
PR-f"FEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

01. N.• ................................ LEI N!! 3276, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1990 

P.13166/90 
Altera alíquotas do Imposto Sobre Ser 
viços que especifica, e da outras prQ 
vidências. 

Engenheiro ANTONIO IZZO FILHO, Prefeito Municipal de 
Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1º 

Artigo 2º 

Artigo 32 

Fica revogado o parágrafo 8º acrescentado ao artigo 
204 do CÓdigo Tributário do Município pelo artigo 2º 
da Lei nº 2520, de 19 de novembro de 1984. 

Ficam alteradas as alíquotas dos itens 01, 04, 08,10, 
12, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 
45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 
78, 79, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
97, 100 e 101 da Lista de Serviços - Tabela I, anexa 
ao CÓdigo Tributário do MunicÍpio e alterada pela Lei 
nº 2981, de 29 de dezembro de 1988. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 19 de novembro 

EURIDES MO TEIRO DA SILVA 
SECRETÁRIO DAS FINANÇAS 

Registrada na Divisão do Expediente da Prefeitura, na mesma data. 

~-
DIRETOR DA DIVISÃO DO EXPEDIENTE 



PREFEITURA DO MUNIC(PIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

OI. N.• .............. . LISTA DE SERVIÇOS 

ITEM 

01 

02 

03 

T A B E L A I 

PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

PARÂMETRO: PREÇO DO SERVIÇO (P/S) E UNIDADE DE 

VALOR FISCAL (UVF) 

DISCRIMINAÇÃO 

Médicos, inclusive análises clinicas, 
eletricidade médica, radioterapia, ul 
tra-sonogragia, radiologia,tomografia 
e congêneres (1 e 2) 

Hos~itais, clÍ9icas, sanatórios, labQ 
ratorios de analises, ambulatorios, pron
tos socorros, manicÔnios, casas de 
saúde, de repouso e de recuperação e 
congêneres: (4) 
a) quando resultante de convênio de 

assistência médica, dentária ou hos 
pitalar,. de natureza social,celebra 
dos com pessoas jurídicas de direI 
to pÚblico interno ............... -:-

b) quando resultante de contratos pa 
ra prestação de assistência médica-;
dentaria ou hospitalar, executada 
por entidades organizadas na forma 
de medicina de grupo quando creden 
ciadas pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social ............... . 

c) quando prestados por entidades que 
assumam o compromisso de pagar ou 
reembolsar as despesas médicas-hos 
pitalares e assemelhadas de seus 
clientes ou associados, inclusive 
através de contratação de tercei 
ros ~ara,execução de serviços lig~ 
dos a saude humana ............... . 

d) quando, incluídos nas letras "a" 
ou "b" deste item, executados por 
entidades sem finalidade lucrati 
va, assim entendidas as que atendaiii 
as condições regulamentares ...... . 

e) outros serviços ligados à saúde hu 
mana não especificados acima ..... . 

Bancos de sangue, leite, pele, olhos, 
sêmen e congêneres. (4) 

ALÍQUOTA DECIMAL 

MENSAL 
S/O PREÇO 

DO SERVIÇO 

0,05 

0,01 

0,01 

0,05 

0,005 

0,02 

0,02 

..... 

FIXA POR 
TRIMESTRE 

P/UVF 

2,00 
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01 .. N.º ............. ................ . 

ITEM 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

DISCRIMINAÇÃO 

Enferm~iros, obstetras, ortopticos, fQ 
noaudiologos. proteticos (protese den 
tária). (2) -

Assistência médica e congêneres previs 
tos nos itens 1, 2 e 3 desta lista,pres:: 
tados através de planos de medicina de 
grupo, convênios, inclusive com empre 
sa para assistência a empregados.(-) -

Planos de saúde, prestados por empresa 
que nao esteja incluída no item 5 des 
ta lista e que se cumpram através de 
serviços prestados por terceiros, con 
tratados pela empresa ou ªEenas pagos 
por esta, mediante indicaçao do benefl 
ciario do plano. (-) 

(-) 
Médicos Veterinários. (1) 

Hospitais veterinários, clinicas vete 
rinarias e congeneres. (-) -

Guarda, tratamento, amestramento,ades
tramento, embelezamento, alojamento e 
congêneres, relativos a animais.(54) 

Barbeiros, cabeleireiros, manicures,E~ 
dicures, tratamento de pele, depilaçao 
e congêneres. (25) 

Banhos, duchas, sauna, massagens,ginás 
tica e congêneres. (26) -

Varrição, coleta, remoção e inciner~ 
ção de lixo. (-) 

