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l~ o presente para enviannos a Vossa Excelência o Pl{()JE'l'() J)J•: l,JGJ Nº 105/14, que 
cria a [)cclaração Mensal de Serviços de lnstituiçõcs Financeiras - DESIF, e dú outras providências. 

/\tcnciosas saudações, 

'1>~h;,,.,-! iY . ~ 
RC)IJRlCJO AN~~~)STINH() M[~'.\10()!'<(,:A 

PREFEITO MUNICIPAL 

Excclcntíssi1no Senhor 
ALEXSSAl'WRO BUSSOLA 
[)i). Presidente da Cârnara Municipal 
N E Sr A 

Anexo: Lei Co1nplemcntar nD 116/03 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO l'At:LO 

PROJETC) J)E LEI l\" 105/14 
Cria a Declaração Mensal de 
Serviços de Instituições 
Financeiras -- DESIF, e dá outras 
providências. 

1 PROC. N• :L~ 
FOLHAS_ 

1 

() PREFErro MUNICIPAL DE BAU!lLJ, nos tennos do art. 51 da Lei ()rgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câ1nara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1ª 

Art. 2º 

* l () 

Art. 3º 

Art.4º 

Fica criada a J)eclaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras J)J 1SJJI, que consiste cn1 
sistema eletrônico para registro e apuração das contas tributáveis. cálculo e cn1i'isão do respectivo 
docun1ento de arrecadação do Imposto Sobre Serviços - JSS, devido pela~ instituições financeiras 
e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Bra~il - BJ\CEN. e de1nais pessoas 
.1urid1ca~; 011rigadas a utilizar o Plano Contábil das lnstituiçõi.:s do Sistc1na Fin<:nceiro Nacional 
CC)SIF. 

1\ J)ESIF deverá ser apresentada pela instituição financeira cxelusivrn11entc por ineio de ~istcrna 
eletrônico da Secretaria de Econo1nia e Finanças da Prefeitura Municipal de 13auru, nos prazos 
previstos e1n regulamento. 

[)everá ser preenchida e apresentada uma f)ESJF para cada cstabclceilnento sujeito à inscrição no 
Cadastro Fiscal Mobiliário Municipal. 

A i)ESIF deverá ser preenchida respeitando a codificação do Plano C:unlábil das Instituições do 
Sisterna Financeiro Nacional COSIF. e suas informações devcrüo coincidir co111 os dados 
enviados pela instituição financeira ao Banco Central do Brasil. 

Integrarão a DESIF: 

1 - balancete analítico mensal com as contas de receitas 1novi111c11tadas no período, incluindo 
código das rubricas, bem como os valores lançados a débito, a crédito e o saldo de cada 
conta no fina! de cada inês; 

II - plano de contas analítico, con1 o código, a denominação e a descrição da f'unção das contas, 
que conterá a relação completa das contas de receitas e despesas com seus títulos e 
respectivos códigos contábeis, e ainda, obrigatorian1cntc, o detalhamento até o nível 
máxi1110 de desdobramentos e1n suhcontas e subtítulos, indicando, setnpr~. os códigos 
corrcspondent-::s C.o Plano COSIF; 

III - questiunarnentos e respostas sobre a natureza de contas e subL·ontas para fins de apuração 
do fato gerador do ISS; 

IV - infonnações quanto aos serviços to1nados e a retenção na fonte do lSS; 

V - dernais infonnações necessárias à apuração e constituição do crédito tributário de ISS, 
definidas crn regula1nento. 

O não envio da l)ESIF nos prazos definidos em regula1ncnto, bcn1 co1110 o seu preenchimento 
incoinplcto, acarretará a multa de RS 5.000,00 (cinco mil reais) por declaração não apresentada ou 
entregue co1n lacunas, por agência e por 1nês. 

Será pessoalmente responsabilizado pelas obrigações tributárias resultante~ de atos praticados co;n 
infração à presente lei o gerente, diretor e/ou representante de cada agência das instituições 
financeiras. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Rcí. Projeto de Lei n" 105/14 

F:ST ADO DF: SÃO l' A,\*.,0----:-7':'.",..-----
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FOLHAS ,~-+~ 

Art 5º 

Art. 6º 

Alt. 7º 

Arl. Rº 

As receitas de serviços lançadas na conta COSIF •·Rendas Antcciradas" (:'i. l .1 l 0.00-4) scrãu 
tribLttadas pelo ISS nonnalmcnte, sem qualquer dedução, mc~mo antes da ocorrência do fato 
gerador. 

A exigência antecipada de tributo e1n relação ao seu fato gerador será aplicada ta1nbém para as 
seguintes situações e momentos: 

1 - quando do recebimento do preço do serviço antes da rc~pcctiva prestação, para qualquer 
atividade, no tocante ao ISS; 

li - previarnente a prestação de serviços públicos e/ou exercício do poder de polícia. no que 
tange às taxas; 

II! - na celebração de instrumentos translativos de direitos obrigacionais à aql:isição de imóveis, 
rckaivcirnente ao lTBI. 

