, § 
2º, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 3º Para efeito de cálculo do imposto no regime previsto por este artigo, serão aplicadas sobre o preço do serviço as 

respectivas alíquotas ad valorem previstas na Lista de Serviços que integra o presente Regulamento. (art. 13, § 3º, da 
Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§4º Na prestação dos serviços a que se referem o s subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços, quando operados por 

empresas e cooperativas, deduzir-se-ão da base de cálculo os valores despendidos com terceiros pela prestação de 
serviços de hospitais, laboratórios, clínicas, medicamentos, médicos, odontólogos e demais profissionais da saúde, se 
e quando inscritos como contribuintes do tributo. (art. 3º, da Lei Municipal nº 5.911, de 07de maio de 2.010 que 
incluiu o § 5º do art. 13 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
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§ 5º  No caso do artigo 12, será o preço do serviço arbitrado com valor não inferior ao fixado por ato da Secretaria 

Municipal de Economia e Finanças, que reflita os preços correntes na praça, caso a documentação fiscal e contábil do 
contribuinte ou responsável tributário não mereça fé, ou ainda quando os mesmos não a possuam ou se neguem a 
exibi-la ao Fisco municipal. (art. 12, § 1º do da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 6º  Para efeito de crédito fiscal a ser computado na expedição de “habite-se”, o tributo corresponderá à importância 

efetivamente recolhida, independentemente do valor constante na nota fiscal. (art. 12, § 2º da Lei Municipal nº 5.077, 
de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Art. 14 A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento). (art. 2º da Lei 

Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 2.017, que incluiu o § 4º do art. 13 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 
dezembro de 2.003) 

 
Parágrafo único.  O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de 

redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou 
indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no § 4º deste 
artigo, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei. (art. 2º da Lei 
Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 2.017) 

 
Art. 15 Não se incluem na base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza: (art. 12, § 3º, da Lei Municipal 

nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 

I -  o valor dos materiais fornecidos pelos prestadores dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da Lista de 
Serviços anexa a este Regulamento; 

II -  o valor de subempreitadas sujeitas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, desde que relativas às 
atividades previstas nos itens 7.02, 7.04 e 7.05 da Lista de Serviços. (art. 14, § 3º  e art. 12 § 3º da Lei 
Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Parágrafo único.  O ISSQN previsto no item 21.01 da Tabela I, anexa à presente lei, somente incidirá sobre os valores dos emolumentos 

recebidos a título de remuneração para si próprios pelos oficiais de registros públicos, cartorários e notariais.  (art. 14, 
§ 4º da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Art. 16 Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal, o imposto será calculado com base em 

alíquotas específicas, em função da natureza do serviço, independentemente da quantia paga a título de remuneração 
do próprio trabalho profissional do prestador do serviço. (art. 14 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 
2.003) 

 
§ 1º Considera-se serviço sob a forma de trabalho pessoal, para fins de tributação, a atividade profissional desenvolvida de 

modo individual e exclusivo por pessoa física, sem a interferência e/ou a participação de outros profissionais na sua 
produção. (art. 14, § 1º, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 2º Não desqualifica o serviço pessoal a contratação de profissionais para a execução de serviços não relacionados com o 

objeto da atividade do prestador. (art. 14, § 2º, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 
Art. 17 As sociedades de profissionais recolherão o imposto por cota fixa trimestral, calculado em relação a cada profissional 

habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome das ditas sociedades.  
 
Parágrafo único.  Para as atividades previstas cujos serviços forem prestados por sociedades profissionais, legalmente regulamentadas, 

o imposto devido será calculado mediante a multiplicação da importância trimestral prevista na Tabela I da Lista de 
Serviços, alíquotas específicas, pelo número de profissionais habilitados, sócios, empregados ou não, que prestem 
serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, com recolhimentos conforme disposto 
no art. 28 desta lei. (art. 18, § 2º, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Subseção I 

Da Estimativa 
 
Art. 18  A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza poderá ser fixada por estimativa mediante 

iniciativa do Fisco Municipal ou requerimento do sujeito passivo, quando: (art. 31 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 
de dezembro de 2.003) 

 
I -  a atividade for exercida em caráter provisório; 
II -  o sujeito passivo for de rudimentar organização; 
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III -  a espécie, modalidade ou volume de negócios e de atividades do contribuinte aconselharem tratamento 
específico; 

IV -  o sujeito passivo não tiver condições de emitir documentos fiscais ou deixar, sistematicamente, de cumprir 
obrigações e ou deveres instrumentais tributários. 

 
Parágrafo único.  Entende-se por atividade exercida em caráter provisório aquela cujo exercício é de natureza temporária e se vincula a 

fatores ou acontecimentos ocasionais ou excepcionais. (art. 31, parágrafo único, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 
dezembro de 2.003) 

A�� ��  O regime de estimativa: (art. 32 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 

I -  será fixado por relatório de auditor fiscal tributário e homologado pela chefia competente; 
II -  terá a base de cálculo expressa em moeda corrente e será atualizada pelo índice e forma de correção adotados 

pelo Município; 
III -  a critério do Fisco, poderá, a qualquer tempo, ser suspenso, revisto ou desenquadrado; 
IV -  por solicitação do sujeito passivo e a critério do Fisco, poderá ser desenquadrado, ficando o contribuinte, 

neste caso, obrigado à utilização dos documentos fiscais exigidos. 
 
Parágrafo único. O enquadramento no regime de estimativa, bem como as hipóteses de suspensão, revisão e desenquadramento, 

somente serão efetivadas mediante notificação prévia do Fisco ao contribuinte. (art. 32, parágrafo único, da Lei 
Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Art. 20 O contribuinte que não concordar com a base de cálculo estimada para determinado ano, ou fração deste, poderá 

apresentar reclamação administrativa até o último dia do mês de fevereiro do exercício imediatamente subsequente, 
devendo mencionar, obrigatoriamente, o valor que reputar justo, assim como os elementos para a sua aferição. (art. 33 
da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Art. 21 A reclamação não prorrogará o prazo de vencimento do imposto fixado, nem impedirá ou suspenderá a fluência de 

encargos moratórios sobre o seu principal corrigido monetariamente. (art. 34 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 
dezembro de 2.003) 

 
Parágrafo único.  Julgada procedente a reclamação, total ou parcialmente, a diferença recolhida na pendência da decisão será 

compensada nos recolhimentos futuros. (art. 34, parágrafo único, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 
2.003)  

 
Subseção II 

Do Arbitramento 
 
Art. 22 A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será arbitrada pela autoridade fiscal competente, 

quando: (art. 38 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 

I -  não puder ser conhecido o valor efetivo do preço do serviço; 
II -  os registros fiscais ou contábeis, bem como as declarações ou documentos fiscais exibidos pelo sujeito passivo 

ou pelo terceiro obrigado, forem insuficientes ou não merecerem fé; 
III -  o contribuinte ou responsável recusar-se a exibir à fiscalização, os elementos necessários à comprovação do 

valor dos serviços prestados; 
IV -  for constatada a existência de fraude ou sonegação, pelo exame dos livros ou documentos fiscais ou 

comerciais exibidos pelo contribuinte, ou por qualquer outro meio direto ou indireto de verificação.
 
A�. 23 O arbitramento será elaborado tomando-se como base: (art. 39 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 

2.003) 
 

I -  o valor da matéria-prima, insumo, combustível, energia elétrica e outros materiais consumidos e aplicados na 
execução dos serviços; 

II -  ordenados, salários, retiradas pro labore, honorários, comissões e gratificações de empregados, sócios, 
titulares ou prepostos; 

III -  aluguéis pagos ou, na falta destes, o valor equivalente para idênticas situações; 
IV -  o montante das despesas com energia elétrica, água, esgoto e telefone; 
V - impostos, taxas, contribuições e encargos em geral; 
VI -  outras despesas mensais obrigatórias. 

 
Parágrafo único. O montante apurado será acrescido de 30% (trinta por cento), a título de lucro ou vantagem remuneratória a cargo do 

contribuinte. (art. 39, parágrafo único, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
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Art. 24 Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento pela forma estabelecida, apurar-se-á o preço do serviço levando-se 

em conta: (art. 40 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003 
 

I -  os recolhimentos efetuados em períodos idênticos por outros contribuintes que exerçam a mesma atividade 
em condições semelhantes; 

II -  o preço corrente dos serviços, à época a que se referir o levantamento; 
III -  os fatores inerentes e situações peculiares ao ramo de negócio ou atividades, considerados especialmente os 

que permitam uma avaliação do movimento tributável. 

A�� ��  O arbitramento: (art. 41 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 

I -  referir-se-á, exclusivamente, aos fatos atinentes ao período em que se verificarem as ocorrências; 
II -  deduzirá os pagamentos efetuados no período; 
III -  cessará os seus efeitos quando o contribuinte, de forma satisfatória, a critério do Fisco, sanar as 

irregularidades que deram origem ao procedimento. 
 

Seção III 
Do Lançamento e Do Recolhimento 

 
Art. 26 O imposto será recolhido por meio de guia emitida pelo próprio contribuinte no Sistema de ISS Digital da Secretaria 

Municipal de Economia e Finanças, sendo facultado à Fazenda Pública a emissão e o envio de carnês aos respectivos 
domicílios tributários. (art. 15 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003 c/c Instrução Normativa nº 
12/2007) 

 
Art. 27 As empresas e os profissionais autônomos de prestação de serviços de qualquer natureza, que desempenharem 

atividades classificadas em mais de um item ou subitem de atividades constantes da Tabela anexa, estarão sujeitos ao 
imposto com base nas alíquotas correspondentes a cada uma dessas atividades, separadamente. (art. 16 da Lei 
Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

A�� �� Os contribuintes sujeitos ao regime de alíquotas específicas recolherão o imposto trimestralmente, até o último dia 
dos meses de março, junho, setembro e dezembro. (art. 17 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

A�� �� Os contribuintes sujeitos ao imposto com base no preço do serviço o recolherão mensalmente, até o dia 15 (quinze) do 
mês subsequente ao do seu fato gerador. (art. 18 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Parágrafo único.  Os valores inferiores a R$ 10,00 (dez reais) deverão ser cumulados e recolhidos nos próximos vencimentos. (art. 18 § 

1º  da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003)

Art. 30 O pagamento pelo obrigado nos casos de autolançamento extingue o crédito, sob condição resolutiva de sua ulterior 
homologação. (art. 19 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 1º  Os débitos tributários mobiliários municipais resultantes das informações prestadas corretamente pelo contribuinte em 

declarações de faturamento e da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, desde que observados procedimentos 
previstos de escrituração, encontram-se devidamente constituídos. (art. 5, § 6º da Lei 6.778/2.016, com redação do 
art. 5º da Lei Municipal 6.956, de 16 de agosto de 2.017) 

 
§ 2º  A regra do parágrafo anterior aplica-se aos lançamentos relativos a contribuintes não optantes do regime tributário do 

Simples Nacional, criado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. (art. 5, 7º da Lei Municipal 
6.778, de 26 abril de 2.016, com redação do art. 5º da Lei Municipal 6.956, de 16 de agosto de 2.017) 

