
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

P.ll.633/8.f. 

ESTADO OE SÃO PAULO 

LEI N9 2520, DE 19 DB N~BRO DE Í~tt
Introduz alterações na Lei n9 1929, de 

Jl de d<?:za.'lbro d~ 1975, na parte rate 

rente no Ir:iposto Sobro Serviços da 

•:Jual<]Uer !iatUrGZi'l - ISS, e dá OUttaJI 

p:rovidêncil'l.3. 

Professor JOS~ GUALBERTO .MARTINS ANGERAMI, Prefeito Mun! 

cipal de Bauru, Estado de são Paulo, fali saber que a citiara Muni.cipal 

aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte leis 

Artigo 19 O artigo 202, acrescentado dos parágrafos 19, 29, 39 e 49, 

passa a vi90rar com & seguinte red.açio1 

Artigo 202 

l'õ' 

§ 29 

Consid'3ra-sa local da prestação da í ••!:. 
vJ..ço: 

11) o do estabelecimento prestador ou,na 

falta do estabelecimento, o do dom! 

cílio do prestador1 

b) no caso de construção civil, o local 

ond,3 so efetuar a prestação. 

Considera-se estabelecimento prestador 

o local onde são exercidas, de ~ P'!:. 
manente ou temporário, •• atividades de 
prestador de serviço, sendo irrelevante 

para a sua caracterização a.a de~ 

çôes de seda, filial, agência, aucur•al, 

esoritório de representação ou con~~, 

ou quaisquer outras que venham a ser 
utilizadas. 

A existência da eatabelecilll8ll~o 

dor é indioada pela conjunção, 

pre•~ 

parcial 

ou total, entre outros, doa seguinte• 

elamentos1 

I - Manutttnção de pessoal, material , 

máquin.u, 1.n.m t.rumen tos • equi.P;! 

··:t1 
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Artiqc 29 

§ 39 

§ 

mentas necessários i exaouçio dos 

serviçoa1 

IX - Estrutura orqani.zacional ou adJa! 
nistrativa; 

II:r - Inscrição noa órqãos previdencJ.!, 

rios; 

IV - Indicação como domic!tfo fiscal 
para afeito da outros tributos 1 

V - Permanência ou ânimo da penian~ 

eia no local, para exploração e~ 

nômic:a ele atividade de prestação 

de servi~•· 

A circunatância de o serviço, por sua 

natureza, ser executado, habitual ou 

eventualmente, fora do eat.abelac!mento. 

não o descaracteriza c:aao eatabeleeiln9!!, 
to prestador, para os e~eitoe deste ~ 

tiqo. 

são, também., consideradoa eatabele~ 
tos prestadores, oa locais onde forea 

exercidas aa atividades de prestação de 
serviços de diversões pÜbllcas ele natu 

reza itinerante. 

O artiqo 204 passa a vigorar com. a segu:lnte redaçãos 

Artigo 204 

19 

o imposto será calculado sobre o preço 

do serviço, considerada a peculiaridade 

da cada um. 

Quando ae tratar de prestação de Mrv!_ 

çoa sob a foxma de trabal.ho pessoal, o 

imposto sari calculado com bue •• al! 
quotas fixaa, tendo coi.o fator-!ndic. a 

UVF (Onidad• de Valor Fucal) viÇJllDt.e DO 

... / 
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§ 39 

59 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Fls. _________________ ..... . -l-

exercício respectivo, independentemente 
da quantia paga a t!tulo de remuneração 
do próprio trabalho profb111onal do 

prestador do serviço. 

Ccaaidera-•• pre•tação ae serviço, aob 
a forma de trabdbo pessoal do prÓprio 

contribuinte, para fins de tributaçio,o 

dmples fornacilaento de trabalho relat.!_ 

vo àa atividade• compreendi.daa noa 

itens da Tabela anexa a esta lei, qae 
poaaam ser axarcidaa por profissional 
autônomo. 

