
P. 58.046/17 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 6.999, DE 30 OE NOVE~ ORO DE 2.017 
Cria obrigações acessórias para os serviços de 
administração de cartões de crédito e débito e 
demais do item 15 .01. "'leasing·· e planos de saúde. 

O PREFEITO MUN ICIPAL DE BAURU. nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município dt: Bauru. faz sahcr 
que a Câmara Municipal. aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. ) º 

rarágrafo único. 

Art. 2" 

A11. 3º 

Art . 4° 

Art. 5" 

Art. 6º 

CArfTUl.O 1 
OBRIGA(ÔES ACESSÓRIAS PARA AS ATIVIDADES PREVISTAS 

NO ITEM l~.01 DA LISTA DE SE IWIÇOS 

Seçilo I 
Da Oeclana,'.io das Empresaas Administradoras de Cartões de Crédito e Débito, 

de Fundos, de Consórcio, de Carteira de Clientes e de Cheques rós-Datados 

As empresas descritas nesta Seção ficam ohrigadas a enviar. até o dia 15 (quinze) de C<tda mês. o valor <lo 
movimento econômico de prestação de serviços tributável no Município. informações individuali:r.adas de 
recebimentos de comissões c demais valores dos seus tomadores de serviços estabelecidos no Município de Bauru. 
relativas ao mês anterior. 

Da mesma fonna as empresas descrita~ no rnput deste artigo ficam obrigadas a t:fctuar o cadastramento de 
Inscrição Municipal para efeito de cumprimento de obrigações acessórias e recolh imento do Imposto Sobre 
Serviços devido no Município. 

As infonnações referidas no art. I º deverão ser: 

1 - fornecidas por número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurl<licas - CNrJ ou no Cadastro <le 
Pessoas flsicas - CPF; 

li - apresentadas cm arquivo e letrônico. um para cada perlodo de n:fcrência. 

Seçilo li 
Da Declaraçio dos Tomadores de Serviços das 

Administradoras de Cartões de Crédito e Débito 

Os tomadores de serviços das empresas descritas nesta Seçi1u. inscritos no CADASTRO NACIONAi. DE 
PESSOAS JURIDICAS - CNPJ. com estabelecimento neste Município. ficam obrigados u enviar uo Fisco 
Municipal. até o dia 15 (quinze) de cada mês. informações relativas aos pagamentos que real izaram a elas no mês 
anterior. 

As infom1ações referidas no artigo anterior deverão: 

1 - ser fornecidas por número de inscrição no Cadastro Nacional th: Pessoas Juridicas ·- CNl'.1 : 
li - ser apresentadas cm arquivo eletrônico. um para cada período de referência; 
Ili - contemplar os valores totais pagos às administradoras. incluindo a comissão, cm reais (RS) e porcentagem 

(%). incidente sohrc as vendas e prestações de serviços real izadas pelo tomador, o valor da cessão dos 
tenninais eletrônicos e demais desembolsos efetuados cm favor daquelas. 

Se~·ilo Ili 
Da Declaraçilo dos Tomadores de Serviços das Administradoras de Fundos, 

de Consórcio, de Carteira de Clientes e de Cheques Pós-Datados 

Os tomadores de serviços <las empresas descritas nesta Seção. inscritos no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -
CNP J. com estabelecimento neste Municlpio. licam obrigados a enviar uo Fisco Municipal. até o dia 15 (quinze) de 
cada mês. informações relativas aos pagamentos que realizaram a elas no mês anterior cm rclaçílo aos contratos 
finnados. 

As infonnações referidas no artigo anterior deverão ser: 

1 -
li -

fornecidas por número de inscrição no Cadas_.t~ Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ; 

•Pre"º"'" om '"'';'" olo« õo"º· ·~ '7j'' ncrlodo d< """'"d'. 



Rcr. Lei nº 6.999117 

Art. 7" 

Art. 8° 

An. 9'' 

Parágrafo único. 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Seção IV 
Das Multas 

O nào envio da declarai,:ào prevista no art . 1° acarretará a multa de R$ 10.000.00 (dez mil reais). mesma penalidade 
a ser aplicada nos casos de envio de infonnaçõcs incompletas. 

O não cumprimento da cxigéncia prevista no art. 3" acarretará a multa de RS 1.000.00 (mil reais). mesma 
penalidade a ser aplicada nos casos de envio de infonnaçõcs incompletas. 