A�� �� Os contribuintes que, na condição de prestadores de serviços de qualquer natureza, no decorrer do exercício 
financeiro, tornarem-se sujeitos à incidência do imposto, serão tributados a partir do mês em que iniciarem as 
atividades, se sujeitos ao regime de recolhimento sobre a receita bruta, e dentro do trimestre, proporcionalmente, 
quando sujeitos ao regime de alíquotas específicas. (art. 20 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003)  

A�� �� Consideram-se empresas distintas, para efeito de lançamento e cobrança do imposto: (art. 21 da Lei Municipal nº 
5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
I -  as que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de atividade, pertençam a diferentes pessoas 

físicas ou jurídicas; 
II -  as que, embora pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, tenham funcionamento em locais diversos. 
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Parágrafo único.  Não serão considerados como locais diversos dois ou mais imóveis contíguos e com comunicação interna, nem os 

vários pavimentos de um mesmo imóvel. (art. 21, parágrafo único, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 
2.003) 

 
Seção IV 

Dos Deveres Instrumentais Tributários 
 
Art. 33 Sem prejuízo de outras exigências formais previstas na legislação tributária de Bauru, fica o sujeito passivo obrigado 

ao cumprimento dos deveres instrumentais de que trata esta Seção. (art. 22 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 
dezembro de 2.003) 

 
Subseção I 

Das Notas Fiscais de Serviços 
 
Art. 34 É obrigatória por parte dos contribuintes sujeitos ao recolhimento com base no preço do serviço, a emissão de nota 

fiscal de serviço em todas as operações que constituam ou possam vir a constituir fato gerador do imposto, na forma 
estabelecida nesta Lei e em Regulamento. (art. 23 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo as instituições financeiras e assemelhadas, bem como as atividades em que a 

espécie e o volume forem incompatíveis com o regime do caput deste artigo, desde que existam outros documentos 
necessários e suficientes à apuração do fato gerador, sendo obrigatórios ainda, neste último caso, o reconhecimento e 
a autorização do Fisco Municipal. (art. 23, § 1º, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 2º É facultada a sua emissão aos prestadores de serviços pessoais, definidos no art. 16 desta Lei. (art. 23, § 2º, da Lei 

Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

Art. 35 A nota fiscal de serviços obedecerá aos requisitos fixados em regulamento. (art. 24 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 
de dezembro de 2.003) 

 
Art. 36 Os contribuintes de rudimentar organização poderão, a critério da Fazenda Municipal, ser dispensados dos deveres 

instrumentais tributários previstos no art. 34 desta Lei, adotando-se o regime de estimativa previsto na Seção II 
Subbeção I da presente legislação. (art. 29 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Art. 37  Cada estabelecimento, seja matriz, filial, depósito, sucursal, agência ou representação, terá, no referente à 

competência do Município, escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização na matriz ou estabelecimento 
principal. (art. 30 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

S�� !"#$ %% 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 

 
Art. 38 Fica implantado no Município de Bauru o Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - SIS.NFE, programa de nota 

fiscal utilizado para o registro de prestações de serviços. (art. 1º da Instrução Normativa nº 65/2017) 
 
Parágrafo único. É de utilização obrigatória a NFS-e implica na adesão compulsória ao programa também para o lançamento das notas 

fiscais de serviços tomados.  
 

Subseção III 
Da Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras - DESIF 

 
Art. 39 Fica criada a Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras - DESIF, que consiste em sistema eletrônico 

para registro e apuração das contas tributáveis, cálculo e emissão do respectivo documento de arrecadação do Imposto 
Sobre Serviços - ISS, devido pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil - BACEN, e demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional - COSIF. (art. 1º, Lei Municipal nº 6.622, de 16 de dezembro de 2.014) 

 
Art. 40 A DESIF deverá ser apresentada pela instituição financeira exclusivamente por meio de sistema eletrônico da 

Secretaria Municipal de Economia e Finanças da Prefeitura Municipal de Bauru, nos prazos previstos em 
regulamento. (art. 2º da Lei Municipal nº 6.622, de 16 de dezembro de 2.014) 

 
§ 1º  Deverá ser preenchida e apresentada uma DESIF para cada estabelecimento sujeito à inscrição no Cadastro Fiscal 

Mobiliário Municipal. (art. 2º § 1º da Lei Municipal nº 6.622, de 16 de dezembro de 2.014) 
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§ 2º  A DESIF deverá ser preenchida respeitando a codificação do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 

Nacional - COSIF, e suas informações deverão coincidir com os dados enviados pela instituição financeira ao Banco 
Central do Brasil. (art. 2º § 2º da Lei Municipal nº 6.622, de 16 de dezembro de 2.014) 

 
§ 3º  Integrarão a DESIF:  (art. 2º § 3º, incisos I a V da Lei Municipal nº 6.622, de 16 de dezembro de 2.014) 
 

I -  balancete analítico mensal com as contas de receitas movimentadas no período, incluindo código das 
rubricas, bem como os valores lançados a débito, a crédito e o saldo de cada conta no final de cada mês;  

II -  plano de contas analítico, com o código, a denominação e a descrição da função das contas, que conterá a 
relação completa das contas de receitas e despesas com seus títulos e respectivos códigos contábeis, e ainda, 
obrigatoriamente, o detalhamento até o nível máximo de desdobramentos em subcontas e subtítulos, 
indicando, sempre, os códigos correspondentes do Plano COSIF;  

III -  questionamentos e respostas sobre a natureza de contas e subcontas para fins de apuração do fato gerador do 
ISS;  

IV -  informações quanto aos serviços tomados e a retenção na fonte do ISS;  
V -  demais informações necessárias à apuração e constituição do crédito tributário de ISS, definidas em 

regulamento.  
 
Art. 41 O não envio da DESIF nos prazos definidos em regulamento, bem como o seu preenchimento incompleto, acarretará a 

multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por declaração não apresentada ou entregue com lacunas, por agência e por 
mês. (art. 3º da Lei Municipal nº 6.622, de 16 de dezembro de 2.014) 

 
Art. 42 Será pessoalmente responsabilizado pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à 

presente lei o gerente, diretor e/ou representante de cada agência das instituições financeiras. (art. 4º da Lei Municipal 
nº 6.622, de 16 de dezembro de 2.014) 

 
Art. 43 As receitas de serviços lançadas na conta COSIF “Rendas Antecipadas” (5.1.1.10.00-4) serão tributadas pelo ISS 

normalmente, sem qualquer dedução, mesmo antes da ocorrência do fato gerador. (art. 5º da Lei Municipal nº 6.622, 
de 16 de dezembro de 2.014) 

 
Art. 44 A exigência antecipada de tributo em relação ao seu fato gerador será aplicada também para as seguintes situações e 

momentos: (art. 6º, incisos I a III da Lei Municipal nº 6.622, de 16 de dezembro de 2.014) 
 

I -  quando do recebimento do preço do serviço antes da respectiva prestação, para qualquer atividade, no tocante 
ao ISS;  

II -  previamente a prestação de serviços públicos e/ou exercício do poder de polícia, no que tange às taxas;  
III -  na celebração de instrumentos translativos de direitos obrigacionais à aquisição de imóveis, relativamente ao 

ITBI. 
 

Subseção IV 
Das Normas Comuns aos Documentos Fiscais 

 
Art. 45 Cada estabelecimento, seja matriz, filial, sucursal, agência, depósito ou qualquer outro, terá documentação fiscal 

própria. (art. 30 da Lei nº 5.077/2003) 
 

Seção V 
Do Procedimento Fiscal 

 
Art. 46 A fiscalização do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será realizada pela Auditoria Fiscal Tributária deste 

Município, observadas as normas desta Lei, da Lei Municipal 6.778, de 2.006 e do Código Tributário Municipal de 
Bauru, Lei Municipal nº 1929, de 31 de dezembro de 1.975. (V. art.  35 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 
dezembro de 2.003) 

 
Art. 47 Considera-se iniciada a ação fiscal: (art. 36, incisos I a II da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 

I -  com a lavratura do Termo de Início de Fiscalização; ou 
II -  com a prática, pela Fiscalização Tributária, de qualquer ato tendente à apuração do crédito tributário ou do 

cumprimento de deveres instrumentais tributários, cientificado o contribuinte. 
 

Parágrafo único.  O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, 
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. (art.  36, parágrafo único da Lei 
Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
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Art. 48 Pode o Fisco Municipal exigir quaisquer livros obrigatórios e não-obrigatórios, estes últimos desde que comprovada a 

sua existência, de escrituração comercial, fiscal e contábil, não tendo aplicação eventuais disposições legais ou 
infralegais, excludentes ou limitativas, de tal poder de fiscalização. (art. 37 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 
dezembro de 2.003) 

 
Parágrafo único. Os livros obrigatórios a que se refere o caput deste artigo, bem como os comprovantes dos lançamentos neles 

efetuados, deverão ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a 
que se refiram. (art.  37, parágrafo único da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Art. 49 É facultado à Fazenda Municipal expedir notificações e intimações pelos meios usuais previstos nas legislações 

pertinentes, ou fazê-lo apenas por meio eletrônico, desde que haja como comprovar o recebimento. (art. 2º da Lei nº 
5.911, de 07 de maio de 2.010) 

 
Seção VI 

Das Infrações e Penalidades 
 
Art. 50 As infrações e penalidades tipificadas nesta Seção pressupõem o regular início da ação fiscal, nos termos do disposto 

no Capítulo I, Seção V desta Lei. (art. 42 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 
Art. 51 A imposição de penalidades: (art. 43, incisos I e II da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 

I -  não exclui a obrigação de pagar o tributo com a incidência de multas, juros e correção monetária; 
II -  não exime o infrator do cumprimento de deveres instrumentais tributários e de outras sanções civis, 

administrativas ou criminais que couberem.

Art. 52 O descumprimento de obrigação tributária ensejará: (art. 44, incisos I a III da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 
dezembro de 2.003) 

 
I -  tratando-se de simples atraso no recolhimento e desde que devidamente escriturada a operação e o montante 

do imposto devido: multa de 50% (cinquenta por cento) do imposto devido; 
II -  tratando-se de simples atraso no recolhimento, não estando devidamente escriturada a operação e o montante 

do imposto devido: multa de 60% (sessenta por cento) do imposto devido; 
III -  em casos de condutas tipificadas em lei federal como crimes contra a ordem tributária, independentemente da 

ação criminal que couber: multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto suprimido ou reduzido.

Art. 53  As infrações às normas que preveem deveres instrumentais tributários, relativas ao Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, serão punidas com as seguintes penalidades. (art. 45, incisos I a V da Lei Municipal nº 5.077, de 
29 de dezembro de 2.003) 

 
I -  relativos à inscrição e alterações cadastrais: 

a)  aos que deixarem de efetuar, no prazo legal, a inscrição inicial, as alterações de dados cadastrais ou o 
encerramento de atividade: multa de R$ 359,15 (trezentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos); 

b)  aos que promoverem alterações de dados cadastrais ou encerramento de atividade, quando ficar 
evidenciado não terem ocorrido as causas que foram apresentadas para tanto: multa de R$ 1.676,09 (um 
mil, seiscentos e setenta e seis reais e nove centavos). 