Para efeito do crédito fiscal a ser CO!! 
puUdo para fina de expe<Hção de ªJlab! 
te-se•, a que•• rdera o artigo 220,a!, 

tarado pelo artigo 99 da Lei n9 2470,de 
19 de dezembro de 1983, o tributo · CO!, 

responderá , ã ~rtãncia efetivamente 
recolhi.da pelo profissional autônomo da 

construção civil, independent8Jl8nte do 

Yalcr da nota de t.ranaaçio eventual. e 
facultativamente •!Bitida. 

Quando os serviços a que se referelll oa 
itens 1, 2, J, 5, 6, 11, 12 • 17, M! 
Gionados na Tabela eaua a esta lei, fg 
rem pra1ta.dos por llOCiedad.e, a esta é 
transferida a ra•ponaabilidade do illlpCI!, .. 

to. 

Consideram-se aociedadea de profia~ 

naia liberais, para fina de tributação, 

aquelas 011joa componentes aão peaaoa• 

físicas habilitada. para o exerclcio de 

a t1 vida de proliasional, meemo que expl!! 
rB1A, indlviduallllente, aaJ.a ele uma atiY!_ 

da.de de prutaçio de MrTiqo ainda qae 

... / 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO OE SÃO PAULO 

2520/8" 

§ 69 

§ 19 

89 

Fl.s.. ________ ························ _,_ 
constante de um lllMIDO item dentre os 

mencionados no paráqra.fo anterior. 

Ha• condiçõe. dotl parágrafos 49 e 59, o 

valor do imposto Mrá calculado pel.a -· 

multiplicação da importância fixada. DA 

Tabela anexa a esta lei pelo número 4e 

profissionais, sóeioa, empregados ou -
nio, que prestem serviço em nome da •2, 

ciedade, embora assumindo reaponaabil!, 
dada pessoal nos termos da lei aplic! 

vel. 

Quando •• tratar de prestação de ••rv! 
ço a que se refere o it:em 4-c da T~la 

anexa a eata lei, não aeri incluida ~ 
ra efeito da base de cilcul.o a receita 
proveniente dos convênios co. •• P8!. 
soas jurídicas da direito pÚbllco int:e!'., 

no e Instituto Nacional de Previdência 
Soci.al. 

Quando ae tratar de prestação de ·~ 
ço a que ae referem os itens 16-b • 32 
da Tabela anexa a esta lei, a bue de 

cálculo seri o equivalente a 50t (ci!l 
quent.a por cento) da receita bruta ~ 
aal. 

o valor do 1.."llp011to devido na forma de!, 

te arU90, para os profissionais aui:Õn!?. 

mos que promovera. a sua prillaira ln!.. 
crição como prestadores de serviços, no 
prazo requlamentar, desde que não tenham 
exercido a atividade antario:raente, S!_ 

rã reduzido na sequinte conformidade, a 

partir desta lei1 
I - SOi (cinquenta por cento) no pr!, 

melro exercício ~ribut:ivel1 

••• 
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II - 40' (quarenta por cento) no ~ 

qu.ndo exarc!cio t:rl.but.Ãv.11 

XXI - 30, (trinta por cento) llO tlrrce! 
ro exerc:tc:io tribatâvel1 

IV - 20\ (vinte por cento) no quarto 

exercício tributivel. 

A redução de que trata o paráqrafo ~ 
terior não atinqe as sociedades de P:l:2 
fisaionais liberais nem oa profiaai~ 

nais autônomo• já beneficiadoe c:oa u 

alíquotas eociaia pr&viatas na Tabela 

anexa a esta lei. 