Nas hipóteses dos arts. 5º e 6º, se o fato gerador não se concretizar, scn'i a importância paga 
restituída su1nária e preferencialmente ao sujeito passivo. 

()s contribuintes de tributos tnunicipais, incluindo as instituições financeiras e equiparada~, ficarn 
obrigados a adotar o sistema de do1nicílio tributário eletrônico a ser disponibilizado pela Prefeitura 
de Bauru, destinado, dentre outras finalidades, a: 

l - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos ad1ninistrativo~, incluídos os 
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão e a ações fiscais relativas a optantes pelo 
Simples Nacional; 

li - enca1ninhar notificações e intimações; e 

III - expedir avisos em geral. 

Quando disponível, o sistema de domicilio tributário eletrônico de que trata o caput observará o 
seguinte: 

1 - as cornunicaçõcs serão feitas por meio eletrônico através de funcionalidade própria do 
sistema da Prefeitura de Bauru, di~pensando-se a sua publicação no [)iário ()ficial e o envio 
por via postal; 

li - a cornunicação feita na fnrw'"l prL'VÍ~ta no caput clcste artigo se1·ú con'.,iderada pessoal para 
todos os efeitos legais; 

Ili - a ciência por meio do sistema de que trata o captll deste anigo possuirá us requisito~ de 
validade; 

IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia cm que o st~jeito passivo efetivar a con~ulta 
eletrônica ao teor da co1nunicaçào; e 

V - na hipótese do inciso !V, nos casos ern que a consult<J ~e dê c1n dia não útil. a co1nu11icação 
será considerada con10 realizada no primeiro dia útil seguinte. 

Quando disponível o sistc1na de domicílio eletrônico, a consulta referida nos incisos IV e V do ~ 1" 
deverá ser feita cm até 30 (trinta dias) contados da data da di~ponibilização da comunicação no 
portal a que se refere o inciso l do § 1 º, sob pena de ser considerada automaticatncnte real i1.ada na 
data do ténnino desse prazo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Rcf. Projeto de Lei n" 105.114 

s 3" ' 

Art. 9° 

O sisten1a de domicílio eletrônico previsto neste artigo não exclui outras fonnas de notificação 
previstas na legislação municipal. 

Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 

Bauru, . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

PROC. N•_ll4\\4 -
~:STA DO DR SÃO l''AJ-.L.<.l----------·11 

= EXPOSICÃC> J)E MO'l'IVOS = FOLHAS~ .: 

Senhor Presidente. 
Nobres Vereadores, 

04, novembro, 14 

·reinos a honra de submeter à apreciaçITo e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de lei 
que é de sutna itnportância para a arrecadação do ISS. 

()presente cria a DESIF - Declaração Mensal de Serviços das Instituições Financeiras, docurncnto 
a ser apresentado pelos bancos para a correta apuração e cobrança do !SS. 

E~tare1nos iniplantando até o final do ano sistema eletrônico de líscalização do ISS de bancos.() 
n.~f\:rid0 :,:stcnHI a:1ul~5<:. e cruLa informações do Plano c:C)SlF cornos plano~ de contas i11tcrno.1 dos banco~ e con1 os 
rcspcctivus balancetes tnensais, proporcionando à fiscalização uma visão 1nais crítica e pn.:ci~a dos serviços 
bancário~ su_icitos à incidência do imposto municipal, além de otimizar o processo liscalizatório. 

A consequCncia, certamente, será o incrc1ncnto do ISS em tal scgn1ento que, diga-se de passagcn1, 
ostenta altíssirna capacidade contributiva. 

Para imprilnir validade e força jurídica ao 1ncncionado siste1na é que pretende1nos aprovar por lei a 
presente obrigação acessória, especialmente pela penalidade que o projeto propõe n1ulta de RS 5.000,0U por 
declaração não enviada ou apresentada com lacunas -, visando a pontual entrega da f)ESIF e, com isso, a correta 
tributação dos bancos pelo ISS. 

[)cstarte pela relevância da matéria, conta1nos co1n a aprovação do projeto cm questão. 

Atenciosas saudações, 

ROD~~J'JNl!O MENl)ÜT\(~A 
PREFEITO MlJN!CJPAJ, 

·-·----·-------· 

Al.::xssan 
PRES 

Bussola 
ENTE 
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Presidência da Repüt~::-~;··r.tikCt----·-~ p\ 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurícticos 

LEI COMPLEMENTAR N' 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 

Mensagem de veto 
Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

Art 1.Q O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito 
Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses nao se 
constituam como atividade preponderante do prestador. 

§ 1Q O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se 
r-9' tenha iniciado no exterior do Pais. 

§ 2Q Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam 
sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ainda que sua prestação envolva 
fornec·1mento de mercador'1as. 

§ 32 O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a 
utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou 
concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

§ 42 A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. 

Art. 22 O imposto não incide sobre: 

1 - as exportações de serviços para o exterior do País; 

li - 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; 

Ili - o valor intermediado no mercado de trtulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o 
principal, juros e acréscimos moratórias relativos a operações de crédito realizadas por instituições 
financeiras. 

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso 1 os serviços desenvolvidos no Brasil, CUJO 

resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. 