II -  relativos à Nota Fiscal de Serviços Prestados: 
a)  aos que mandarem imprimir ou que imprimirem, para si ou para terceiros, nota fiscal sem a 

correspondente autorização para a impressão: multa de R$ 119,71 (cento e dezenove reais e setenta e um 
centavos) por nota fiscal irregularmente impressa, aplicável também ao estabelecimento gráfico, até o 
limite do valor do imposto devido; 

b)  aos que, obrigados ao pagamento do imposto, deixarem de emitir, ou o fizerem com importância diversa 
do valor do serviço, adulterarem ou inutilizarem nota fiscal: multa de R$ 239,45 (duzentos e trinta e nove 
reais e quarenta e cinco centavos) por nota fiscal não-emitida, emitida com importância a menor, 
adulterada ou inutilizada, até o limite do valor do imposto devido; 

c)  aos que, não tendo efetuado o pagamento do imposto correspondente, emitirem, para operações 
tributáveis, nota fiscal referente a serviços não-tributáveis ou isentos e aos que, em proveito próprio ou 
alheio, se utilizarem dessas notas fiscais para a produção de qualquer efeito fiscal: multa de R$ 239,45 
(duzentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) por nota fiscal emitida ou utilizada 
irregularmente, até o limite do valor do imposto devido. 

III -  relativos às declarações: aos que deixarem de apresentar ou mesmo apresentarem com dados inexatos ou com 
omissão de elementos indispensáveis à apuração do imposto devido, quaisquer declarações a que obrigados: 
multa de R$ 359,15 (trezentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) por declaração não-entregue ou 
apresentada com incorreções e ou omissões; 
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IV -  relativos à ação da fiscalização tributária: aos que recusarem a exibição de documentos fiscais, embaraçarem 
a ação fiscal ou sonegarem documentos para a apuração do preço dos serviços ou para a fixação da 
estimativa: multa de R$ 1.676,09 (um mil, seiscentos e setenta e seis reais e nove centavos) por documento 
fraudado, adulterado ou por notificação não-cumprida, parcial ou totalmente; 

V -  infrações relativas ao descumprimento de deveres instrumentais tributários para as quais não haja penalidade 
específica prevista nesta Lei: multa de R$ 239,45 (duzentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos). 
(art. 45, incisos I a V da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003.* Valores vigentes em 2018 
atualizados na forma do art. 55 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Art. 54 As multas serão cumuláveis quando resultarem concomitantemente do não-cumprimento de obrigação e deveres 

instrumentais tributários. (art. 46 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 
Parágrafo único.  Apurando-se, na mesma ação fiscal, o não-cumprimento de mais de um dever instrumental tributário pelo mesmo 

infrator, em razão de um só fato, impor-se-á somente a penalidade mais gravosa. (art. 46, parágrafo único, da Lei 
Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Art. 55 Na reincidência, a infração será punida com o dobro da penalidade a ela correspondente. (art. 47 da Lei Municipal nº 

5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 
§ 1º Entende-se por reincidência, para fins deste Regulamento, o cometimento de nova infração, depois de tornar-se 

definitiva a decisão administrativa que tenha confirmado infração anterior. (art. 47, § 1º, da Lei Municipal nº 5.077, 
de 29 de dezembro de 2.003) 

 
§ 2º Para efeitos de reincidência, não prevalecerá a decisão definitiva anterior, se entre a sua data e a da prática da nova 

infração tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos. (art. 47, § 2º, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 
dezembro de 2.003) 

 
Art. 56 A Autoridade Fiscal, no interesse da Administração Tributária, poderá, quando o sujeito passivo reincidir em infração 

tipificada nesta Seção, deixando, reiteradamente, de cumprir as obrigações fiscais, impor-lhe sistema especial de 
controle e fiscalização. (art. 48 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Parágrafo único. O sistema especial de controle e fiscalização poderá consistir no acompanhamento temporário da atividade sujeita ao 

imposto, por auditores fiscais tributários. (art. 48, parágrafo único, da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 
2.003) 

 
Seção VII 

Das Isenções e Dos Descontos 
 
Art. 57 São isentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: (art. 49, incisos I e II da Lei Municipal nº 5.077, de 29 

de dezembro de 2.003) 
 

I -  os serviços pessoais destinados exclusivamente ao sustento da pessoa física que os exerce ou de sua família, e 
cujo rendimento não ultrapasse, mensalmente, o equivalente a R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais); 

II -  os serviços pessoais da pessoa portadora de deficiência que a incapacite para o trabalho normal, destinados 
exclusivamente ao sustento de quem as exerce ou de sua família. 

 
§ 1º O reconhecimento das isenções de que trata o artigo anterior deverá ser solicitado em requerimento instruído com as 

provas de preenchimento das condições e do cumprimento das exigências e/ou requisitos necessários à sua concessão 
e deve ser apresentado até o último dia de cada exercício. (art. 50 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 
2.003) 

 
§ 2º A decisão administrativa que concede a isenção tem caráter meramente declaratório. (art. 50, parágrafo único, da Lei 

Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 
 
Art. 58 Os contribuintes enquadrados no regime de alíquotas específicas que efetuarem o recolhimento do imposto relativo ao 

exercício, antecipadamente, até o último dia do mês de março, gozarão do desconto de 10% (dez por cento). (art. 51 
da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Art. 59 O valor do imposto devido na forma do art. 409 deste Regulamento, para os profissionais que promoverem a sua 

primeira inscrição como prestadores de serviços no Município, desde que efetuada previamente ao início das 
atividades, será reduzido na seguinte conformidade: (art. 52, incisos I a IV da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de 
dezembro de 2.003) 
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I -  em 50% (cinquenta por cento) no primeiro exercício tributável; 
II -  em 40% (quarenta por cento) no segundo exercício tributável; 
III -  em 30% (trinta por cento) no terceiro exercício tributável; 
IV -  em 20% (vinte por cento) no quarto exercício tributável. 

 
Seção VIII 

Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte inscritas no Simples Nacional 
 
Art. 60 Aplicam-se ao ISSQN devido pelas microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no Simples Nacional as 

disposições da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 e suas respectivas alterações, bem como as 
resoluções expedidas pelo Comitê Gestor. 

 
§ 1º  Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverão recolher o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN com base na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, e Resoluções do Comitê Gestor do 
Simples Nacional. (art. 14, caput da Lei Municipal nº 5.775, de 21 de setembro de 2.009) 

 
§ 2º  O regime de substituição tributária ou retenção na fonte de ISS, previsto na legislação tributária municipal, obrigará o 

tomador mesmo quando o serviço for prestado por microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo simples 
Nacional, caso em que o imposto municipal será retido e recolhido em guia própria do Município. (art. 14, § 1º da Lei 
Municipal nº 5.775, de 21 de setembro de 2.009) 

 
§ 3º  A aplicação do regime previsto no parágrafo anterior observará o disposto no § 4° do Art. 21 da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2.006. (art. 14, § 2º da Lei Municipal nº 5.775, de 21 de setembro de 2.009) 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 61 Os débitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer natureza, inclusive os fiscais e tributários, incluídas as multas 

de qualquer espécie, serão atualizados monetariamente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e, em caso de sua extinção, por outro que 
vier a substituí-lo. (art. 55 da Lei Municipal 5.077, de 29 de dezembro de 2.003) 

 
Art. 62 Segue anexa Lista de Serviços Anexa à Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003 para tributação pelo 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza vigente no exercício de 2.018. 
 
Art. 63 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados os arts. 25, 26 27 e 28 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 

de dezembro de 2.003. (Autorização de Impressão de Documento Fiscal, Livro Registro de Prestação de Serviços, 
Declaração de Movimento Econômico e Declaração Mensal de Serviços). 

 
Parágrafo único.  Aplica-se à presente Lei o art. 13, § 1º da Lei Complementar nº 95/1.995 
 
  Bauru, 07 de novembro de 2.018. 
 
 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 

EVERSON DEMARCHI 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

 
Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 
 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO I - TABELA I 
LISTA DE SERVIÇOS PARA A TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

ITEM &'()*+,& -(*./-0)'*&

1234/,-1& 
15 6789:;< Específicas 

= <;>?78 ?9@:;
9 o:;B9 59
?;:6sB9

)789:;?
fsC9? ;< (D o9: 
trimestre

E FGrHIJKL MG INOKrQTUIVW G VKNXYNGrGLZ
EZ[E \NT]ILG G MGLGNHK]HIQGNUK MG LILUGQWLZ ^_[[ `a ^bc_dd
EZ[^ erKXrWQWJgKZ ^_[[ `a ^bc_dd
EZ[h Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 

páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e 
congêneres  

^_[[ `a ^bc_dd

EZ[b Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, 
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será 
executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.  

^_[[ `a ^bc_dd

EZ[i Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.  ^_[[ `a ^bc_dd
EZ[c \LLGLLKrIW G VKNLj]UKrIW GQ INOKrQTUIVWZ ^_[[ `a ^bc_dd
EZ[k FjlKrUG UmVNIVK GQ INOKrQTUIVW_ INV]jLIHG INLUW]WJgK_ VKNOIXjrWJgK G QWNjUGNJgK MG

lrKXrWQWL MG VKQljUWJgK G pWNVKL MG MWMKLZ
^_[[ `a ^bc_dd

EZ[n e]WNGqWQGNUK_ VKNOGVJgK_ QWNjUGNJgK G WUjW]ItWJgK MG lTXINWL G]GUruNIVWLZ ^_[[ `a ^bc_dd
EZ[d Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto 

por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a 
distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de 
que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).  

^_[[

^ FGrHIJKL MG lGLvjILWL G MGLGNHK]HIQGNUK MG vjW]vjGr NWUjrGtWZ
^Z[E FGrHIJKL MG lGLvjILWL G MGLGNHK]HIQGNUK MG vjW]vjGr NWUjrGtWZ ^_[[ `a ^bc_dd
h FGrHIJKL lrGLUWMKL QGMIWNUG ]KVWJgK_ VGLLgK MG MIrGIUK MG jLK G VKNXYNGrGLZ
hZ[E wGLLgK MG MIrGIUK MG jLK MG QWrVWL G MG LINWIL MG lrKlWXWNMWZ ^_[[
hZ[^ xyl]KrWJgK MG LW]zGL MG OGLUWL_ VGNUrK MG VKNHGNJzGL_ GLVrIU{rIKL HIrUjWIL_ |}~��|�

vjWMrWL GLlKrUIHWL_ GLUTMIKL_ XINTLIKL_ WjMIU{rIKL_ VWLWL MG GLlGUTVj]KL_ lWrvjGL MG
MIHGrLzGL_ VWNV�WL G VKNXYNGrGL_ lWrW rGW]ItWJgK MG GHGNUKL Kj NGX{VIKL MG vjW]vjGr
natureza. 