Limpeza e dragagem de portos, rios 
canais. (-) 

e 

Li~peza, manutenção e con9ervaçao de 
imoveis, inclusive vias publicas, pa~ 
ques e jardins. ( 21) 

Desinfecção, imunizaçao, higienização, 
desratização e congêneres. (23) 

Controle e tratamento de afluentes de 
qualquer natureza, e de agentes fisicos 
e biolÓgicos. (-) 

Incineração de resíduos quaisquer. (-) 

Limpeza de chaminés. (-) 

Saneamento ambiental e congeneres. (-) 

Assistência técnica. (13) 

ALIQUOTA DECIMAL 

MENSAL 
S/O PREÇO 

DO SERVIÇO 

0,01 

0,05 

0,05 

0,05 

5,0 

0,05 

0,05 

0,05 

0,03 

0,03 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,03 

FIXA POR 
TRIMESTRE 

P/UVF 

1,00 

2,00 

1,00 

24,0 

3,00 
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OI. N.º ...................... . 

ITEM 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

ALÍQUOTA DECIMAL 

MENSAL 
DISCRIMINAÇÃO S/O PREÇO 

Assessoria ou consultoria de qualquer 
natureza, nao contida em outros itens 
desta lista, organização, programaçao, 
planejamento, assessoria, processamen 
to de dados, consultoria técnica,finan 

DO SERVIÇO 

ceira ou administrativa. (13) - 0,03 / 

PlanejamentoL co9rdenação, programação 
ou organizaçao tecnica, financeira ou 
administrativa. (13) 0,03 

Análise, inclusive de sistemas,exames, 
pesquisas e informações, coleta e pro 
cessamento de dados de qualquer nature 
za. (33) - 0,05 ,,-

Contabilidade, auditoria, guarda:,livros, 
técnicos em contabilidade e congeneres. 
(12) 0,05 

Pericias, laudos, exames técnicos e 
análises técnicas. (8 e 33) 

Traduções e interpretações. (9) 

Avaliação de bens. (8) 

Datilografia, estenografia, expedien 
te, secretaria em geral e congêneres. :
( 14) 

Projetos, cálculos e desenhos técnicos 
de qualquer natureza. (18) 

Aerofotogrametria (inclusive interpre 
tação), mapeamento e topografia. (61)-

Execução, por administração, empreita 
da, ou subempreita9a, de construção cI 
vil, de obras hidraulicas e outras -
obras semelhantes e respectiva engenha 
ria consultiva, inclusive serviços a~ 
xiliares ou complementares (exceto o 
fornecimento de mercadoria produzida -
pelo prestador de serviço fora do local 
da prestação dos serviços, que fica s~ 
jeito ao ICM). (19) 

Demolição. ( 20) 

Reparação, conservaçao e reforma de 
edificio, estradas, pontes, portos e 
congêneres (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador 
dos serviços fora do local da presta 
çao dos serviços, que fica sujeito ao 
ICM). (20) 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,02 

0,02 

0,02 

FIXA POR 
TRIMESTRE 

P/UVF 

1,00 

2,00 

1,00 

1,00 

0,50 

1,00 

1,00 
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ITEM 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

ALÍQUOTA 

MENSAL 
DISCRIMINAÇÃO S/O PREÇO 

Pesquisa, perfuração, cimentação, pe~ 
filagem, estimulação e outros servi 
ços rela~ionados c9m a exp!oração e -
exportaçao de petroleo e gas natural. 

DO SERVIÇO 

(-) 0,02 

Florestamento e reflorestamento. (55) 0,03 

Escoramento e contenção de encostas e 
serviços congêneres. (-) 0,03 

Paisagismo, jardinagem e decoração(ex 
ceto o fornecimento de mercadorias ~ 
que fica sujeito ao ICM). (56) 0,05 

Raspagem, calafetação, polimento, lus 
tração de pisos, paredes e divisQ 
rias. (22) 0,03 

Ensino, instrução, treinamento,avalia 
ção de conhecimentos, de qualquer grãU 
ou natureza: (44) 
a) auto-escolas e moto-escolas........ 0,03 

b) demais escolas de qualquer natur~ 
za................................ 0,03 

Planejamento, organizaçao e adminis 
tração de feiras, exposições, congres 
sos e congêneres. (34) - 0,05 

Organização de festas e recepçoes: 
"buffet" (exceto o fornecimento de 
alimentação e bebidas que fica suje! 
to ao ICM) . ( 29) O, 05 

Administração de be9s e negócios 
terceiros e de consorcios. (15) 

Administração de fundos mútuos, 
to a realizada por instituições 
rizadas a funcionar pelo Banco 
tral. ( 15) 

de 

(exce 
auto 
cen 

Agenciamento, corretagem ou interme 
diação de câmbio, de seguros e de pla 
nos de previdência privada. (58) -

Agenciamento, corretagem ou interme 
diação de títulos quaisquer (exceto = 
os serviços executados por institui 
çoes autorizadas a funcionar pelo Ban 
co Central. ( 59) 

Agenciamento, corretagem ou interme 
diação de dir~itos da propri~dade i~ 
dustrial, artística ou literaria.(-) 

0,05 

0,05 

0,05 

0,03 

0,05 

DECIMAL 

FIXA POR 
TRIMESTRE 

P/UVF 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Of. N.• ............ . . 