Art. 32 O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na 
falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 
XXII, quando o imposto serâ devido no local: (Vide Lei Complementar nº 123 de 2006). 

1 - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele 
estiver domiciliado, na hipótese do§ 12 do art. 12 desta Lei Complementar; 

li - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos 
no subitem 3.05 da lista anexa; 

Ili - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02e7.19 da lista anexa; 
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IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da list 

V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.05 da lista anexa: 

VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e 
destinação final de lixo, rejeitas e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7 09 

• da lista anexa; 

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 
anexa; 

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços 
descritos no sub1tem 7. 11 da lista anexa; 

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e 
biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; 

X- (VETADO) 

XI - (VETADO) 

XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.16 da lista anexa; 

XIII - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa: 

XIV - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7 18 da lista anexa: 

XV - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da 
lista anexa: 

XVI - dos bens ou do domicilio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços 
descritos no subitem 11 02 da lista anexa; 

XVII - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos 
,,..... serviços descritos no subitem 11 04 da lista anexa; 

XVIII - 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 anexa; 

XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo 
subitem 16 01 da lista anexa; 

XX - 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 anexa; 

XXI - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e 
administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa, 

XXII - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário no caso dos 
serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. 

§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, 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. 

http://wwv.'.plm1alto.g0v.br/ccivil 03/lcis/lcp/lcp 116.htJn 04/11/2014 



l.cp 116 \"""" 

t1ROC. N~ 

··--·-----';'"---·-. -i~;~-l\l{--l1ágina, de 4 

FOLHAS @& 

§ 22 No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da ISla anexa, considera-se ocorrido o fato 
gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. 

§ 32 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. 

Art. 4º- 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. 52 Contribuinte é o prestador do serviço. 

Art. 62 Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total 
ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 

§ 12 Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto 
devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. 

§ 22 Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1.2 deste artigo, são responsáveis: {Vide Lei 
Complementar nº 123 de 2006). 

1 - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do Pais ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior do Pais, 

li - a pessoa jurídica. ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos 
subitens 3.05, 7 02, 7 04, 7.05. 7.09, 7.10, 7. 12, 7 14, 7 15, 7.16, 7.17, 7. 19, 11 02, 17 05 e 17. 1 O da lista 
anexa. 

Art. 72 A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

§ 12 Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa 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. 

§ 22 Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 

1 - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7 05 da lista de 
serviços anexa a esta Lei Complementar; 

li - (VETADO) 

§ 3º (VETADO) 

Art. 82 As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes: 

1- (VETADO) 

li - demais serviços, 5°/o (cinco por cento). 

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Art_ 1 O Ficam revogados os arts. 8º, 1Q, 11 e 12 do Decreto-Lei nº 406 de 31 de dezembro de 1968; os 

incisos Ili, IV, 'i. e VII do art. 3º do Decreto-Lei nº 834. de 8 de setembro de 1969; a Lei Complementar nº 22. 
de 9 de dezembro de 1974; a Lei nº 7.192, de 5 de junho de 1984; a Lei Complementar n2 56 de 15 de 
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dezembro de 1987; e a Lei Complementar n2 100 de 22 de dezem · v 

Brasília, 31 de julho de 2003; 182º da Independência e 115º- da República_ 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antônio Pa/occi Filho 

r-::ste texto n:-'.lo 5ubo:.litu1 o publicado no DOU de 1º.8_2003 

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

1 - Serviços de informática e congêneres. 

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. 

1.02 - Programação. 

1 03 - Processamento de dados e congêneres. 

1 04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. 

1 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 

06 - Assessoria e consultoria em informática. 

07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas 
de computação e bancos de dados. 

1 08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas_ 

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza_ 

2 01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres 

3 01 - (VETADO) 

3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 

3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras 
esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, 
para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. 

3 04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado 
ou não, de ferrovia. rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 

3 05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 

4 - Serviços de saúde_ assistência médica e congêneres. 

4.01 - Med1c1na e biomedicina. 

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, 
ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 

4 03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, 
ambulatórios e congêneres. 
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4.04 - Instrumentação cirúrgica. 

4.05 - Acupuntura. 

4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 

4 07 - Serviços farmacêuticos. 

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia 

4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgãnico e mental 

4 10 - Nutrição. 

4.11 - Obstetrícia. 

4.12- Odontologia. 

4. 13 - Ortópt1ca. 

4 14- Próteses sob encomenda. 

4 15 - Psicanálise. 

4.16 - Ps1colog1a 

4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 

4 18 - Inseminação artificial. fertilização in vitro e congêneres. 

4. 19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 

4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres 

4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, 
hospitalar, odontológica e congêneres. 

4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, 
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicaçao do benef1c1ário. 

5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 

5.01 - Medicina veterinária e zootecnia. 

5 02 - Hospitais, clinicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. 

5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária. 

5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 

5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres 

5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 

5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 

5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. 
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5 09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 
FOLHAS 

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades fJsicas e congêneres. 

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuras, pedicuros e congêneres. 

6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 

6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 

6 04 - G1nastica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. 

6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, 
limpeza, meio amb·1ente, saneamento e congêneres. 