^_[[ 

hZ[h �KVWJgK_ Ljp]KVWJgK_ WrrGNMWQGNUK_ MIrGIUK MG lWLLWXGQ Kj lGrQILLgK MG jLK_
VKQlWrUI]�WMK Kj NgK_ MG OGrrKHIW_ rKMKHIW_ lKLUGL_ VWpKL_ MjUKL G VKNMjUKL MG
vjW]vjGr NWUjrGtWZ

i_[[

hZ[b wGLLgK MG WNMWIQGL_ lW]VKL_ VKpGrUjrWL G KjUrWL GLUrjUjrWL MG jLK UGQlKrTrIKZ ^_[[
b FGrHIJKL MG LW�MG_ WLLILUYNVIW QmMIVW G VKNXYNGrGLZ
bZ[E �GMIVINW G pIKQGMIVINWZ ^_[[ `a ^bc_dd
bZ[^ \NT]ILGL V]�NIVWL_ lWUK]KXIW_ G]GUrIVIMWMG QmMIVW_ rWMIKUGrWlIW_ vjIQIKUGrWlIW_ j]UrW�

LKNKXrWOIW_ rGLLKN�NVIW QWXNmUIVW_ rWMIK]KXIW_ UKQKXrWOIW G VKNXYNGrGLZ
^_[[ `a ^bc_dd

bZ[h �KLlIUWIL_ V]�NIVWL_ ]WpKrWU{rIKL_ LWNWU{rIKL_ QWNIVuQIKL_ VWLWL MG LW�MG_ lrKNUKL�
LKVKrrKL_ WQpj]WU{rIKL G VKNXYNGrGLZ

^_[[

bZ[b �NLUrjQGNUWJgK VIr�rXIVWZ ^_[[ `a ^bc_dd
bZ[i \VjljNUjrWZ ^_[[ `a ^bc_dd
bZ[c xNOGrQWXGQZ ^_[[ `a ^bc_dd
bZ[k FGrHIJKL OWrQWVYjUIVKL_ INV]jLIHG W QWNIlj]WJgK MG O{rQj]WL lWrW MGUGrQINWMK

jLjTrIK_ QGMIWNUG rGVGIUWZ
^_[[ `a ^bc_dd

bZ[n �GrWlIW KVjlWVIKNW]_ OILIKUGrWlIW G OKNKWjMI{]KXWZ ^_[[ `a ^bc_dd
bZ[d �GrWlIWL MG vjW]vjGr GLlmVIG MGLUINWMWL WK UrWUWQGNUK O�LIVK_ KrX�NIVK G QGNUW]Z ^_[[ `a ^bc_dd
bZE[ �jUrIJgKZ ^_[[ `a ^bc_dd
bZEE �pLUGUr�VIWZ ^_[[ `a ^bc_dd
bZE^ �MKNUK]KXIWZ ^_[[ `a ^bc_dd
bZEh �rUKlmMIVWZ ^_[[ `a ^bc_dd
bZEb er{UGLGL LKp GNVKQGNMWZ ^_[[ `a ^bc_dd
bZEi eLIVWNT]ILGZ ^_[[ `a ^bc_dd
bZEc eLIVK]KXIWZ ^_[[ `a ^bc_dd
bZEk wWLWL MG rGlKjLK G MG rGVjlGrWJgK_ VrGV�GL_ WLI]KL G VKNXYNGrGLZ ^_[[
bZEn �NLGQINWJgK WrUIOIVIW]_ OGrUI]ItWJgK �� ��}�� G VKNXYNGrGLZ ^_[[
bZEd �WNVKL MG LWNXjG_ ]GIUG_ lG]G_ K]�KL_ {Hj]KL_ LYQGN G VKNXYNGrGLZ ^_[[
bZ^[ wK]GUW MG LWNXjG_ ]GIUG_ UGVIMKL_ LYQGN_ {rXgKL G QWUGrIWIL pIK]{XIVKL MG vjW]vjGr

GLlmVIGZ
^_[[

bZ^E �NIMWMG MG WUGNMIQGNUK_ WLLILUYNVIW Kj UrWUWQGNUK Q{HG] G VKNXYNGrGLZ ^_[[
bZ^^ e]WNKL MG QGMIVINW MG XrjlK Kj INMIHIMjW] G VKNHYNIKL lWrW lrGLUWJgK MG WLLILUYNVIW ^_[[
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QmMIVW_ �KLlIUW]Wr_ KMKNUK]{XIVW G VKNXYNGrGLZ 
bZ^h �jUrKL l]WNKL MG LW�MG vjG LG VjQlrWQ WUrWHmL MG LGrHIJKL MG UGrVGIrKL VKNUrWUWMKL_

VrGMGNVIWMKL_ VKKlGrWMKL Kj WlGNWL lWXKL lG]K KlGrWMKr MK l]WNK QGMIWNUG INMIVWJgK
MK pGNGOIVITrIKZ

^_[[

i FGrHIJKL MG QGMIVINW G WLLILUYNVIW HGUGrINTrIW G VKNXYNGrGLZ
iZ[E �GMIVINW HGUGrINTrIW G tKKUGVNIWZ ^_[[ `a ^bc_dd
iZ[^ �KLlIUWIL_ V]�NIVWL_ WQpj]WU{rIKL_ lrKNUKL�LKVKrrKL G VKNXYNGrGL_ NW TrGW HGUGrINTrIWZ ^_[[
iZ[h �WpKrWU{rIKL MG WNT]ILG NW TrGW HGUGrINTrIWZ ^_[[
iZ[b �NLGQINWJgK WrUIOIVIW]_ OGrUI]ItWJgK �� ���}�~ G VKNXYNGrGLZ ^_[[
iZ[i �WNVKL MG LWNXjG G MG {rXgKL G VKNXYNGrGLZ ^_[[
iZ[c wK]GUW MG LWNXjG_ ]GIUG_ UGVIMKL_ LYQGN_ {rXgKL G QWUGrIWIL pIK]{XIVKL MG vjW]vjGr

GLlmVIGZ
^_[[

iZ[k �NIMWMG MG WUGNMIQGNUK_ WLLILUYNVIW Kj UrWUWQGNUK Q{HG] G VKNXYNGrGLZ ^_[[
iZ[n �jWrMW_ UrWUWQGNUK_ WQGLUrWQGNUK_ GQpG]GtWQGNUK_ W]KqWQGNUK G VKNXYNGrGLZ ^_[[ `a ^bc_dd
iZ[d e]WNKL MG WUGNMIQGNUK G WLLILUYNVIW QmMIVK�HGUGrINTrIWZ ^_[[
c FGrHIJKL MG VjIMWMKL lGLLKWIL_ GLUmUIVW_ WUIHIMWMGL O�LIVWL G VKNXYNGrGLZ
cZ[E �WrpGWrIW_ VWpG]GIrGIrKL_ QWNIVjrKL_ lGMIVjrKL G VKNXYNGrGLZ ^_[[ `a E^h_i^
cZ[^ xLUGUIVILUWL_ UrWUWQGNUK MG lG]G_ MGlI]WJgK G VKNXYNGrGLZ ^_[[ `a E^h_i^
cZ[h �WN�KL_ MjV�WL_ LWjNW_ QWLLWXGNL G VKNXYNGrGLZ ^_[[ `a ^bc_dd
cZ[b �INTLUIVW_ MWNJW_ GLlKrUGL_ NWUWJgK_ WrUGL QWrVIWIL G MGQWIL WUIHIMWMGL O�LIVWLZ ^_[[ `a ^bc_dd
cZ[i wGNUrKL MG GQWXrGVIQGNUK_ |�~ G VKNXYNGrGLZ ^_[[
cZ[c Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.  ^_[[ `a ^bc_dd
k FGrHIJKL rG]WUIHKL W GNXGN�WrIW_ WrvjIUGUjrW_ XGK]KXIW_ jrpWNILQK_ VKNLUrjJgK VIHI]_

QWNjUGNJgK_ ]IQlGtW_ QGIK WQpIGNUG_ LWNGWQGNUK G VKNXYNGrGLZ
kZ[E xNXGN�WrIW_ WXrKNKQIW_ WXrIQGNLjrW_ WrvjIUGUjrW_ XGK]KXIW_ jrpWNILQK_ lWILWXILQK G

VKNXYNGrGLZ
^_[[ `a ^bc_dd

kZ[^ xyGVjJgK_ lKr WMQINILUrWJgK_ GQlrGIUWMW Kj LjpGQlrGIUWMW_ MG KprWL MG VKNLUrjJgK
VIHI]_ �IMrTj]IVW Kj G]mUrIVW G MG KjUrWL KprWL LGQG]�WNUGL_ INV]jLIHG LKNMWXGQ_
lGrOjrWJgK MG lKJKL_ GLVWHWJgK_ MrGNWXGQ G IrrIXWJgK_ UGrrWl]WNWXGQ_ lWHIQGNUWJgK_
VKNVrGUWXGQ G W INLUW]WJgK G QKNUWXGQ MG lrKMjUKL_ lGJWL G GvjIlWQGNUKL �GyVGUK K
OKrNGVIQGNUK MG GrVWMKrIWL lrKMjtIMWL lG]K lrGLUWMKr MG LGrHIJKL OKrW MK ]KVW] MW
lrGLUWJgK MKL LGrHIJKL_ vjG OIVW LjqGIUK WK �w�F�Z

^_[[

kZ[h x]WpKrWJgK MG l]WNKL MIrGUKrGL_ GLUjMKL MG HIWpI]IMWMG_ GLUjMKL KrXWNItWVIKNWIL G KjUrKL_
rG]WVIKNWMKL VKQ KprWL G LGrHIJKL MG GNXGN�WrIW� G]WpKrWJgK MG WNUGlrKqGUKL_ lrKqGUKL
pTLIVKL G lrKqGUKL GyGVjUIHKL lWrW UrWpW]�KL MG GNXGN�WrIWZ

^_[[ `a ^bc_dd

kZ[b �GQK]IJgKZ ^_[[
kZ[i `GlWrWJgK_ VKNLGrHWJgK G rGOKrQW MG GMIO�VIKL_ GLUrWMWL_ lKNUGL_ lKrUKL G VKNXYNGrGL

�GyVGUK K OKrNGVIQGNUK MG QGrVWMKrIWL lrKMjtIMWL lG]K lrGLUWMKr MG LGrHIJKL OKrW MK ]KVW]
da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

^_[[ 

kZ[c wK]KVWJgK G INLUW]WJgK MG UWlGUGL_ VWrlGUGL_ WLLKW]�KL_ VKrUINWL_ rGHGLUIQGNUKL MG
lWrGMG_ HIMrKL_ MIHIL{rIWL_ l]WVWL MG XGLLK G VKNXYNGrGL_ VKQ QWUGrIW] OKrNGVIMK lG]K
UKQWMKr MK LGrHIJKZ

^_[[

kZ[k `GVjlGrWJgK_ rWLlWXGQ_ lK]IQGNUK G ]jLUrWJgK MG lILKL G VKNXYNGrGLZ ^_[[
kZ[n wW]WOGUWJgKZ
kZ[d �WrrIJgK_ VK]GUW_ rGQKJgK_ INVINGrWJgK_ UrWUWQGNUK_ rGVIV]WXGQ_ LGlWrWJgK G MGLUINWJgK

OINW] MG ]IyK_ rGqGIUKL G KjUrKL rGL�MjKL vjWILvjGrZ
^_[[

kZE[ �IQlGtW_ QWNjUGNJgK G VKNLGrHWJgK MG HIWL G ]KXrWMKjrKL l�p]IVKL_ IQ{HGIL_
V�WQINmL_ lILVINWL_ lWrvjGL_ qWrMINL G VKNXYNGrGLZ

^_[[

kZEE �GVKrWJgK G qWrMINWXGQ_ INV]jLIHG VKrUG G lKMW MG TrHKrGLZ ^_[[ `a ^bc_dd
kZE^ wKNUrK]G G UrWUWQGNUK MG GO]jGNUGL MG �jW]vjGr NWUjrGtW G MG WXGNUGL O�LIVKL_ vj�QIVKL

G pIK]{XIVKLZ
^_[[

kZEh �GMGUItWJgK_ MGLINOGVJgK_ MGLINLGUItWJgK_ IQjNItWJgK_ �IXIGNItWJgK_ MGLrWUItWJgK_
lj]HGrItWJgK G VKNXYNGrGLZ

^_[[

kZEb Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, 
silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e 
dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de 
florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.