ITEM 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

DISCRIMINAÇÃO 

Agenciamento, corretagem ou interme 
diação de contratos de franquia -
("Franchise") e de faturação (" facto 
ring"); excetuam-se os serviços pres
tados por instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central. (-) 

Agenciamento, organização, promoção e 
execução de programas de turismos,pas 
seios, excursões, guias de turismo e 
congêneres. (30) 

Agenciamento, corretagem ou interm~ 
diação de bens móveis e imóveis nao -
abrangidos nos itens 45, 46, 47 e 48. 
(31 e 32) 

Despachantes. (10) 

Agentes de propriedade industrial.(6) 

Agentes de propriedade artística ou -
literária. (7) 

Leilão. (-) 

Regulação de sinistros cobertos por 
contratos de seguros; inspeçao e ava 
liação de riscos para cobertura d~ 
contratos de seguros; ~re~ençao e g~ 
rência de riscos segurave1s, presta 
dos por quem nao seja o próprio segu 
rado ou companhia de seguro. (-) -

Armazenamento, depósito, carga,descar 
ga, arrumaçã9 e guarda de be9s de 
qualquer especie (exceto depositos -
feitos em instituições financeiras au 
torizadas a funcionar pelo Banco Ce~ 
tral. ( 36 e 37) 

Guarda e estacionamento de veículos -
automotores terrestres. (38) 

Vigilância ou segurança de pessoas e 
bens. (-) 

Transporte, coleta, remessa ou entre 
ga ge bens ou va}ores, dentro do te~ 
ritorio do município. (-) 

Diversões PÚblicas: (28) 
a) I - Teatros, cinemas, circos,audi 

tÓrios e parques de diversões.
II - "Taxi-Dancings" e congêneres 

b) Exposições com cobrança de ingre~ 
SOS ••••••••••••••••••••••••••••••• 

ALÍQUOTA 

MENSAL 
S/O PREÇO 

DO SERVIÇO 

0,05 

0,05 

0,03 

0,03 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,03 
0,10 

0,03 

-5-

DECIMAL 

FIXA POR 
TRIMESTRE 

P/UVF 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,50 



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

OI. N.• 

ITEM 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

DISCRIMINAÇÂO 

c) I - Bilhares, boliches e outros 
jogos permitidos ............ . 

II - "Flieeramas" ~/ou jogos e d1_ 
versoes eletronicas ......... . 

d) Bailes, "shows", festivais, reci 
tais e congêneres ................ . 

e) Competições esportivas ou de des 
treza fisica ou intelectual, com -
ou sem participação do espectador, 
inclusive as realizadas em auditó
rios de estações de rádio ou de te 
levisão .......................... -:-

f) Execução de mÚsica,individualmente 
ou por conjunms ................ . 

g) Fornecimento de música mediante -
transmissão por qualquer meio ..... . 

Distribuição e venda de bilhetes de 
loteria, cartões, pules ou cupons de 
apostas, sorteios ou prêmios. (64) 

Fornecimento de musica, mediante trans 
missao por qualquer processo, para 
vias pÚblicas ou ambientes fechados 
(exceto transmissões radiofônicas ou 
de televisão). (28) 

Gravação e distribuição de filmes 
"video-tapes". ( 50 e 63) 

e 

Fonografia ou gravaçao de sons ou rui 
dos, inclusive trucagem, dublagem e 
mixagem sonora. (50) 

Fotografia_e cinematografi~, inclusi
ve revelaçao, ampliaçao, copia, repro 
dução e trucagem. (50) -

Produção, para t~rceiros, medi~te ou 
sem encomenda previa, de espetaculos, 
entrevistas e congêneres. (-) 

Colocação de tapetes e cortinas, com 
material fornecido pelo usuário final 
do serviço. (49) 

Lubrificaç~o, limpeza e revisao de m~ 
quinas, veiculos, aparelhos e equipa 
mentos (exceto o fornecimento de p~ 
ças e partes, que fica sujeito ao -
ICM). (40) 

