
  

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8, DE 26 DE SETEMBRO DE 2005  
 

PUBLICADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2005    (SÁBADO)  
 
Define procedimentos para a aplicação da decisão ju dicial que aboliu a 
tributação fixa do Imposto sobre Serviços de Qualqu er Natureza – ISSQN – no 
Município de Bauru. 
 
Edmundo Albuquerque dos Santos Neto, Secretário de Economia e Finanças deste Município, usando de suas atribuições 
legais e constitucionais e considerando a necessidade de estabelecer normas para o perfeito cumprimento da liminar 
concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ADIn – Ação Direta de Inconstitucionalidade – nº 
124.188.0/-00, que tornou sem eficácia os dispositivos da Lei Municipal nº 5.077/03 (art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, § 2º) que 
previam forma de tributação diferenciada de ISSQN para os profissionais autônomos prestadores de serviços pessoais, 
bem como para as sociedades de profissionais liberais, resolve: 
 
Art. 1º.  A partir do mês de competência agosto do corrente exercício, todos os 
prestadores de serviço recolherão o ISSQN com base no faturamento bruto mensal, 
excetuando-se, apenas, os contribuintes isentos e imunes. 
 
Art. 2º.  O ISSQN fixo correspondente a julho/2005 será pago, proporcionalmente, à 
razão de 1/3 do valor normal, no seu vencimento originário. 
 
Art. 3º.  Os contribuintes que já tiverem quitado o ISSQN fixo do exercício de 2005 
integralmente, poderão compensar nas parcelas mensais vincendas o valor 
correspondente a 5/12 (cinco doze avos) do total pago. 
 
Art. 4º.  Com relação às obrigações acessórias, estarão os contribuintes agora 
tributados pelo preço do serviço sujeitos às regras previstas na Seção IV do Capítulo 
I da Lei nº 5.077/03, devendo, pois, emitir notas fiscais de serviços, escriturá-las no 
Livro Registro de Prestação de Serviços, e informar a sua receita bruta mensal 
através da DME – Declaração de Movimento Econômico. 
 
Art. 5º.  Ficam os substitutos tributários obrigados a reterem o ISSQN inclusive dos 
prestadores de serviços pessoais e das sociedades profissionais, sempre com base 
no preço do serviço. 
 
Art. 6º.  Esta Instrução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Bauru, 26 de setembro de 2005. 
Edmundo Albuquerque dos Santos Neto, Secretário de Economia e Finanças 