7.01 - Engenhana, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e 
congêneres_ 

7 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, 
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, 
peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 
local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7 03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, 
relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos 
executivos para trabalhos de engenharia. 

7.04 - Demolição. 

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, 
que fica sujeito ao ICMS). 

7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, 
vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do se.'"Viço. 

7.07 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 

7.08 - Calafetação. 

7.09 - Varrição. coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de 
lixo, rejeitas e outros resíduos quaisquer. 

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, 
piscinas. parques, jardins e congêneres. 

7. 11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 

7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, quimicos e 
biológicos 

7. 13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização 
e congêneres. 

7.14- (VETADO) 

7.15 - (VETADO) 
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7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 

7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e 
congêneres 

7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 

7.20 Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos 
topográficos, bat1métricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres 

7.21 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perf1lagem, concretação, testemunhagem, pescaria, 
estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de 
outros recursos minerais. 

7.22 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 

8 - Serviços de educação, ensino, orientaçao pedagógica e educacional, instrução, treinamento e 
f""' avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 

8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de 
qualquer natureza. 

9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, 
hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marltima, motéis. 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). 

9.02 - Agenciamento, organização, promoçao, intermediação e execução de programas de turismo, 
passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. 

9.03 - Guias de turismo. 

,.... 1 O - Serviços de intermediaçao e congêneres. 

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros. de cartões de crédito, de 
planos de saúde e de planos de previdência privada. 

10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos 
quaisquer. 

10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou 
literária. 

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), 
de franquia (franchising) e de faturização (factoring) 

10 05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em 
outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por 
quaisquer meios. 

10.06 - Agenciamento marítimo. 

10.07 - Agenciamento de noticias. 
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1 O 08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por 
quaisquer meios. 

10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

1O.10 - Distribuição de bens de terceiros. 

11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilãncia e congêneres. 

11.01 -Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações 

11.02 -Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 

11 03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas. 

11 04 -Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. 

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 

,.... 12.01 - Espetáculos teatrais. 

12.02 - Exibições cinematográficas. 

12.03 - Espetáculos circenses. 

12.04- Programas de auditório. 

12 05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 

12.06- Boates, taxi·dancing e congêneres. 

12.07- Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

12 08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres 

12.09 - Bilhares, beliches e diversões eletrônicas ou não. 

12.1 O - Corridas e competições de animais. 

12 11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do 
espectador. 

12 12 - Execução de música 

12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, 
ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres 

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer 
processo. 

12 15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 

12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, 
competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 

12. 17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 

13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 
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13_02- Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. 

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia. reprodução, trucagem e 
congêneres. 

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. 

13.05 -Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. 

14 - Serviços relativos a bens de terceiros. 

14.01 - Lubrificação. limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, 
manutenção e conservação de maquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de 
qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14 02 - Assistência técnica. 

14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 
ICMS). 

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. 

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, 
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento. plastificação e congêneres, de 
objetos quaisquer. 

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem 1ndustr1al, 
prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

14.07 - Colocação de molduras e congêneres. 

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros. revistas e congêneres. 

14.09 -Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. 

14.10- Tinturaria e lavanderia. 

14. 11 - Tapeçaria e reforma de estafamentos em geral. 

14. 12 - Funilaria e lanternagem. 

14 13 - Carpintaria e serralheria. 

15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por 1nstitu1ções 
financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 

15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, 
de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 

15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e 
caderneta de poupança, no Pais e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 

15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de 
atendimento e de bens e equipamentos em geral. 

15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de 
capacidade financeira e conçiêneres. 
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15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou 
exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos 
cadastrais. 

15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral, abono de 
firmas·, coleta e entrega de documentos, bens e valores·, comunicação com outra agência ou com a 
administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário 
ou depositário; devolução de bens em custódia. 

15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou 
processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de 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. 

15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de 
crédito: estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação 
de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. 

15 09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, 
substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao 

f" arrendamento mercantil (leasing) 

15.1 O - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos 
quaisquer, de contas ou carnês, de cambio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por 
meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, 
recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. 

15. 11 - Devolução de titulas, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de titulas, 
reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. 

15 12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 

15.13 - Serviços relacionados a operações de cãmbio em geral, edição. alteração, prorrogação, 
cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou 
depósito no exterior: emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 
transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e 
garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de cambio. 

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de 
,.. crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. 

15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive 
depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais 
eletrônicos e de atendimento. 

15. 16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, 
ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de 
valores, dados, fundos, pagamentos e sim'ilares, inclusive entre contas em geral 

15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, 
avulso ou por talão 

15.18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise 
técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e 
reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 

16- Serviços de transporte de natureza municipal. 

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal. 

17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 
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17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens des.a lista, anãlise, 
exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive 
cadastro e similares. 

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, 
edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. 

17 03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. 

17.04- Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra_ 

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário. inclusive de empregados ou 
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. 

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou 
sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. 

17.07 - (VETADO) 

f"' 17 08 - Franquia (franchising). 

,... 

17.09 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

17 1 O - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. 