69 Conserto,_restauração, manutenção e 
conservaçao de maquinas, veiculos, m~ 
tores, elevadores ou de quaisquer -

ALÍQUOTA 

MENSAL 
S/O PREÇO 

DO SERVIÇO 

0,05 

O, 10 

O, 10 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,03 

0,05 

-6-

DECIMAL 

FIXA POR 
TRIMESTRE 

P/UVF 

-

-

-



OI. N.• 

ITEM 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

PREFEITURA DO MUNIC(PIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DISCRIMINAÇÂO 

objetos (exceto o fornecimento de pe 
ças e partes, que fica sujeito ao ICMT 
(41) 

Recondicionamento de motores (o valor 
das peças fornecidas pelo prestador do 
serviço fica sujeito ao !CM). (42) 

Recauchutagem ou regeneração de pneus 
para o usuario final. (57) 

Recondicionamento, acondicionamento, -
pintura, beneficiamento, lavagem, seca 
gem~ tingimento, galvanoplastia, anodI 
zaçao, corte, recorte, polimento, plas 
tificação e congêneres, de objetos nãõ 
destinados à industrialização ou comer 
cialização. (43 e 47) -

Lustração de bens móveis quando o ser 
viço for prestado para usuário final -
do objeto lustrado. (24) 

Instalação e montagem de aparelho, m~ 
quinas e equipamentos, prestados ao -
usuário final do serviço, exclusivamen 
te com material por ele fornecido.(48T 

Montagem industrial, prestado ao usuá 
rio final do serviço, exclusivamente -
com material por ele fornecido. (-) 

CÓpia ou reprodução, por quaisquer pro 
cesso, de documentos e outros papéis ~ 
plantas ou desenhos. (51) 

Composição gráfica, fotocomposição,cli 
cheria, zincografia, litografia e fotõ 
litograf~a. (53) 

Colocação de molduras e afins, encader 
nação, gravaçao e douração de livros , 
revistas e congêneres. (60) 

Locação de bens móveis: (52) 
a) arrendamento mercantil ("leasing"). 
b) demais serviços de locação ........ . 

Funerais. ( 65) 

Alfaiataria e costura, quando o mate 
rial for fornecido pelo usuário final~ 
exceto aviamento. (45) 

Tinturaria e lavanderia. (46) 

Taxidermia. (66) 

ALÍQUOTA 

MENSAL 
S/O PREÇO 

DO SERVIÇO 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,03 

0,05 

0,05 

0,03 

0,05 

0,03 

0,03 
0,05 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

-7-

DECIMAL 

FIXA POR 
TRIMESTRE 

P/UVF 

1,00 

0,50 

0,50 

0,50 



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

OI. N."-------·-·--·-·-·---·-

ITEM 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

DISCRIMINAÇÃO 

Recrutamento, agenciamento, seleção,co 
locação ou fornecimento de mão-de-obrã, 
mesmo em caráter temporário, inclusive 
por empregados do prestador do serviço 
ou por trabalhadores avulsos por ele 
contratados: (16) 
a) agenciamento de empregos .......... . 
b) demais casos ...................... . 

Propaganda e publicidade, inclusive -
promoção de vendas, planejamento de 
campanha ou sistemas de publicidade , 
elaboração de desenhos, textos e demais 
materiais publicitários (exceto sua im 
pressao, reprodução ou fabricação).(35) 

Veiculação e divulgação de textos, de 
senhos e outros materiais de publicida 
de, por qualquer meio (exceto em jor 
nais, periÓdicos, rádio e televisão).
(35) 

Serviços portuários e aeroportuários ; 
utilização de porto ou aeroporto; atra 
cação, capatazia; armazenagem interna~ 
externa e especial; suprimento de água, 
serviços acessórios; movimentação de -
mercadorias fora do cais. (-) 
Advogados. 95) 

Engenheiros, arquitetos, urbanistas 
agrônomos. ( 1 7) 

Dentistas. (1) 
Economistas. ( 11) 

Psicólogos. ( 2) 

Assistentes Sociais. (-) 

Relações PÚblicas. (-) 
Cobranças e recebimentos por conta de 
terceiros, inclusive direi tos autorais, 
protesto de títulos, sustação de pro 
testo, devolução de títulos não pagos, 
manutenção de títulos vencidos, forne 
cimento de posição de cobrança ou re 
cebimento e outros serviços correla
tos da cobrança oy recebimento ( este 
item abrange tambem os serviços pres 
tados por instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central). (62) 

96 Instituições financeiras autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central: foro~ 

-8-

ALÍQUOTA DECIMAL 

MENSAL 
S/O PREÇO 

DO SERVIÇO 

0,05 
0,05 

0,03 

0,03 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

FIXA POR 
TRIMESTRE 

P/UVF 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

1,00 



PREFEITURA DO MUNIC(PIO DE BAURU 

·@ ESTADO DE SÃO PAULO 

OI. N.• ................................ . 