^_[[

kZEi xLVKrWQGNUK_ VKNUGNJgK MG GNVKLUWL G LGrHIJKL VKNXYNGrGLZ ^_[[
kZEc �IQlGtW G MrWXWXGQ MG rIKL_ lKrUKL_ VWNWIL_ pW�WL_ ]WXKL_ ]WXKWL_ rGlrGLWL_ WJjMGL G

VKNXYNGrGLZ
^_[[

kZEk \VKQlWN�WQGNUK G OILVW]ItWJgK MW GyGVjJgK MG KprWL MG GNXGN�WrIW_ WrvjIUGUjrW G
jrpWNILQKZ

^_[[ `a ^bc_dd

kZEn \GrKOKUKXrWQGUrIW �INV]jLIHG INUGrlrGUWJgK�_ VWrUKXrWOIW_ QWlGWQGNUK_ ]GHWNUWQGNUKL
UKlKXrTOIVKL_ pWUIQmUrIVKL_ XGKXrTOIVKL_ XGKMmLIVKL_ XGK]{XIVKL_ XGKO�LIVKL G
congêneres. 

^_[[ `a ^bc_dd 

kZEd eGLvjILW_ lGrOjrWJgK_ VIQGNUWJgK_ QGrXj]�K_ lGrOI]WXGQ_ VKNVrGUWJgK_ UGLUGQjN�WXGQ_
lGLVWrIW_ GLUIQj]WJgK G KjUrKL LGrHIJKL rG]WVIKNWMKL VKQ W Gyl]KrWJgK G Gyl]KUWJgK MG

^_[[
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lGUr{]GK_ XTL NWUjrW] G MG KjUrKL rGVjrsos minerais. 
kZ^[ �jV]GWJgK G pKQpWrMGWQGNUK MG NjHGNL G VKNXYNGrGLZ ^_[[
n FGrHIJKL MG GMjVWJgK_ GNLINK_ KrIGNUWJgK lGMWX{XIVW G GMjVWVIKNW]_ INLUrjJgK_

UrGINWQGNUK G WHW]IWJgK lGLLKW] MG vjW]vjGr XrWj Kj NWUjrGtWZ
nZ[E xNLINK rGXj]Wr lrm�GLVK]Wr_ OjNMWQGNUW]_ QmMIK G LjlGrIKrZ ^_[[ `a ^bc_dd
nZ[^ �NLUrjJgK_ UrGINWQGNUK_ KrIGNUWJgK lGMWX{XIVW G GMjVWVIKNW]_ WHW]IWJgK MG

VKN�GVIQGNUKL MG vjW]vjGr NWUjrGtWZ
^_[[ `a ^bc_dd

d FGrHIJKL rG]WUIHKL W �KLlGMWXGQ_ UjrILQK_ HIWXGNL G VKNXYNGrGLZ
dZ[E �KLlGMWXGQ MG vjW]vjGr NWUjrGtW GQ �KUmIL_ ~�~�}�|������ VKNMKQINIWIL_  ¡~}� WlWrU�

�KUmIL_ �KUmIL rGLIMYNVIW_ ��|������-service, suite service, �KUG]WrIW QWr�UIQW_ QKUmIL_
pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor 
da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto 
Sobre Serviços). 

^_[[ 

dZ[^ \XGNVIWQGNUK_ KrXWNItWJgK_ lrKQKJgK_ INUGrQGMIWJgK G GyGVjJgK MG lrKXrWQWL MG
UjrILQK_ lWLLGIKL_ HIWXGNL_ GyVjrLzGL_ �KLlGMWXGNL G VKNXYNGrGLZ

^_[[ `a ^bc_dd

dZ[h �jIWL MG UjrILQKZ ^_[[ `a ^bc_dd
E[ FGrHIJKL MG INUGrQGMIWJgK G VKNXYNGrGLZ `a ^bc_dd
E[Z[E \XGNVIWQGNUK_ VKrrGUWXGQ Kj INUGrQGMIWJgK MG V�QpIK_ MG LGXjrKL_ MG VWrUzGL MG

VrmMIUK_ MG l]WNKL MG LW�MG G MG l]WNKL MG lrGHIMYNVIW lrIHWMWZ
^_[[ `a ^bc_dd

E[Z[^ \XGNVIWQGNUK_ VKrrGUWXGQ Kj INUGrQGMIWJgK MG U�Uj]KL GQ XGrW]_ HW]KrGL QKpI]ITrIKL G
VKNUrWUKL vjWILvjGrZ

^_[[ `a ^bc_dd

E[Z[h \XGNVIWQGNUK_ VKrrGUWXGQ Kj INUGrQGMIWJgK MG MIrGIUKL MG lrKlrIGMWMG INMjLUrIW]_
WrU�LUIVW Kj ]IUGrTrIWZ

^_[[ `a ^bc_dd

E[Z[b \XGNVIWQGNUK_ VKrrGUWXGQ Kj INUGrQGMIWJgK MG VKNUrWUKL MG WrrGNMWQGNUK QGrVWNUI]
�¡�~|��¢�_ MG OrWNvjIW � �~��£�|��¢� G MG OWUjrItWJgK � ~�}����¢�Z

^_[[ `a ^bc_dd

E[Z[i \XGNVIWQGNUK_ VKrrGUWXGQ Kj INUGrQGMIWJgK MG pGNL Q{HGIL Kj IQ{HGIL_ NgK
WprWNXIMKL GQ KjUrKL IUGNL Kj LjpIUGNL_ INV]jLIHG WvjG]GL rGW]ItWMKL NK �QpIUK MG
�K]LWL MG �GrVWMKrIWL G ¤jUjrKL_ lKr vjWILvjGr QGIKLZ

^_[[ `a ^bc_dd

E[Z[c \XGNVIWQGNUK QWr�UIQKZ ^_[[ `a ^bc_dd
E[Z[k \XGNVIWQGNUK MG NKU�VIWLZ ^_[[ `a ^bc_dd
E[Z[n \XGNVIWQGNUK MG ljp]IVIMWMG G lrKlWXWNMW_ INV]jLIHG K WXGNVIWQGNUK MG HGIVj]WJgK

lKr vjWILvjGr QGIKLZ
^_[[ `a ^bc_dd

E[Z[d `GlrGLGNUWJgK MG vjW]vjGr NWUjrGtW_ INV]jLIHG VKQGrVIW]Z ^_[[ `a ^bc_dd
E[ZE[ �ILUrIpjIJgK MG pGNL MG UGrVGIrKLZ ^_[[
EE FGrHIJKL MG XjWrMW_ GLUWVIKNWQGNUK_ WrQWtGNWQGNUK_ HIXI]�NVIW G VKNXYNGrGLZ
EEZ[E �jWrMW G GLUWVIKNWQGNUK MG HG�Vj]KL UGrrGLUrGL WjUKQKUKrGL_ MG WGrKNWHGL G MG

GQpWrVWJzGLZ
^_[[

EEZ[^ Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.  ^_[[ `a ^bc_dd
EEZ[h xLVK]UW_ INV]jLIHG MG HG�Vj]KL G VWrXWLZ ^_[[
EEZ[b \rQWtGNWQGNUK_ MGl{LIUK_ VWrXW_ MGLVWrXW_ WrrjQWJgK G XjWrMW MG pGNL MG vjW]vjGr

GLlmVIGZ
^_[[ `a ^bc_dd

E^ FGrHIJKL MG MIHGrLzGL_ ]WtGr_ GNUrGUGNIQGNUK G VKNXYNGrGLZ
E^Z[E xLlGUTVj]KL UGWUrWILZ ^_[[
E^Z[^ xyIpIJzGL VINGQWUKXrTOIVWLZ ^_[[
E^Z[h xLlGUTVj]KL VIrVGNLGLZ ^_[[
E^Z[b erKXrWQWL MG WjMIU{rIKZ ^_[[
E^Z[i eWrvjGL MG MIHGrLzGL_ VGNUrKL MG ]WtGr G VKNXYNGrGLZ ^_[[
E^Z[c �KWUGL_ }~¥���~����¢ G VKNXYNGrGLZ ^_[[
E^Z[k ¦£�§|� ¨~¡¡�}� MWNJWL_ MGLOI]GL_ pWI]GL_ {lGrWL_ VKNVGrUKL_ rGVIUWIL_ OGLUIHWIL G

VKNXYNGrGLZ
^_[[

E^Z[n ¤GIrWL_ GylKLIJzGL_ VKNXrGLLKL G VKNXYNGrGLZ ^_[[
E^Z[d �I]�WrGL_ pK]IV�GL G KjUrKL qKXKL Kj MIHGrLzGL_ G]GUruNIVKL Kj NgKZ ^_[[
E^ZE[ wKrrIMWL G VKQlGUIJzGL MG WNIQWILZ ^_[[
E^ZEE wKQlGUIJzGL GLlKrUIHWL Kj MG MGLUrGtW O�LIVW Kj INUG]GVUjW]_ VKQ Kj LGQ W lWrUIVIlWJgK

MK GLlGVUWMKrZ
^_[[

E^ZE^ xyGVjJgK MG Q�LIVWZ ^_[[
E^ZEh erKMjJgK_ QGMIWNUG Kj LGQ GNVKQGNMW lrmHIW_ MG GHGNUKL_ GLlGUTVj]KL_ GNUrGHILUWL_

|£�§|� ¨~¡¡�}� MWNJWL_ MGLOI]GL_ pWI]GL_ UGWUrKL_ {lGrWL_ VKNVGrUKL_ rGVIUWIL_ OGLUIHWIL G
congêneres. 

^_[[ 

E^ZEb ¤KrNGVIQGNUK MG Q�LIVW lWrW WQpIGNUGL OGV�WMKL Kj NgK_ QGMIWNUG UrWNLQILLgK lKr
vjW]vjGr lrKVGLLKZ

^_[[

E^ZEi �GLOI]GL MG p]KVKL VWrNWHW]GLVKL Kj OK]V]{rIVKL_ UrIKL G]mUrIVKL G VKNXYNGrGLZ ^_[[
E^ZEc xyIpIJgK MG OI]QGL_ GNUrGHILUWL_ QjLIVWIL_ GLlGUTVj]KL_ |£�§|� VKNVGrUKL_ MGLOI]GL_

{lGrWL_ VKQlGUIJzGL GLlKrUIHWL_ MG MGLUrGtW INUG]GVUjW] Kj VKNXYNGrGLZ
^_[[

E^ZEk `GVrGWJgK G WNIQWJgK_ INV]jLIHG GQ OGLUWL G GHGNUKL MG vjW]vjGr NWUjrGtWZ ^_[[
Eh FGrHIJKL rG]WUIHKL W OKNKXrWOIW_ OKUKXrWOIW_ VINGQWUKXrWOIW G rGlrKXrWOIWZ
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EhZ[E ¤KNKXrWOIW Kj XrWHWJgK MG LKNL_ INV]jLIHG UrjVWXGQ_ Mjp]WXGQ_ QIyWXGQ G
congêneres. 