17.11 - Organização de festas e recepções: bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que 
fica sujeito ao ICMS). 

17.12 -Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 

17.13- Leilão e congêneres. 

17.14-Advocacia. 

17. 15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 

17.16-Auditoria. 

17. 17 - Análise de Organização e Métodos. 

17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 

17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 

17.21 - Estatística. 

17.22 - Cobrança em geral 

17 23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de 
informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de 
faturização (factoring). 

17.24 -Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 

18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de 
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de 
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riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e 

congêneres_ 

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou 
cupons de apostas. sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos. cartões, pules 
. ou cupons de apostas. sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e 
metroviários. 

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque 
de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, 
armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio 
marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência. logística e congêneres. 

20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem 
de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços 
acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. 

20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviâ.rios, movimentação de passageiros, 
mercadorias, inclusive suas operações, loglstica e congêneres. 

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

22 - Serviços de exploração de rodovia. 

22.01 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, 
envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de 
capacidade e segurança de trãnsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços 
definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas ofic1a1s. 

23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres 

23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 

24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e 
congêneres. 

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e 
congêneres. 

25 - Serviços funerários. 

25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela, transporte do 
corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; 
fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de 
cadáveres. 

25.02 - Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 

25.03 - Pianos ou convênio funerários. 

25 04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 

26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 
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26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, 

valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

27 - Serviços de assistência social. 

27.01 - Serviços de assistência social 

28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

29 - Serviços de biblioteconomia. 

29.01 - Serviços de biblioteconomia. 

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

objetos, bens ou 

f""" 31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 
congêneres. 

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecên1ca, telecomunicações e 
congêneres. 

32 - Serviços de desenhos técnicos. 

32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 

33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 

35 01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 

36 - Serviços de meteorologia. 

36.0í - Serviços de meteorologia. 

37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

38 - Serviços de museologia. 

38.01 - Serviços de museologia. 

39 - Serviços de ourivesaria e lapidação. 

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço). 

40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

recesso o Vereador: 

RIA NETO 

Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 

Senhor Presidente da Comissão de 
Justiça, Legislaçao e Redação: 

Solicitamos o encaminhamento 
análise e parecer. 

Bauru,1:0 

Re 
1 

rode 2014. 

Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Bauru: 

do processo à Consultoria Jurldica para 

Tendo em vi a anifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos o 
do processo à Consultoria Jurídica. 

Bauru, mbrode2~, . -

omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme solicitaçêo. 
Bauru,\ l d ovembro de 2014. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Presidente 

o o despacho supra. Segue o Processo à Consultoria Jurídica. 
novembro de 2014. 

• C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Praça D. Padro li, 1-50 ·Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 ·Fax: (14) 3235-0601 .. 
SAO PAULO 

Processo nº 224, de 10/11 /2014. 
Autor: Prefeito Municipal 

Senhor Presidente. 

í-PRõê. ·N·2 i~ !t lf_ __ ... --

FOLHAS ).? 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do senhor Prefeito Municipal Rodrigo Antonio de 
Agostinho Mendonça - PMDB, sob número 105/14, de 04 de novembro de 2014, que 
institui a Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras (DESIF). Em 
apertada síntese este é o conteúdo do projeto a ser analisado por esta Consultoria 
Jurídica. 

Fazendo-se análise estritamente jurídica do Projeto de Lei sob exame, conclui-se pela 
inexistência de defeitos juridicos que maculem a propositura. Ademais, o núcleo 
material do mesmo é afeto exclusivamente ao Poder Executivo, portanto, ato legítimo 
destinado a melhor atender aos interesses da Administração Pública Direta, qual seja, 
implantar mecanismo fiscalizador sobre atividade econômica, sob a qual incide o 
ISSQN. 

Insta consignar que este espécie tributária é inserida na competência exclusiva do 
município, como estabelece o artigo 156, inciso Ili da Constituição Federal, o que 
entese justifica o presente projeto de lei. 

Em relação às questões econômicas presentes na propositura, estas não foram 
apreciadas por esta Consultoria Jurídica por ausência de competência a tal desiderato 
e, sendo necessário poderá ser submetida a iniciativa legislativa pela Comissão de 
Finanças e Orçamentos à Douta Consultoria Administrativa e Financeira desta Augusta 
Casa de Leis. 

Pelo apresentado a essa inclita Presidência, conclui-se juridicamente que o Projeto de 
Lei não apresenta elementos geradores de ilegalidade ou inconsfüucionalidade, de tal 
sorte que está em confonnidade com os princípios que norteiam o procedimento 
legislativo. 

É o parecer, sub censura. 

Go bi 
Consultor Jurídico 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

19 de novembro de 2014 

Relator 



Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

BAURU 

~ 
C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

ARILD 
Relato 

RAUL 

É o nosso parecer. 

. 
' 

Sala de Reuniões, em 

25d n ve rode2014 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
Membro 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator dçi presente pr so o Vereador: 

' 

Em? {de ~,/(..--;:(;;=~~~="--''-~9~de 2014, 

CUNHAGOBBI 



• Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de 
Economia, Finanças e Orçamento: 

~r.:~:;;o~::::~:-~s::N,:-: -:"i7;;i{rnlr;4.-j-. . 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Administrativa 
Financeira, para que proceda a análise e parecer sobre a matéria. 