ITEM 

97 

98 

99 

100 

101 

DISCRIMINAÇÃO 

CIMENTO de talão de cheques; emissão 
de cheques administrativos; transferên 
eia de fundos; devolução de cheques; 
sustação de pagamento de cheques;ordens 
de pagamento e de crédito, por qualquer 
meioj emissão e renovação de cartões -
magnetices, consultas em terminais el~ 
tronices; pagamentos por conta de ter 
ceiros, inclusive os feitos fora do es 
tabelecimento; elaboração de ficha ca 
dastral; aluguel de cofres; fornecimen 
to de segunda via de avisos de lan~a
mento e de extrato de conta; emissao -
de carnes; (neste item não está abran 
gido o ressarcimento a instituições fI 
nanceiras, de gastos com portes do cor 
reio, telegramas, telex e teleprocessa 
mento necessários à prestação dos seE 
viços). (-) 

Transporte de natureza estritamente mu 
nicipal: (27) 
a) transporte por Ônibus ( concessioná 

rias e permissionárias) ........... ~ 
b) transporte escolar e táxi de autôno 

mo ................................ . 
e) outros serviços de transportes de 

pessoas ou passageiros ............ . 
d) transporte de valores e malotes ... . 
e) transporte de cargas (inclusive m~ 

dança e entregas de mercadorias e 
encomenda) ........................ . 

Comunicações telefônicas de um para o~ 
tro aparelho dentro do mesmo munic~ 
pio. (27) 

Hosped~gem em hotéis, motéis, pensões 
e congeneres,(o valor da alime9tação , 
quando incluido no preço da diaria, fi 
ca sujeito ao imposto sobre serviços -
de qualquer natureza). (39) 

Distribuição de bens de terceiros em 
representação de qualquer natureza:(32) 
a) representação comercial de produtos 

nacionais ......................... . 
b) demais casos ...................... . 

Fornecimento eventual, temporário ou 
nao, de trabalho do próprio contribuin 
te, nao classificados nos itens ante 
ri ores: (-) -
a) trabalho braçal, nao qualificado .. . 
b) trabalho artistice ................ . 

-9-

ALIQUOTA DECIMAL 

MENSAL 
S/O PREÇO 

DO SERVIÇO 

0,05 

0,01 

0,00 

0,03 
0,05 

0,03 

0,05 

0,03 

0,03 
0,05 

0,00 
0,05 

FIXA POR 
TRIMESTRE 

P/UVF 

0,50 
0,50 

0,00 
1,00 



PREFEITURA DO MUNIC(PIO DE BAURU 
ESTADO DB SÃO PAULO 

OI. N.º ...... -·······-····-··-·· 
-10-

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

c) trabalho qualificado .............. . 
d) trabalho de nível superior ........ . 

- Autônomos não estabelecidos e sem em 
pregados (ali quota reduzida): -
a) Alfaiate e costureira, quando o 

material, salvo o aviamento, seja 
fornecido pelo usuário final ..... 

b) Florista, bordadeira, tricoteira, 
forrador de,botões (serviços pre~ 
tado ao usuario final) .......... . 

c) Doceira, passadeira, lavadeira, -
jardineiro, faxineira 1 cozinheira 
e demais serviços domesticos ..... 

d) Manicure, cabeleireira (trabalho 
a domicilio) .................... . 

e) Auxiliar de enfermagem e terapia. 
f) Atendente de Enfermagem ......... . 
g) Carregador, carroceiro, Guarda-No 

turno e Vigilante ............... ~ 
h) Motorista profissional .......... . 
i) Desentupidor de esgotos e fossas 
j) Balconista (trabalho temporário). 
k) Artista circense ................ . 
1) Detetive Particular ............. . 
m) MÚsico .......................... . 
n) Garçon .......................... . 
o) Sapateiro remendão .............. . 
p) Afiador de instrumento doméstico 

ambulante ...................... . 
q) Outros serviços sociais e artesa 

natos de pequeno valor .......... ~ 

NOTA:- Os números entre parênteses cor 
respondem aos itens da Lista de 
Serviços contida na Lei número 
2520/84. 

ALÍQUOTA DECIMAL 

MENSAL 
S/O PREÇO 

DO SERVIÇO 

0,05 
0,05 

-

-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

FIXA POR 
TRIMESTRE 

P/UVF 

1,00 
1,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 


