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LEI Nº 4275 DE 23 DE JANEIRO DE 1998 
Altera parcialmente a Tabela 1 da Lista de 
Serviços prevista no artigo 3° da Lei nº 4.251, 
de 14 de outubro de 1997. 

Engº 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 Iº- Ficam alteradas as alíquotas dos itens 11, 15, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 50, 58, 77, "b" e 97, 
"c" e "e'', 100, da Tabela I, da Lista de Serviços, estabelecida pelo artigo 3º, da Lei nº 
4.251, de 14 de outubro de 1997, conforme anexo que passa a fazer parte integrante desta 
Lei. 

ARTIGO 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registrada no Departamento de Comunicação e ocumentação dà refeitura, na mesma data. 

~~ 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TABELAI 
LISTA DE SERVIÇOS 

Para cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
Parâmetros: Preço do Serviço (P/S) e Unidade Fiscal de Referência - UFIR 

VALOR 
Alíquota Fixo por Trimestre 

DISCRIMINAÇÃO Decimal Mensal (Quantidade de 
Sobre O Preço UFIR) 

do Serviço 
Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, tratamento 2% 
de pele , depilação e congêneros 
Limpeza, manutenção e conservação de imóveis inclusive 4% 
vias públicas, parques e jardins (21) 
Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza. 3% 
(18). 
Execução por administração, empreitada, ou subempreitada, 3% 
de construção civil , de obras hidráulicas e outras obras 
semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive 
serviços auxiliares ou complementares (exceto o 
fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador de 
serviço fora do local da prestação dos serviços, que fica 
sujeito ao ICMS ). (19) 
Demolição (20) 3% 
Reparação, conservação e refonna de edifício, estradas, 3% 
pontes, portos e congêneres ( exceto o fornecimento de 
mercadoria produzida pelo prestador de serviço fora do ; 

local da prestação de serviço , que fica sujeito ao ICMS ). 
(19) 
Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos , 4% 
paredes e divisórias .. (22) 
Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, 3% 
de qualquer grau ou natureza. (44) 
Agenciamento, corretagem ou intennediação de bens 4% 
móveis e imóveis não abrangid,ps nos itens 45, 46, 47 e 48. 
(31 e 32). 
Vigilância ou segurança de pessoas e bens 3% 
a) Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, 
zincografia, litografia e fotolitografia. (53) 
b) Serviços de confecção de formulários e impressos 2% 
personalizados para uso em processamento de dados. 
Transporte de natureza estritamente municipal: (27) 
a) transporte por ônibus (concessionárias e 
pennissionárias ). 
b) transporte escolar e táxi de autônomo. 
c) outros serviços de transporte de pessoas ou passageiros. 4% 

d) transporte de valores e malotes 
e) transporte de cargas (inclusive mudança e entregas de 4% 
mercadorias e encomenda). ·• 
a) representação comercial de produtos nacionais 3% 
b) demais casos 3% 