Bauru, 26 de n~ve ~2014. 

-"'º'"",_/º 0!:21"" _e FABI NO"ÍINDRE LUC RIANO 
Relator 

Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Sr. Relator da matéria, solicitamos o 
encaminhamento à Consultoria Administrativa Financeira. 
Bauru, 26 de nevem de 2014. 

Presidente 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Administrativa Financeira. 
Bauru, J,1- t ll de 2014. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra. 
Administrativa Financeira. 
Bauru, 2;f / L L de 2014. 

J ~ ~'~"-"' 
JOSIANE SIQUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 

Segue o Processo à Consultoria 



• 
Senhor Presidente 

O presente processo refere-se ao projeto do executivo com a 

finalidade de criar uma ferramenta denominada DESIF - Declaração 
Eletrônica de Serviço de Instituições Financeiras. A DESIF possui três 
módulos operacionais: Apuração do ISSQN com periodicidade mensal; 
demonstrativos contábeis com periodicidade anual e demonstrativos 
contábeis com entrega sob demanda. O sistema a ser adotado neste 
projeto refere-se ao primeiro item, tanto é que o mesmo foi denominado 
Declaração Mensal de Serviços de Instituições financeira. O mesmo visa 
padronizar nacionalmente a coleta de dados e informações das 
instituições financeiras e demais entidades submetidas à competência do 
Banco Central do Brasil e enviá-las ao fisco municipal mensalmente. 

Em nosso entendimento, trata-se de uma importante 
ferramenta com base na escrita contábil, que ajuda a controlar e apurar o 
ISSQN devido pelas instituições financeiras e empresas equiparadas ao 
município, combatendo a sonegação fiscal gerando, possível aumento na 
arrecadação, aprimoramento no controle fiscal, dando mais rapidez nos 
processos, como também uniformizando o tratamento tributário. Estes 
fatores colaboram para a redução do chamado "custo Brasil". 

Portanto, esta consultoria considera tratar-se de uma 
ferramenta benéfica. 

Bauru, 28 de novembro de 2014. 

:..----· 

AI, andre ~nio Previ o 

Co~erra Administrati a Financeira 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restriçao a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 

05 de dezembro de 2014. 

J ~- ')- /"/ {) 
A --, •A,(_ /~::;_/~A ~ 
IANÓ ANDRÉ LUCAS MARIANO 

Relator 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 
de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

10 de dezembro de 2014. 

g~p) 
~0~0551 
Membro 
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Nomeio Relator do presente prece so.o Vereador 

.~ ) 

Em/O de J?3~--... de 2014. 

~-
Presidente 
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TEc:oLoGIÃ"= = "'º 

PARECER DO RELATOR 

Analisando o presente Projeto de Lei, na esfera desta 

Comissão, nada encontramos que impeça sua normal tramitação por esta 

Casa de Leis. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio 

Plenário a soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

10 de dezembro de 2014. 

DA CUNHA GOBBI 
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PARECER FINAL 

A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e 

Legislação Participativa, hoje reunida, acata o parecer exarado pelo nobre 

Relator da matéria, tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto 

a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana 

~ o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

10 de dezembro de 2014. 

Presidente 

ll!ibuca;to "' p 
Pubncado no D. 
OI• 4.J J l,l, 1 / 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, em 

Primeira e Segunda Discussões, em Sessões 
Ordinária e Extraordinária, realizadas no dia 15 de 

dezembro de 2014, providenciar o encaminhamento 

do Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 16 de dezembro de 2014. 

Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e oficio, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior 

arquivo. 

Bauru, 16 de dezembro de 2014. 

JO~~ 
Diretora de Apoio Legislativo 

BAURU .. 
SAO PAULO 
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AUTOGRAFO Nº 6730 
De 16 de dezembro de 2014 

Cria a Declaração Mensal de Serviços de Instituições 

Financeiras - DESIF e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° -

Art. 2° -

§ 1º -

§ 2º -

§ 3º -

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 - JSS, devido 
pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil - BACEN, e demais pessoas jurldicas 
obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional - COSIF. 

A DESIF deverá ser apresentada pela instituição financeira 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico da Secretaria de 
Economia e Finanças da Prefeitura Municipal de Bauru, nos prazos 
previstos em regulamento. 

Deverá ser preenchida e apresentada uma DESIF para cada 
estabelecimento sujeito à inscrição no Cadastro Fiscal Mobiliário 
Municipal. 

A DESIF deverá ser preenchida respeitando a codificação do Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSJF, e 
suas informações deverão coincidir com os dados enviados pela 
instituição financeira ao Banco Central do Brasil. 

Integrarão a DESIF: 
1 - 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; 

li - plano de contas analltico, 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 nlvel máximo de desdobramentos em 
subcontas e subtítulos, indicando, sempre, os códigos 
correspondentes do Plano COSIF; 
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Art. 3° -

Art. 4° -

Art. 5° -

Art. 6° -

Art. 7° -

Art. 8° -

§ 1º -

fOlHAS...2§._______ -=J 
Ili - 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. 