Artiqo 39 - o artiqo 208, alterado pela Lei. n9 2470, de 19 da de~ 

bro da 1983, paesa a vigorar com a HCJUinte redaçio1 

Artiqo 208 O iaontante do imposto sobre Mrvi.ÇO 

não será inferior aos segui.nt- perCC!!. 

tuais da UVF (Onidade de Val.or l'iacal) , 

com exceção do que resultar da. apliC!, 

ção das alíquotas social• constantes 

da Tabela I: 

I - lOOt(cem por cento) por :mãa, no 
caso de J.nsUtuiçõea ~J.naneeiru 

e •••--lba4aa; 

II - 120t (cento e vinte por cen~) 

por ano, no caso de alíquotas f! 
xaa1 

III - 101 (des por cento) por mia, no 
caso do imposto calculado sob-re 

a rec:ei ta brota. 

Artigo 49 - o • cap\lt• do artiqo 213 passa a vigorar com a 

redação a 

••<JUint.e 

Artigo 213 - o imposto poder' ••r exigido por ••t! 

... / 
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mativa, quando o VOlWlle oa a modalidade 

dA prestação de ••rriçoa aconselhar, d! 
vidido em parcel.aa men.aia coa b& .. na.a 

info:rmações do c::ontribainte, pr-tadaa 
no início de cada exercício fiscal. 

Artiqo 59 O artigo 219 passa a vigorar com a sequinta redaçãos 

Artigo 

§ 19 

§ 29 

39 

219 Toda pessoa jurídJ.ca que utilizar aerT!, 
ço• prestados por fi.rmu ou soc.iedades, 
deverá exigir not:a de transação na qual 

oon•te o número de inscrição do pree~ 

dor da serviço no cadastro da Prefeit~ 

ra. No caso de profissional autêcomo , 
•erã exigido coaprovante d.a inscrição -
de prestador de serviço no cadastro 4a 

Prefeitura. 

Não constando o número de in•criçio na 
nota de -tranução, 011 efetuando-9e o P§ 

qaiaento mediante recibo, salYO no c:aao 
de profiuiona1 autônomo :ngulaniente 

inscrito, q'28 usará a nota opdon~ 
te, o paga.dor devarâ reter o montante -

do imposto deri.do sobre o total da OP!. 

ração, recolhendo-o até o áUimo dia do 
mês sequinte ao da retenção, declarando 
no verso da quia c1e recolhillento o nome 
e endereço dt> pn.tador d09 .. rviça.. 

Se o pagador não estiver njeito i ill!, 

crição, proceder-se-á ao reeolhi.anto -

na toma do parã~afo anterior, com a 
observaçãos •aão aujeito à in•orição•. 

A falta de retenção do illposto, quando 

a iHo obrlqado, impUcari JLa raepou~ 

bilidada do paqador pelo brpoet:o, ala 

da aulta equJ.va.lente ao YAlor do !apos

to que deixoa de noolher. . .. / 
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A.rti.90 69 - O parágrafo único do artigo 229, alterado pelas -Leis 59• 

2470, da 19 de dezembro de 1983 • 119 2476, de a de 11arçc> 

de 1984, passa a vigorar cona a seqdni:e red.açios 

Artigo 79 

Artigo 89 

Parágrafo único - Ocorrendo a hipótese deste artigo, o ~ 
posto será por estima.tiva, n.a foma doa 

artigos 206 e 2U, a critério do tis.a, 

e recolhi.do até o Último dia do Ms ·~ 
quinte ao que deu oriqem ao débUo li!. 
cal. 

O •04put• do ar~go 231 fica acrescentado doa aeqdntes 

incisos: a 

V - a cond.ruçio da área bruta lgual 

ou illferior a 72 Jlll(setenta e 
dois metros quadrados) oa ampli!. 

çio de área bruta igual ena inf!. 
rior a 30 a2 (trinta metros quadr!. 
doa), deaU 'IU4 a habi taçio •eja 

de interesse *X:ial, •••ia cona! 
darada a construída pelo aiat:ema 

•mutirão• ou comunitário, sem lÚo 

de obra. remunerada, • •• destJ.ne 

i mora.dia de seu proprietário que 

não possua outra e4if1eaçior 

vz - a deaollçio de cana de tibuas ou 
aadeira, • outraa e41f1caçõea e111. 

estado de ruína qwa ofereçam per! 

qo da d.esaballlento coa risc:oa para 

o público1 

VII - aa pensões fami.liare• aaa até 5 

(cinco) pensionist.aa utw:lanua. 