^_[[ 

EhZ[^ ¤KUKXrWOIW G VINGQWUKXrWOIW_ INV]jLIHG rGHG]WJgK_ WQl]IWJgK_ V{lIW_ rGlrKMjJgK_
UrjVWXGQ G VKNXYNGrGLZ

^_[[ `a ^bc_dd

EhZ[h `GlrKXrWOIW_ QIVrKOI]QWXGQ G MIXIUW]ItWJgKZ ^_[[
EhZ[b Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, 

clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior 
operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer 
forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, 
rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, 
quando ficarão sujeitos ao ICMS.

^_[[

EhZ[i wKNOGVJgK MG IQlrGLLKL lWrW jLK GQ lrKVGLLWQGNUK MG MWMKLZ ^_[[
Eb FGrHIJKL rG]WUIHKL W MIHGrLKL pGNLZ
EbZ[E �jprIOIVWJgK_ ]IQlGtW_ ]jLUrWJgK_ rGHILgK_ VWrXW G rGVWrXW_ VKNLGrUK_ rGLUWjrWJgK_

p]INMWXGQ_ QWNjUGNJgK G VKNLGrHWJgK MG QTvjINWL_ HG�Vj]KL_ WlWrG]�KL_
GvjIlWQGNUKL_ QKUKrGL_ G]GHWMKrGL Kj MG vjW]vjGr KpqGUK �GyVGUK lGJWL G lWrUGL
GQlrGXWMWL_ vjG OIVWQ LjqGIUWL WK �w�F�Z

^_[[ `a E^h_i^

EbZ[^ \LLILUYNVIW UmVNIVWZ ^_[[ `a E^h_i^
EbZ[h `GVKNMIVIKNWQGNUK MG QKUKrGL �GyVGUK lGJWL G lWrUGL GQlrGXWMWL_ vjG OIVWQ LjqGIUWL

WK �w�F�Z
^_[[ `a E^h_i^

EbZ[b `GVWjV�jUWXGQ Kj rGXGNGrWJgK MG lNGjLZ ^_[[ `a E^h_i^
EbZ[i `GLUWjrWJgK_ rGVKNMIVIKNWQGNUK_ WVKNMIVIKNWQGNUK_ lINUjrW_ pGNGOIVIWQGNUK_

UrWNLOKrQWJgK_ ]WHWXGQ_ LGVWXGQ_ UINXIQGNUK_ XW]HWNKl]WLUIW_ WNKMItWJgK_ VKrUG_
rGVKrUG_ lK]IQGNUK_ l]WLUIOIVWJgK G VKNXYNGrGL_ MG vjWILvjGr KpqGUKLZ

^_[[ `a E^h_i^

EbZ[c �NLUW]WJgK G QKNUWXGQ MG WlWrG]�KL_ QTvjINWL G GvjIlWQGNUKL_ INV]jLIHG QKNUWXGQ
INMjLUrIW]_ lrGLUWMKL WK jLjTrIK OINW]_ GyV]jLIHWQGNUG VKQ QWUGrIW] lKr G]G OKrNGVIMKZ

^_[[ `a E^h_i^

EbZ[k wK]KVWJgK MG QK]MjrWL G VKNXYNGrGLZ ^_[[ `a ^bc_dd
EbZ[n xNVWMGrNWJgK_ XrWHWJgK G MKjrWJgK MG ]IHrKL_ rGHILUWL G VKNXYNGrGLZ ^_[[ `a ^bc_dd
EbZ[d \]OWIWUWrIW G VKLUjrWZ ^_[[
EbZE[ �INUjrWrIW G ]WHWNMGrIWZ ^_[[
EbZEE �WlGJWrIW G rGOKrQW MG GLUKOWQGNUKL GQ XGrW]Z ^_[[ `a E^h_i^
EbZE^ ¤jNI]WrIW G ]WNUGrNWXGQZ ^_[[ `a E^h_i^
EbZEh wWrlINUWrIW G LGrrW]�GrIWZ ^_[[ `a E^h_i^
EbZEb Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. ^_[[
Ei FGrHIJKL rG]WVIKNWMKL WK LGUKr pWNVTrIK Kj OINWNVGIrK_ INV]jLIHG WvjG]GL lrGLUWMKL lKr

INLUIUjIJzGL OINWNVGIrWL WjUKrItWMWL W OjNVIKNWr lG]W �NIgK Kj lKr vjGQ MG MIrGIUKZ
EiZ[E \MQINILUrWJgK MG OjNMKL vjWILvjGr_ MG VKNL{rVIK_ MG VWrUgK MG VrmMIUK Kj MmpIUK G

VKNXYNGrGL_ MG VWrUGIrW MG V]IGNUGL_ MG V�GvjGL l{L�MWUWMKL G VKNXYNGrGLZ
i_[[

EiZ[^ \pGrUjrW MG VKNUWL GQ XGrW]_ INV]jLIHG VKNUW�VKrrGNUG_ VKNUW MG INHGLUIQGNUKL G
Wl]IVWJgK G VWMGrNGUW MG lKjlWNJW_ NK eW�L G NK GyUGrIKr_ pGQ VKQK W QWNjUGNJgK MWL
rGOGrIMWL VKNUWL WUIHWL G INWUIHWLZ

i_[[

EiZ[h �KVWJgK G QWNjUGNJgK MG VKOrGL lWrUIVj]WrGL_ MG UGrQINWIL G]GUruNIVKL_ MG UGrQINWIL MG
WUGNMIQGNUK G MG pGNL G GvjIlWQGNUKL GQ XGrW]Z

i_[[

EiZ[b ¤KrNGVIQGNUK Kj GQILLgK MG WUGLUWMKL GQ XGrW]_ INV]jLIHG WUGLUWMK MG IMKNGIMWMG_
WUGLUWMK MG VWlWVIMWMG OINWNVGIrW G VKNXYNGrGLZ

i_[[

EiZ[i wWMWLUrK_ G]WpKrWJgK MG OIV�W VWMWLUrW]_ rGNKHWJgK VWMWLUrW] G VKNXYNGrGL_ INV]jLgK Kj
GyV]jLgK NK wWMWLUrK MG xQIUGNUGL MG w�GvjGL LGQ ¤jNMKL � ww¤ Kj GQ vjWILvjGr
outros bancos cadastrais. 

i_[[ 

EiZ[c xQILLgK_ rGGQILLgK G OKrNGVIQGNUK MG WHILKL_ VKQlrKHWNUGL G MKVjQGNUKL GQ XGrW]�
WpKNK MG OIrQWL� VK]GUW G GNUrGXW MG MKVjQGNUKL_ pGNL G HW]KrGL� VKQjNIVWJgK VKQ
KjUrW WXYNVIW Kj VKQ W WMQINILUrWJgK VGNUrW]� ]IVGNVIWQGNUK G]GUruNIVK MG HG�Vj]KL�
UrWNLOGrYNVIW MG HG�Vj]KL� WXGNVIWQGNUK OIMjVITrIK Kj MGlKLIUTrIK� MGHK]jJgK MG pGNL
GQ VjLU{MIWZ

i_[[

EiZ[k \VGLLK_ QKHIQGNUWJgK_ WUGNMIQGNUK G VKNLj]UW W VKNUWL GQ XGrW]_ lKr vjW]vjGr QGIK
Kj lrKVGLLK_ INV]jLIHG lKr UG]GOKNG_ OWV�L�QI]G_ INUGrNGU G UG]Gy_ WVGLLK W UGrQINWIL MG
atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 
compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas 
em geral, por qualquer meio ou processo. 

i_[[ 

EiZ[n xQILLgK_ rGGQILLgK_ W]UGrWJgK_ VGLLgK_ LjpLUIUjIJgK_ VWNVG]WQGNUK G rGXILUrK MG
VKNUrWUK MG VrmMIUK� GLUjMK_ WNT]ILG G WHW]IWJgK MG KlGrWJzGL MG VrmMIUK� GQILLgK_
VKNVGLLgK_ W]UGrWJgK Kj VKNUrWUWJgK MG WHW]_ OIWNJW_ WNjYNVIW G VKNXYNGrGL� LGrHIJKL
rG]WUIHKL W WpGrUjrW MG VrmMIUK_ lWrW vjWILvjGr OINLZ

i_[[

EiZ[d \rrGNMWQGNUK QGrVWNUI] �¡�~|��¢© MG vjWILvjGr pGNL_ INV]jLIHG VGLLgK MG MIrGIUKL G
KprIXWJzGL_ LjpLUIUjIJgK MG XWrWNUIW_ W]UGrWJgK_ VWNVG]WQGNUK G rGXILUrK MG VKNUrWUK_ G
MGQWIL LGrHIJKL rG]WVIKNWMKL WK WrrGNMWQGNUK QGrVWNUI] �¡�~|��¢�Z

i_[[

EiZE[ FGrHIJKL rG]WVIKNWMKL W VKprWNJWL_ rGVGpIQGNUKL Kj lWXWQGNUKL GQ XGrW]_ MG U�Uj]KL
vjWILvjGr_ MG VKNUWL Kj VWrNYL_ MG V�QpIK_ MG UrIpjUKL G lKr VKNUW MG UGrVGIrKL_

i_[[
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INV]jLIHG KL GOGUjWMKL lKr QGIK G]GUruNIVK_ WjUKQTUIVK Kj lKr QTvjINWL MG
atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; 
emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. 

EiZEE �GHK]jJgK MG U�Uj]KL_ lrKUGLUK MG U�Uj]KL_ LjLUWJgK MG lrKUGLUK_ QWNjUGNJgK MG U�Uj]KL_
rGWlrGLGNUWJgK MG U�Uj]KL_ G MGQWIL LGrHIJKL W G]GL rG]WVIKNWMKLZ

i_[[

EiZE^ wjLU{MIW GQ XGrW]_ INV]jLIHG MG U�Uj]KL G HW]KrGL QKpI]ITrIKLZ i_[[
EiZEh FGrHIJKL rG]WVIKNWMKL W KlGrWJzGL MG V�QpIK GQ XGrW]_ GMIJgK_ W]UGrWJgK_ lrKrrKXWJgK_