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. 

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. 

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. 

A exigência antecipada de tributo em relação ao seu fato gerador será 
aplicada também para as seguintes situações e momentos: 
1 - quando do recebimento do preço do serviço antes da respectiva 

prestação, para qualquer atividade, no tocante ao ISS; 
li - previamente a prestação de serviços públicos e/ou exercicio do 

poder de policia, no que tange às taxas; 
Ili - na celebração de instrumentos translativos de direitos 

obrigacionais à aquisição de imóveis, relativamente ao ITBI. 

Nas hipóteses dos arts. 5° e 6°, se o fato gerador não se concretizar, 
será a importância paga restituída sumária e preferencialmente ao 
sujeito passivo. 

Os contribuintes de tributos mun1c1pais, incluindo as instituições 
financeiras e equiparadas, ficam obrigados a adotar o sistema de 
domicilio tributário eletrônico a ser disponibilizado pela Prefeitura de .D_ 
Bauru, destinado, dentre outras finalidades, a: ~ 
1 - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos ~ 

administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, 
à exclusão e a ações fiscais relativas a optantes pelo Simples 
Nacional; 

li - encaminhar notificações e intimações; e 
Ili - expedir avisos em geral. 

Quando disponlvel, o sistema de domicilio tributário eletrônico de que 
trata o "caput" observará o seguinte: 
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§ 2º" 

§ 3º -

Ar!. 9° -

lfOLMAS 3-f- _, ..1 
1 - as comunicações serão feitas por meio eletrônico através de 

funcionalidade própria do sistema da Prefeitura de Bauru, 
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por 
via postal; 

li - a comunicação feita na forma prevista no "caput" deste artigo 
será considerada pessoal para todos os efeitos legais; 

Ili - a ciência por meio do sistema de que trata o "caput" deste artigo 
possuirá os requisitos de validade; 

IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito 
passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e 

V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em 
dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no 
primeiro dia útil seguinte. 

Quando disponlvel o sistema de domicilio eletrônico, a consulta referida 
nos incisos IV e V do § 1° deverá ser feita em até 30 (trinta dias) 
contados da data da disponibilização da comunicação no portal a que 
se refere o inciso 1 do § 1°, sob pena de ser considerada 
automaticamente realizada na data do término desse prazo. 

O sistema de domicilio eletrônico previsto neste artigo não exclui outras 
formas de notificação previstas na legislação municipal. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 16 de dezembro de 2014. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presid te 

ATO 
1 º Secretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

~o na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~SI EIRA 
Diretora de io Legislativo 
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Bauru, 16 de dezembro de 2014. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e 
Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 15 de dezembro: 

Autógrafo nº 

6729 

6730 

6731 

6732 

6733 

6734 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que institui o "Programa Nota Fiscal Bauruense"; 

de autoria desse Executivo, que cria a Declaração Mensal de Serviços de 
Instituições Financeiras - DESIF e dá outras providências: 

de autoria desse Executivo, que altera a referência do cargo em comissao de 
Chefe de Gabinete do C-28 para o C-30 da grade salarial do cargo de livre 
nomeação e exoneração; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transferência de recursos no 
Orçamento do Município, especificamente da Secretaria Municipal de Saúde; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante 
Termo de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para as 
Organizações da Sociedade Civil do setor privado que especifica; 

de autoria deste Legislativo, que cria o Casamento Comunitário em Bauru. 

Nada mais havendo para o m ento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 

ALEXSSANDR 
1 

USSOLA 
Preside 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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OF. EXE !\'º 383/14 
P. 51.379/14 

Senhor Prcsídcnte, 

~PROC.Nº X'l.jl/q 3· 
FOLHAS_ ~ 9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 16 de dezembro de 2.014. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a LET 1'"º 6.622/14, que cria a Declaração Mensal de Serviços de 
Instituições Financeiras - DESIF, e dá outras providências. 

Atcndostis saudações, 

Excelentissimo Senhor 
ALEXSSANDRO BL"SSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

~~ ,..A; __ ,,fr, ~--
RODRIGO ÁNT~J ~HO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

3 



P.51.379/14 

PROC. Nº 2. ;;).. 1 
LJI() FOLHAS __ •• ,._,=-==-·-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.622, D~: 16 DE DEZEJ\.11JRO IJE 2014 
Cria a Declaração Mensal de Serviços de 
Instituições Financeiras - DES!f, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU. nos tennos do art. 5 l da I.ei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Cân1ara Municipal apnivou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

Art. 2" 

§ 2" 

§ 3º 

Art. 3° 

Art. 4º 

Art. 5° 

Art. 6° 

fica criada a Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras ~ DESIF. que consiste en1 sistema 
eletrônico para registro e apuração das contas tributáveis, cálculo e emissão do respectivo documento de 
mTecadação do Imposto Sobre Serviços - ISS, devido pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, e demais pessoas jurldicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional- COSIF. 

A DESIF deverá ser uprcsentada pela instituição financeira exclusivan1ente por nieio de siste111a eletrônico da 
Secretaria de Economia e Finanças da Prefeitura Municipal de Bauru, nos prazos previstos ein regulamento. 

