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LEI Nº 6751 
De 1 O de dezembro de 2015 

Dispõe sobnt ,_,,,, de - para o primeiro omprogo 
006 estabeleci11te1do8 que recebam lncenttvos ftscats 
municipais e/ou *- om forma de ca ic ' na -
de Bluu e dé oulra8 p1<Nidlldas. 

FARIA NETO, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, Estado de 
São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os 
Parágrafos 6º e 7º do Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º - Os estabelecimentos de qualquer natureza, que recebam quaisquer 
incentivos fiscais e/ou área em forma de concessão do município de 
Bauru poderão empregar aprendizes conforme ex1gencias 
estabelecidas nas Leis e Atos Normativos afetos a questão ou que lhe 
parametrize. 

Parágrafo único - As empresas poderão ter até 120 dias para se adequarem aos 
designativos desta Lei, a partir de sua publicação. 

Art. 2°-

§ 1º -

§ 2º-

Art. 3º -

O não cumprimento desta Lei poderá acarretar em reavaliação dos 
incentivos fiscais concedidos e/ou área em forma de concessão, 
podendo ainda acarretar a perda dos respectivos benefícios. 

Caso o estabelecimento já tenha recebido algum tipo de incentivo 
fiscal e/ou área em forma de concessão, transcorrido o prazo de 
adequação estabelecido no Parágrafo Único do artigo 1° desta Lei, 
não efetivar o disposto nesta, poderão ressarcir o erário municipal, 
corrigido monetariamente. 

A verificação acerca do cumprimento do disposto no Art. 1° poderá ser 
com a apresentação de relatório bienal ao Conselho de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal - CADEM, que poderá identificar eventual 
descumprimento desta Lei, podendo emitir formalmente relatórios 
periódicos de suas atividades atinentes à respectiva demanda à 
Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e Comissão de 
Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Câmara 
Municipal de Bauru. 

O Poder Executivo regulamentará esta Lei, se necessário, e no que 
couber, podendo editar as normas e os critérios de atendimento ao 
disposto nesta Lei. 
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As despesas com a execução da presente Lei, correrão por conta de 
verba orçamentária própria, suplementada se necessário. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

TO 

.~Alo~~.; 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

1 º Secretário 

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

~L1RA 
Diretora de Apoio Legislativo 


