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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO D.E SÃO PAULO 

LEI N° 3920. DE 08 DE AGOSTO DE 1995 
Reduz Aliquota do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza que especifica. 

TIDEI DE LIMA. Prefeito Municipal de Bauru. Estado de São Paulo, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Ficam reduzidas, as alíquotas decimais do hnposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN), referente aos seguintes itens da Lista de Serviços constante da Tabela I anexa ao 
Código Tributário do Município, alterada pela Lei nº 3276, de 19 de novembro de 1990. 

a) item 22 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturelA não contida cm outros itens 
desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria. processamento 
de dados. consultoria técnica., financeira ou administrativa. 
de 0,03 .. para.. 0,005 mensal sobre o preço do setviço. 

b) item 24 - Anãlise, inclusive de sistemas, exames. pesquisas e informações. coleta e 
processamento de dados de qualquer natureza. 
de 0,05 .. para .. 0,005 mensal sobre o preço do serviço. 

Parágrafo único Nenhum crédito do hnposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) já. constituido 
será reduzido. nem será alterado o mínimo do recolhimento mensal fixado pelo artigo 208 
inciso ill do Código Tributário do Município. 

Artigo 2° - O item 77 da Lista de Serviços constantes da Tabela L anexa ao Código Tributário do 
Município passa a ter a seguinte redação: 

'---~ -

•1tem 77 -Serviços gráficos: 

a) composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e 
fotolitografia. (53), 0,05. 

b) serviços de confecção de fonnulá.rios e impressos personaliz.ados para uso 
em processamento de dados, 0,005. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei n" 3920/95 fls.02 

Artigo 3"- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 08 de agosto de 1995. 
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