VWNVG]WQGNUK G pWIyW MG VKNUrWUK MG V�QpIK� GQILLgK MG rGXILUrK MG GylKrUWJgK Kj MG
VrmMIUK� VKprWNJW Kj MGl{LIUK NK GyUGrIKr� GQILLgK_ OKrNGVIQGNUK G VWNVG]WQGNUK MG
V�GvjGL MG HIWXGQ� OKrNGVIQGNUK_ UrWNLOGrYNVIW_ VWNVG]WQGNUK G MGQWIL LGrHIJKL
rG]WUIHKL W VWrUW MG VrmMIUK MG IQlKrUWJgK_ GylKrUWJgK G XWrWNUIWL rGVGpIMWL� GNHIK G
rGVGpIQGNUK MG QGNLWXGNL GQ XGrW] rG]WVIKNWMWL W KlGrWJzGL MG V�QpIKZ

i_[[

EiZEb ¤KrNGVIQGNUK_ GQILLgK_ rGGQILLgK_ rGNKHWJgK G QWNjUGNJgK MG VWrUgK QWXNmUIVK_
VWrUgK MG VrmMIUK_ VWrUgK MG MmpIUK_ VWrUgK LW]TrIK G VKNXYNGrGLZ

i_[[

EiZEi wKQlGNLWJgK MG V�GvjGL G U�Uj]KL vjWILvjGr� LGrHIJKL rG]WVIKNWMKL W MGl{LIUK_
INV]jLIHG MGl{LIUK IMGNUIOIVWMK_ W LWvjG MG VKNUWL vjWILvjGr_ lKr vjW]vjGr QGIK Kj
lrKVGLLK_ INV]jLIHG GQ UGrQINWIL G]GUruNIVKL G MG WUGNMIQGNUKZ

i_[[

EiZEc xQILLgK_ rGGQILLgK_ ]IvjIMWJgK_ W]UGrWJgK_ VWNVG]WQGNUK G pWIyW MG KrMGNL MG
lWXWQGNUK_ KrMGNL MG VrmMIUK G LIQI]WrGL_ lKr vjW]vjGr QGIK Kj lrKVGLLK� LGrHIJKL
rG]WVIKNWMKL ª UrWNLOGrYNVIW MG HW]KrGL_ MWMKL_ OjNMKL_ lWXWQGNUKL G LIQI]WrGL_
INV]jLIHG GNUrG VKNUWL GQ XGrW]Z

i_[[

EiZEk xQILLgK_ OKrNGVIQGNUK_ MGHK]jJgK_ LjLUWJgK_ VWNVG]WQGNUK G KlKLIJgK MG V�GvjGL
vjWILvjGr_ WHj]LK Kj lKr UW]gKZ

i_[[

EiZEn FGrHIJKL rG]WVIKNWMKL W VrmMIUK IQKpI]ITrIK_ WHW]IWJgK G HILUKrIW MG IQ{HG] Kj KprW_
WNT]ILG UmVNIVW G qjr�MIVW_ GQILLgK_ rGGQILLgK_ W]UGrWJgK_ UrWNLOGrYNVIW G rGNGXKVIWJgK
MG VKNUrWUK_ GQILLgK G rGGQILLgK MK UGrQK MG vjIUWJgK G MGQWIL LGrHIJKL rG]WVIKNWMKL
W VrmMIUK IQKpI]ITrIKZ

i_[[

EiZEd FGrHIJKL MG rGVGpIQGNUK MG VKNUWL HWrIWMWL_ vjWNMK lrGLUWMKL lKr WXGNUGL ]KUmrIVKLZ ^_[[
Ec FGrHIJKL MG UrWNLlKrUG MG NWUjrGtW QjNIVIlW]Z
EcZ[E FGrHIJKL MG UrWNLlKrUG VK]GUIHK QjNIVIlW] rKMKHITrIK_ QGUrKHITrIK_ OGrrKHITrIK G

WvjWHITrIK MG lWLLWXGIrKLZ 
^_[[

EcZ[^ Outros serviços de transporte de natureza municipal.  ^_[[
Ek FGrHIJKL MG WlKIK UmVNIVK_ WMQINILUrWUIHK_ qjr�MIVK_ VKNUTpI]_ VKQGrVIW] G VKNXYNGrGLZ
EkZ[E \LLGLLKrIW Kj VKNLj]UKrIW MG vjW]vjGr NWUjrGtW_ NgK VKNUIMW GQ KjUrKL IUGNL MGLUW ]ILUW�

WNT]ILG_ GyWQG_ lGLvjILW_ VK]GUW_ VKQlI]WJgK G OKrNGVIQGNUK MG MWMKL G INOKrQWJzGL MG
vjW]vjGr NWUjrGtW_ INV]jLIHG VWMWLUrK G LIQI]WrGLZ

^_[[ `a ^bc_dd

EkZ[^ �WUI]KXrWOIW_ MIXIUWJgK_ GLUGNKXrWOIW_ GylGMIGNUG_ LGVrGUWrIW GQ XGrW]_ rGLlKLUW WjM�HG]_
rGMWJgK_ GMIJgK_ INUGrlrGUWJgK_ rGHILgK_ UrWMjJgK_ WlKIK G INOrW�GLUrjUjrW WMQINILUrWUIHK
e congêneres. 

^_[[ R$ 246,99 

EkZ[h e]WNGqWQGNUK_ VKKrMGNWJgK_ lrKXrWQWJgK Kj KrXWNItWJgK UmVNIVW_ OINWNVGIrW Kj
WMQINILUrWUIHWZ

^_[[ `a ^bc_dd

EkZ[b `GVrjUWQGNUK_ WXGNVIWQGNUK_ LG]GJgK G VK]KVWJgK MG QgK�MG�KprWZ ^_[[
EkZ[i ¤KrNGVIQGNUK MG QgK�MG�KprW_ QGLQK GQ VWrTUGr UGQlKrTrIK_ INV]jLIHG MG GQlrGXWMKL

Kj UrWpW]�WMKrGL_ WHj]LKL Kj UGQlKrTrIKL_ VKNUrWUWMKL lG]K lrGLUWMKr MG LGrHIJK �NW
�Il{UGLG MG QGrK WXGNVIWQGNUK MG QgK�de-KprW UGQlKrTrIW_ K �FF INVIMIrT jNIVWQGNUG
sobre a comissão recebida). 

^_[[ 

EkZ[c erKlWXWNMW G ljp]IVIMWMG_ INV]jLIHG lrKQKJgK MG HGNMWL_ l]WNGqWQGNUK MG VWQlWN�WL Kj
LILUGQWL MG ljp]IVIMWMG_ G]WpKrWJgK MG MGLGN�KL_ UGyUKL G MGQWIL QWUGrIWIL ljp]IVIUTrIKLZ

^_[[ `a ^bc_dd

EkZ[k ¤rWNvjIW � �~��£�|��¢�Z i_[[ `a ^bc_dd
EkZ[n eGr�VIWL_ ]WjMKL_ GyWQGL UmVNIVKL G WNT]ILGL UmVNIVWLZ ^_[[ `a ^bc_dd
EkZ[d e]WNGqWQGNUK_ KrXWNItWJgK G WMQINILUrWJgK MG OGIrWL_ GylKLIJzGL_ VKNXrGLLKL G

VKNXYNGrGLZ
^_[[ `a ^bc_dd

EkZE[ �rXWNItWJgK MG OGLUWL G rGVGlJzGL� pjOYZ ^_[[ `a ^bc_dd
EkZEE \MQINILUrWJgK GQ XGrW]_ INV]jLIHG MG pGNL G NGX{VIKL MG UGrVGIrKLZ ^_[[ `a ^bc_dd
EkZE^ �GI]gK G VKNXYNGrGLZ ^_[[ `a ^bc_dd
EkZEh \MHKVWVIWZ ^_[[ `a ^bc_dd
EkZEb \rpIUrWXGQ MG vjW]vjGr GLlmVIG_ INV]jLIHG qjr�MIVWZ ^_[[ `a ^bc_dd
EkZEi \jMIUKrIWZ ^_[[ `a ^bc_dd
EkZEc \NT]ILG MG �rXWNItWJgK G �mUKMKLZ ^_[[ `a ^bc_dd
EkZEk \UjTrIW G VT]Vj]KL UmVNIVKL MG vjW]vjGr NWUjrGtWZ ^_[[ `a ^bc_dd
EkZEn wKNUWpI]IMWMG_ INV]jLIHG LGrHIJKL UmVNIVKL G WjyI]IWrGLZ ^_[[ `a ^bc_dd
EkZEd wKNLj]UKrIW G WLLGLLKrIW GVKNuQIVW Kj OINWNVGIrWZ ^_[[ `a ^bc_dd
EkZ^[ xLUWU�LUIVWZ ^_[[ `a ^bc_dd
EkZ^E wKprWNJW GQ XGrW]Z ^_[[ `a ^bc_dd
EkZ^^ \LLGLLKrIW_ WNT]ILG_ WHW]IWJgK_ WUGNMIQGNUK_ VKNLj]UW_ VWMWLUrK_ LG]GJgK_ XGrGNVIWQGNUK

MG INOKrQWJzGL_ WMQINILUrWJgK MG VKNUWL W rGVGpGr Kj W lWXWr G GQ XGrW]_ rG]WVIKNWMKL
W KlGrWJzGL MG OWUjrItWJgK � ~�}����¢�Z

^_[[
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EkZ^h \lrGLGNUWJgK MG lW]GLUrWL_ VKNOGrYNVIWL_ LGQINTrIKL G VKNXYNGrGLZ ^_[[ R$ 246,99 
EkZ^b �NLGrJgK MG UGyUKL_ MGLGN�KL G KjUrKL QWUGrIWIL MG lrKlWXWNMW G ljp]IVIMWMG_ GQ

vjW]vjGr QGIK �GyVGUK GQ ]IHrKL_ qKrNWIL_ lGrI{MIVKL G NWL QKMW]IMWMGL MG LGrHIJKL MG
rWMIKMIOjLgK LKNKrW G MG LKNL G IQWXGNL MG rGVGlJgK ]IHrG G XrWUjIUW�Z

^_[[

En FGrHIJKL MG rGXj]WJgK MG LINILUrKL HINVj]WMKL W VKNUrWUKL MG LGXjrKL� INLlGJgK G
WHW]IWJgK MG rILVKL lWrW VKpGrUjrW MG VKNUrWUKL MG LGXjrKL� lrGHGNJgK G XGrYNVIW MG
rILVKL LGXjrTHGIL G VKNXYNGrGLZ

EnZ[E FGrHIJKL MG rGXj]WJgK MG LINILUrKL HINVj]WMKL W VKNUrWUKL MG LGXjrKL� INLlGJgK G
WHW]IWJgK MG rILVKL lWrW VKpGrUjrW MG VKNUrWUKL MG LGXjrKL� lrGHGNJgK G XGrYNVIW MG
rILVKL LGXjrTHGIL G VKNXYNGrGLZ

^_[[ `a ^bc_dd

Ed FGrHIJKL MG MILUrIpjIJgK G HGNMW MG pI]�GUGL G MGQWIL lrKMjUKL MG ]KUGrIW_ pINXKL_
VWrUzGL_ lj]GL Kj VjlKNL MG WlKLUWL_ LKrUGIKL_ lrYQIKL_ INV]jLIHG KL MGVKrrGNUGL MG
U�Uj]KL MG VWlIUW]ItWJgK G VKNXYNGrGLZ

EdZ[E FGrHIJKL MG MILUrIpjIJgK G HGNMW MG pI]�GUGL G MGQWIL lrKMjUKL MG ]KUGrIW_ VWrUzGL_ lj]GL
Kj VjlKNL MG WlKLUWL_ LKrUGIKL_ lrYQIKL_ INV]jLIHG KL MGVKrrGNUGL MG U�Uj]KL MG
VWlIUW]ItWJgK G VKNXYNGrGLZ

^_[[

EdZ[^ �INXKLZ i_[[
^[ FGrHIJKL lKrUjTrIKL_ WGrKlKrUjTrIKL_ OGrrKlKrUjTrIKL_ MG UGrQINWIL rKMKHITrIKL_