CAPITULO li 
OHIU GAÇÜES ACESSÓRIAS PARA A ATIVIDADE DE ARRl::NDAM~:NTO 

MERCA NTIL (LEASING) 

Seçdo I 
011 Dcclur11çilo dllS Empresas de Arrcnd11mcnto Mcruntil 

As empresas previstas nesta Seção encaminharão ao Fisco Municipal. ate! o dia 15 (quinze) de cada mês. o valor do 
movimento econômico de prestação de serviços tributável no Município e infonnaçõcs individualizadas dos valores 
recebidos de seus tomadores de serviços domiciliados neste Município. relativas ao mês tmterior, decorrentes de 
contratos de leasing financeiro finnados. 

Oa mesma forn1a as empresas descritas no caput deste artigo ficam obrigadas a efetuar o cadastramento de 
Inscrição Municipal para efeito de cumprimento de obrigai,:õcs acessóri as e recolhimclllo do Imposto Sobre 
Serviços devido no Município. 

As inforn1ações referidas no artigo anterior deverão ser: 

1 - fornecidas por número de inscriçao no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNl'J ou no Cadastro de 
Pessoas Flsicas - CPF: 

li - apresentadas em arquivo eletrônico. um para cada pcrlodo de rc!Crência. 

Seção li 
011 Oeclaraçio dos Tom11dores de Serviços das Arrendadoras Mercantis 

Os tomadores de serviços das arrendadoras mercantis, inscritos no CADASTRO NACIONA i. DE PESSOAS 
JURIDICAS - CNPJ. com estabelecimento neste Municlpio. ficam obrigados a enviar ao fisco Municipal. até o dia 
15 (quinze) de cada mês. infonnaçõcs relativas aos pagamentos que realizaram no mês anterior cm relação aos 
contratos de leasing financeiro finnados. 

As infonnações re feridas no a rtigo anterior deverão ser: 

1 - fornecidas por número de inscri ção no Cadastro Nac ional de Pessoas Jurídicas - CNl'J: 
li - ;1prescntadas cm arquivo e letrônico. um para cada perlodo de referência. 

Seçdo Ili 
Da Dcd11raçio dos Intermediá rios e Fornecedores 

de Bens nos Contratos de l,ea.~inJ: 

As pessoas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, não arrendadora~. mas que pratiquem atos 
de cHplaçào. agenciamento. contratação ou encaminhamento de operações de leasing. inclusive os estabelecimentos 
que comercializem veícu los novos e usados. ficam obrigados a infornrnr ao Fisco Municipal. até o dia 15 (quinze) 
de cada mês. os valores recebidos das Arrendadoras Mercantis cm face dos respectivos serviços prestados e vendas 
realizadas a elas. relati vas ao mês anterior . 

As informações rcteridas no artigo anterior deverão ser: 

1 - fornecidas por número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNP.I : 
li - upresenladas cm ur4uivo eh.:trõnico. um para cada período de refe rência . 

Seçdo I V 

Das Multa;' 

O não envio da declaração prevista no art. 9º acarretará a multa de RS 10.000.00 (deL. mil reais). mesma penalidade 
a ser aplicada nos casos de envio de infonnações ioco~pletas . 

; ' 2 
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Ref. Lei nº 6. 99911 7 

/\ rt . 16 

/\rt. 17 

l'aragrn fi> úni1.:o. 

/\rt. 18 

/\rt . 19 

/\rt. 20 

/\rt . 2 1 

/\rt. 22 

/\rt. 23 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Aplicar-se-á a multa de RS 1.000.00 (mil reais) cm razilo do nAo envio ou rm:smo do 1.:nvio incompleto das 
declarações previstas nos arts. 11 e 13. 

CAPITULO Ili 
OBRIGAÇÕES ACESSÓIUAS PARA A ATIVIDADF. DE PLANO DF. SA( ll> E 

Seç11o I 
Ih Declar1tçilo das EmprcSlls de Planos de S1t úde 

As empresas e as cooperativas de planos de saúde não estabelecidas no Município de Bauru enviarão. até o dia 15 
(quinze) de 1.:ada mC:s. o valor do movimento econômico de prcstaçilo de serviços tr ihutúvcl no Munic ipio e 
in formações individualizadas de recebimentos de valores dos seus tomadores de st:rviços estabelecidos no 
Municipio de Bauru. re lativas ao mC:s anterior. 

D t1 mt:sma forma as empresas descritas no caput deste artigo ficam obrigadas a dctuar o cadastrumcnto de 
lnscriçilo Municipal para efeito de cumpri mento de obrigações acessórias e recolhimento do Imposto Sobre 
Serviços devido no Munic ípio. 

As informações referidas no urtigo ante rior deverão ser: 

1 - fornec idas por número de insc rição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNP J e no Cadastro de 
Pessoas Fís icas - C PF: 

li - apresentadas cm arquivo e letrônico. um para cada perlodo de rc fo rCnc ia . 