Sem prejuízo das m~daa administ.rat.iva• e judiciais cabf. 
vais, a falta do paqamento do ?llpOato sobre Serviço• de 

Qualquer Matureza - xss, na época do ••u vencimento, ~ 

plicará cobrança doa ••quinte• amacimo•• 

... / 
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I - Rec:ol.h.t.lllento fora do praso ~ 

mentar, efetv.ãdo nos primei.roa 30 
(trinta) dLu apÕs o vencimentos 

.mul. ta da lOt (dez por cento) sobre 

o valor do imposto devido • não 
pago, ou pa90 a me.nor1 

II - Recolhiiaento fora do pra&o requl.!_ 
mentar, efetuado após o l09(triq!_ 
simo) dia do vencimento e antes -
do 1n1c1o de ação fiseali multa -
de 20t (vinte por c:anto) aobre o 
valor do imposto devido e não pa 
qo, ou pago a :menor1 

III - Em qualquer caso, juroa mora.ti 

rios de 1' (um por cento) ao Jiêa, 
a partir do mü imediato ao venc! 
mento. Será contado 001110 mia ~ 
plato qualquer fraçio dele. 

Artigo 99 o crédito tributário não paqo no ftllcimento aerã corri9! 
C:O monetariamente, 17i1ed1anta aplica.9ão de coeficientes de 

atualização, noa ter.Roa ela leqialação prÕpri.a. 

Artigo 10 - A 'l'abela I anexa i Lei n9 1929, de 31 de desembro de 1975 1 

é aubatibÚda pela Tabela anexa a ••ta lei. 

Artigo 11 - OS profissionais autônomos e emprasaa d.a pequeno porte , 

/' 
( __ __,..,./ 

';{/ 

&Hila consideraclas aquela• C;)lll até 5 (cinco) eapreqadoa-,. 
contribuintes ea atraso cor.a o paqaJ11ento do Ilapoato Sobre 

Serviço. ou da• tallaa .ia Lio.nça par41 Localiaaçio e a. P! 
blicidade, poderão liq;iidar oa meu. delútos até o dia 31 

de dezembro de 1984, qozando da reduçio de 50t (ainquenta 
por canto) da correção mon~tária, inalu•ive noa caso. de 

parcelaru41nto em curao. 

... / 
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Artigo l2 - 71eam remidoa os débitos relatiYOs ao IJ:posto Sobre Serv! 

ço• d.e Qualquer Natureza proveniente.s da serviços prest~ 

doa pelas entidades hoepit.al&ru a que •• refere o itea 
4-c da Tabela anexa a esta lei. 

Artigo 13 - o Poder Executivo baixará ato cowsoliãando toda a JA9ial~ 

ção do Município referente ao Imposto Sobre Serri.ços da 

Qualquer Natureza - ISS. 

Artigo 14 - Esta lei. entrará em rlqor na data de sua publicação, CCllll 

exceção dQI aumentos ou noYu al!quotaa da Tabela I, q'Qe 

entrarão em vigor na partir do exercício de 1985, rwavoq~ 

da.a u dispodçõea .. cont:ririo • em especial 09 inciso• 

ll a V do artigo 28 da Lei n9 2'70, de 19 de 4esembxo de 

1983. 

Bauru, 19 de novembro de 1984 

~-crc~o~~ 
PltOF.JOS2 GUALBlUl'l'O MARTINS ANGERAMI 

llegistreda na Diretoria 

PRE~TO MUNICIPAL 

~~ 
WAL'fER COJaNI 

DCRB"l'WO DAS FDWIÇAS 

do Bxpedienu da Pref'eitura, na ..... data. 

\ 1\ Jt'\ (/]r1 /

1 

MARIA TBEREb.t?m~ DB OL:IVBIRA 

DIRXTORA DO EXP!!DIDl'l'B 
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