OGrrKHITrIKL G QGUrKHITrIKLZ
^[Z[E FGrHIJKL lKrUjTrIKL_ OGrrKlKrUjTrIKL_ jUI]ItWJgK MG lKrUK_ QKHIQGNUWJgK MG lWLLWXGIrKL_

rGpKvjG MG GQpWrVWJzGL_ rGpKVWMKr GLVKUGIrK_ WUrWVWJgK_ MGLWUrWVWJgK_ LGrHIJKL MG
lrWUIVWXGQ_ VWlWUWtIW_ WrQWtGNWXGQ MG vjW]vjGr NWUjrGtW_ LGrHIJKL WVGLL{rIKL_
QKHIQGNUWJgK MG QGrVWMKrIWL_ LGrHIJKL MG WlKIK QWr�UIQK_ MG QKHIQGNUWJgK WK ]WrXK_
LGrHIJKL MG WrQWMKrGL_ GLUIHW_ VKNOGrYNVIW_ ]KX�LUIVW G VKNXYNGrGLZ

^_[[

^[Z[^ FGrHIJKL WGrKlKrUjTrIKL_ jUI]ItWJgK MG WGrKlKrUK_ QKHIQGNUWJgK MG lWLLWXGIrKL_
WrQWtGNWXGQ MG vjW]vjGr NWUjrGtW_ VWlWUWtIW_ QKHIQGNUWJgK MG WGrKNWHGL_ LGrHIJKL
MG WlKIK WGrKlKrUjTrIKL_ LGrHIJKL WVGLL{rIKL_ QKHIQGNUWJgK MG QGrVWMKrIWL_ ]KX�LUIVW G
VKNXYNGrGLZ

^_[[

^[Z[h FGrHIJKL MG UGrQINWIL rKMKHITrIKL_ OGrrKHITrIKL_ QGUrKHITrIKL_ QKHIQGNUWJgK MG
lWLLWXGIrKL_ QGrVWMKrIWL_ INV]jLIHG LjWL KlGrWJzGL_ ]KX�LUIVW G VKNXYNGrGLZ

^_[[

^E FGrHIJKL MG rGXILUrKL l�p]IVKL_ VWrUKrTrIKL G NKUWrIWILZ
^EZ[E FGrHIJKL MG rGXILUrKL l�p]IVKL_ VWrUKrTrIKL G NKUWrIWILZ ^_[[
^^ FGrHIJKL MG Gyl]KrWJgK MG rKMKHIWZ
^^Z[E FGrHIJKL MG Gyl]KrWJgK MG rKMKHIW QGMIWNUG VKprWNJW MG lrGJK Kj lGMTXIK MKL

jLjTrIKL_ GNHK]HGNMK GyGVjJgK MG LGrHIJKL MG VKNLGrHWJgK_ QWNjUGNJgK_
QG]�KrWQGNUKL lWrW WMGvjWJgK MG VWlWVIMWMG G LGXjrWNJW MG Ur�NLIUK_ KlGrWJgK_
monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de 
concessão ou de permissão ou em normas oficiais. 

i_[[ 

^h FGrHIJKL MG lrKXrWQWJgK G VKQjNIVWJgK HILjW]_ MGLGN�K INMjLUrIW] G VKNXYNGrGLZ
^hZ[E FGrHIJKL MG lrKXrWQWJgK G VKQjNIVWJgK HILjW]_ MGLGN�K INMjLUrIW] G VKNXYNGrGLZ ^_[[ `a ^bc_dd
^b FGrHIJKL MG V�WHGIrKL_ VKNOGVJgK MG VWrIQpKL_ l]WVWL_ LINW]ItWJgK HILjW]_ ¨~����|�

WMGLIHKL G VKNXYNGrGLZ
^bZ[E FGrHIJKL MG V�WHGIrKL_ VKNOGVJgK MG VWrIQpKL_ l]WVWL_ LINW]ItWJgK HILjW]_ ¨~����|�

WMGLIHKL G VKNXYNGrGLZ
^_[[ `a E^h_i^

^i FGrHIJKL OjNGrTrIKLZ
^iZ[E ¤jNGrWIL_ INV]jLIHG OKrNGVIQGNUK MG VWIygK_ jrNW Kj GLvjIOGL� W]jXjG] MG VWlG]W�

UrWNLlKrUG MK VKrlK VWMWHmrIVK� OKrNGVIQGNUK MG O]KrGL_ VKrKWL G KjUrKL lWrWQGNUKL�
desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; 
embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 

^_[[ 

^iZ[^ Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. ^_[[
^iZ[h e]WNKL Kj VKNHYNIKL OjNGrTrIKLZ ^_[[
^iZ[b �WNjUGNJgK G VKNLGrHWJgK MG qWtIXKL G VGQIUmrIKLZ ^_[[
^iZ[i Cessão de uso em espaços em cemitérios para sepultamento. ^_[[
^c FGrHIJKL MG VK]GUW_ rGQGLLW Kj GNUrGXW MG VKrrGLlKNMYNVIWL_ MKVjQGNUKL_ KpqGUKL_ pGNL

Kj HW]KrGL_ INV]jLIHG lG]KL VKrrGIKL G LjWL WXYNVIWL OrWNvjGWMWL� ��«����� G VKNXYNGrGLZ
^cZ[E FGrHIJKL MG VK]GUW_ rGQGLLW Kj GNUrGXW MG VKrrGLlKNMYNVIWL_ MKVjQGNUKL_ KpqGUKL_ pGNL

Kj HW]KrGL_ INV]jLIHG lG]KL VKrrGIKL G LjWL WXYNVIWL OrWNvjGWMWL� ��«����� G VKNXYNGrGLZ
^_[[

^k FGrHIJKL MG WLLILUYNVIW LKVIW]Z
^kZ[E FGrHIJKL MG WLLILUYNVIW LKVIW]Z ^_[[ `a ^bc_dd
^n FGrHIJKL MG WHW]IWJgK MG pGNL G LGrHIJKL MG vjW]vjGr NWUjrGtWZ
^nZ[E FGrHIJKL MG WHW]IWJgK MG pGNL G LGrHIJKL MG vjW]vjGr NWUjrGtWZ ^_[[ `a ^bc_dd
^d FGrHIJKL MG pIp]IKUGVKNKQIWZ
^dZ[E FGrHIJKL MG pIp]IKUGVKNKQIWZ ^_[[ `a ^bc_dd
h[ FGrHIJKL MG pIK]KXIW_ pIKUGVNK]KXIW G vj�QIVWZ
h[Z[E FGrHIJKL MG pIK]KXIW_ pIKUGVNK]KXIW G vj�QIVWZ ^_[[ `a ^bc_dd
hE FGrHIJKL UmVNIVKL GQ GMIOIVWJzGL_ G]GUruNIVW_ G]GUrKUmVNIVW_ QGV�NIVW_

UG]GVKQjNIVWJzGL G VKNXYNGrGLZ



19 

P��������� ����	�P�
 �� ����� 

ESTADO DE SÃO PAULO 

hEZ[E FGrHIJKL UmVNIVKL GQ GMIOIVWJzGL_ G]GUruNIVW_ G]GUrKUmVNIVW_ QGV�NIVW_
telecomunicações e congêneres. 

^_[[ R$ 246,99 

h^ FGrHIJKL MG MGLGN�KL UmVNIVKLZ
h^Z[E FGrHIJKL MG MGLGN�KL UmVNIVKLZ ^_[[ `a ^bc_dd
hh FGrHIJKL MG MGLGQpWrWJK WMjWNGIrK_ VKQILLTrIKL_ MGLlWV�WNUGL G VKNXYNGrGLZ
hhZ[E FGrHIJKL MG MGLGQpWrWJK WMjWNGIrK_ VKQILLTrIKL_ MGLlWV�WNUGL G VKNXYNGrGLZ ^_[[ `a ^bc_dd
hb FGrHIJKL MG INHGLUIXWJzGL lWrUIVj]WrGL_ MGUGUIHGL G VKNXYNGrGLZ
hbZ[E FGrHIJKL MG INHGLUIXWJzGL lWrUIVj]WrGL_ MGUGUIHGL G VKNXYNGrGLZ ^_[[ `a ^bc_dd
hi FGrHIJKL MG rGlKrUWXGQ_ WLLGLLKrIW MG IQlrGNLW_ qKrNW]ILQK G rG]WJzGL l�p]IVWLZ
hiZ[E FGrHIJKL MG rGlKrUWXGQ_ WLLGLLKrIW MG IQlrGNLW_ qKrNW]ILQK G rG]WJzGL l�p]IVWLZ ^_[[ `a ^bc_dd
hc FGrHIJKL MG QGUGKrK]KXIWZ
hcZ[E FGrHIJKL MG QGUGKrK]KXIWZ ^_[[ `a ^bc_dd
hk FGrHIJKL MG WrUILUWL_ WU]GUWL_ QKMG]KL G QWNGvjINLZ
hkZ[E FGrHIJKL MG WrUILUWL_ WU]GUWL_ QKMG]KL G QWNGvjINLZ ^_[[ `a ^bc_dd
hn FGrHIJKL MG QjLGK]KXIWZ
hnZ[E FGrHIJKL MG QjLGK]KXIWZ ^_[[ `a ^bc_dd
hd FGrHIJKL MG KjrIHGLWrIW G ]WlIMWJgKZ
hdZ[E FGrHIJKL MG KjrIHGLWrIW G ]WlIMWJgKZ ^_[[ `a ^bc_dd
b[ FGrHIJKL rG]WUIHKL W KprWL MG WrUG LKp GNVKQGNMWZ
b[Z[E �prWL MG WrUG LKp GNVKQGNMWZ ^_[[ `a ^bc_dd
bE erKOILLIKNWIL WjUuNKQKL lrGLUWMKrGL MG LGrHIJKL lGLLKWILZ
bEZ[E �rWpW]�WMKrGL prWJWILZ
bEZ[^ \]OWIWUG G VKLUjrGIrWZ
bEZ[h ¤]KrILUW_ pKrMWMGIrW_ UrIVKUGIrW_ OKrrWMKr MG pKUzGLZ
bEZ[b �KVGIrW_ lWLLWMGIrW_ ]WHWMGIrW_ UINUjrGIrK_ qWrMINGIrK_ OWyINGIrW_ VKtIN�GIrW G MGQWIL

LGrHIJKL MKQmLUIVKLZ
bEZ[i �WNIVjrG_ VWpG]GIrGIrW G VKNXYNGrGL_ GQ LGrHIJK W MKQIV�]IKZ
bEZ[c \jyI]IWr MG GNOGrQWXGQ G UGrWlIWZ
bEZ[k wWrrGXWMKr_ VWrrKVGIrK_ XjWrMW�NKUjrNK G HIXI]WNUGZ
bEZ[n �KUKrILUW lrKOILLIKNW]Z
bEZ[d �rWNLlKrUG GLVK]Wr_ UTyI G QKUK�UTyI
bEZE[ \rUILUW VIrVGNLG� WNIQWJgK G rGVrGWJgK GQ OGLUWL G GHGNUKLZ
bEZEE ��LIVKZ
bEZE^ FWlWUGIrK rGQGNMgKZ
bEZEh wjUG]WrIWZ
bEZEb FGrHIJKL WrUGLWNWIL MG lGvjGNK HW]KrZ