No mesmo prazo previsto no art. 17 e observando os dados exigidos pe lo art. 18. serão in fom1ados os desembolsos 
e fe tuados com os cooperados e serviços médico-hospitalares e laboratoriais relacionados a cada tomador 
domicil iado no Município de Bauru. 

S tçdo li 
Da Declaração dos Coopcrac.Jos e demais Prestadores 

de Serviços Médico - llospitalaru e L1thor1ttori1tis 

Os cooperados de cooperativas de saúde e também os inscritos no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNl'J. 
que prestam serviços médico-hospita lares e lahoratoria is para aquelas e para empresas do ramo de p lanos de saúde. 
ficam o hrigados a enviar ao Fisco Munic ipa l. até o dia 15 (quinze) de cada mês. informações relativas aos 
receb imentos percehidos no mês anterior ao das respectivas prestações de serviços. 

As informações referidas no artigo anterior deverão ser : 

1 - fornecidas por número de inscriçilo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNI' J : 
li - aprescnwdas cm arqu ivo e letrô nico. um para cada período de refcrC:nc ia. 

Seç1io Ili 
Das Mult1ts 

O não envio da declaraçao prevista no art. 17 acarretará a multa de RS 10.000.00 (dez mil reais). mesma penalidade 
a ser apl icada nos casos de envio de informações incompletas. 

Aplicar-se-á a multa tk RS 1.000.00 (mi l reais) cm razão do não envio ou mesmo do envio incompleto da 
declaração prevista no urt. 20. 

CAPITULO IV 
OBIUGAÇÔES AC ESSÓRIAS PAl~A A ATIVIDAD F. DE DISPONIBILIZAÇÃO SEM C ESSÃO DEFINITIVA DE 

CONTF.(JOOS DE AllDIO, VIDEO, IMAGEM F. T EXTO POR M EIO DA INTERNET 

S eçdo / 
Dll Dcclar1tçilo d1ts Emprcs1ts que exercem 1ttivic.J11dc dcsuitll no item 1.09 d1t Lista c.Je Serv iços - Disponihiliz11 çilo, sem cessão 

definitiva, de conteúdos de áudio, vidro, imagem e tu e por meio da internet 

/\rt. 24 As empresas previstas nesta Seçllo encaminharão ao Fisco Municipal. até o dia 15 (quinze) de cada mês. o valor do 
movimento econômico de prestação de serviços tributáve l no Municip io e informações individua lizadas dos valores 
recebidos de seus tomadores de serviços domiciliados ncstc* unicfpio. relativas ao mês anterior . 

. " i 
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Rcf. Lei nº 6 .999/17 

Parágrafo único. 

Art. 25 

An. 26 

Art. 27 

Parágrafo único. 

Art. 28 

Art. 29 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Da mesma forma as cmpresas descritas no caput deste artigo licam obrigadas a efetuar o cadastramento de 
Inscrição Municipal para efeito de cumprimento de obrigações acessórias e recolhimento do Imposto Sobre 
Serviços devido no Município . 

As infonnaçõcs referidas no artigo anterior dcvenlo ser: 

1 - fornec idas por número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdi cas - CNl'J ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF: 

li - apresentadas cm arqu ivo eletrônico. um para cada pcrlodo de referência. 

Seçt1o li 
Dlls MultllS 

O não envio da declaração prevista no art. 24 acarretará a multa de RS 10.000.00 (dez mi l reais). mesma penalidade 
a ser aplicada nos i:usos de envio de informações incompletas. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os meios a serem transmitidas as info1maçõcs e o procedimento de aplii:açào das multas a que se refere esta Lei 
serão regulamentados cm ato do Poder Executivo. 

Também será dclinido cm regulamento do Executi vo o tcnno inicial das obrigações relativas aos tomadores dos 
serviços relacionados nesta Lei e os mencionados no artigo 20. caplll. 

As multas de 4ue tratam esta Lei serão atualiz· 
atualização adotados para os tributos municipais 

tti monetariamente ao 

Esta 1 .ci entra em vigor na data de sua publica ão :--., 1 

13auru. 30 de novembro de 2.017, 
I 

I 

/ 

/ 

-~ EVERSON DE RCI li 
SECRETÁRIO DE ECON M A E FINANÇAS 

linal de cada cx1.:rcício nos índices de 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO !' 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação õa Prefeitura. na mesma data. 
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.. -- _,.. -E)i{N ILO PINllEIRO 

DIRl:TOR DO DP.PA~RTL\MF.NT e UN ICA~·Ao E DOCUMENTA<,:Ao 
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