Deverá ser preenchida e apresentada uma DESIF para cada cstabcleci1nento sujeito à inscriçilo no Cadastro Fiscal 
Mobiliário Municipal. 

A DESIF deverá ser preenchida respeitando a codificação do Plano Contábil das Instituições do Siste1na Financeiro 
Nacional - COSIF, e suas infonnaçõcs deverão coincidir com os dados enviados pela instituição financeira ao 
Banco Central do Brasil. 

Integrarão a DESIF: 

1 • balancete analítico 1ncnsal com as contas de receitas movin1entadas 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 descriçilo da funçl'ío das contas, que conterá a 
relação con1plcta das contas de receitas e despesas com seus títulos e re~pectivos códigos contábeis, e 
ainda, obrigatoriamente, o dctalhamento até o nível máximo de desdobrmnentos cm subeontas e subtítulos, 
indicando, sempre, os códigos correspondentes do Plano COSIF; 

111 • qucslionan1entos e respostas sobre a natureza de contas e subconlus pan1 lins de upuraçilo do fato gerador 
do ISS; 

IV · infonnações quanto aos serviços lrnnados e a retenção na fonte do JSS; 

V · demais informações necessárias à apuração e constituição do crédito tributário de ISS, definidas cm 
regulmnento. 

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. 

Será pessoalmente responsabilizado pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à 
presente lei o gerente, diretor e/nu representante de cada agência das instituições financeiras. 

As receitas de serviços lançadas na conta COSIF "Rendas Antecipadas" (5.1.1.10.00·4) serão tributadas pelo !SS 
nnnnalmcntc, se1n qualquer dedução, n1esmo antes da ocorrCncia do fato gerador. 

A exigência antecipudu de tributo en1 relação ao seu fato gerador será aplicada também pura as seguintes situações 
e 1non1entos: 

[ - quando do recebimento do preço do serviço antes da respectiva prestação, para qualquer Hlivida<le, no 
tocante ao ISS; 

ll - previmncntc a prestação de serviços públicos e/ou exercício do poder de polícia, no que tange às taxas; 

!li- na celebração de instrun1entos translativos de direitos obrigacionais il aqubição de imóveis, relativamente 
ao ITB!. 

1 
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Lei n" 6.622114 

ArL 7º 

Art. 8º 

§ !º 

Art. 9º 

PROC. Nº J. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Nas hipóteses dos arts. 5" e 6º, se o fato gerador não se concretizar, será a importância paga restituída sumária e 
prcfcrcnciahncntc ao sujeito passivo, 

Os contribuintes de tribulos municipais, incluindo as instituições financeiras e equiparadas, ficam obrigados a 
adotar o sistema de domicílio tributário eletrônico a ser disponibilizado pela Prefeitura de Bauru, destinado, dentre 
outras finalidades, a: 

1 - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de alus administrativos, incluídos os relativos ao 
indeferimento de opção, à exclusão e a ações fiscais relativas a oplanles pelo Simples Nacional; 

li - cncan1inhar notificações e inlilnações; e 

Ili • expedir avisos em geral. 

Quando disponível, o sistc1na de domicílio tributário eletrônico de que trata o caput observará o seguinte: 

1 • as comunicações scrilo feitas por meio eletrônico através de funcionalidade própria do sistema da Prefeitura 
de Bauru, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal; 

II · a comunicação fcila na forma prevista no caput deste artigo será considerada pessoal para todos os efeitos 
legais; 

J!l - a dC11cia por meio do sistema <leque trata o caput deste artigo possuirá os requisitos de validade; 

IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia cm que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao 
teor da comunicação; e 

V - na hipótese do inciso IV, nos casos cm que a consulta se dê cm dia não útil, a comunicação será 
considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. 

Quando disponível o sistema de <lon1icilio eletrônico, a consulta referida nos incisos IV e V do ~ 1° deverá ser feita 
en1 até 30 (trinta dias) contados da data da disponibilização da comunicação no portal a que se refere o inciso 1 do~ 
1 ", soh pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse pra? o. 

O sistema de domicilio elelrônico previsto neste artigo não exclui outras f(irmas de notificação previstas na 
legislação 1nunicipa1. 

Esta Lei entra en1 vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 16dcdczc1nhrode2.014. 

RO~~STTNHOMENDO~'ÇA 
PREFEIT NICIPAL 

A COSTA GARCIA 
OMIA E FINANÇAS 

Projeto <le iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Ocparta111cnto de Con1unicuçilo e Docu1ncntução da Prefeitura, na mesma data. 

~ ~ ',J ffi l :lc, j, 
ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUME1'.'TAÇÀO 

2 



• ~~~de§iaruu 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

BAURU 
~ 
C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU DATA: -l-3 /1fL /2Q14 PÁGINA(S): 0 .1... A_ 



• 
~ÔDZO/U/t/16mkytd de !fiaruu 

Praça D. Pedro li , 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (1 4) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU DATA: .J..3 / 1 "2/2014 PÁGINA(S): 01.. A 

BAURU 

~ 
C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 


