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ESTADO DE SÁO PAULO 

L EI Nº 6.377, DE 21 OE JUNHO DE 2.013 
Cria o Programa de Atração de lnv.estimentos 
·PAI. 

\ 

O PR EFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art .. 1° 

Art. 2º 

CAPÍTULO 1 
DO PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS- PAI 

Fica instituído o Programa de Atração Qe Inve.stimentos - PAI, consistente na concessão de 
isenções tributárias e de créditos fiscais, para fomentar o desenvolvimento econômico municipal, 
atraindo novas empresas para a cidade e propiciando o desenvolvimento das já instaladas no 
Município. 

São beneficiados do PAI: 

1 - As sociedades empresárias dos setores: 

Serviço de desenvolvimento de sistemas de informática e programação; 
Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos; 
Serviços de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza; 
Exclusivamente de comércio atacadista; 
Exclusivamente de distribuição de bens de terceiros; 
Serviços de cobrança em geral; 
Serviços de atendimento via telefone (call center). 

11 - as sociepades empresárias ou empresários individuais que celebrem contrato de 
arrend.amento mercantil (leasing) para fins de aquisição de veículos, máquinas e 
equipamentos utilizados em seu estabelecimento. 

Parágrafo único. Os beneficios desta Lei não se aplicam: 

Art. 3° 

I - às concessionárias do serviço público de telecomunicações e energia elétrica; 

II - às sociedades empresárias ou empresários individuais sem inscrição estadual de seus 
estabelecimentos no Município de Bauru. 

CAPÍTULO li 
DOS BENEFf ClOS CONCEDIDOS 

Serão concedidos os seguintes beneílcios para as sociedades empresárias, do setor de serviços ou 
exclusivamente comércio atacadista: 

l - isenção do ITBI - imposto sobre transmissão onerosa e inter vivos de bens imóveis, sobre 
a aquisição de imóvel, onde necessariamente a empresa deverá se instalar, de acordo com 
o estabelecido no art. 4°; · 

li - isenção do ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza -, sobre as prestações de 
serviços elencadas nos subitens 7.01, 7.02, 7.03 , 7.04, 7.05 e 7.06 da Lista de Serviços 
anexa à Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003, cujo tomador de serviço 
seja um beneficiado do PAI, observando-se o dispos,to·no art. 5°; ' 
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llI - isenção sobre as taxas de aprovação de projetos e de habite-se, previstas nas Leis . 
Municipais, para fios de regularização de construção nova ou de ampliação do 
estabelecimento comercial. 

Art. 4º O beneficiado adquirente do imóvel deverá pedii- a isenção do JTBI antes da sua aquisição, 
preenchen~o termo de compromisso definido em decreto. 

Parágrafo único. O beneficiado terá o prazo de 36 (trinta e seis) meses para obter o habite-se da obra realizada, a 
contar da entrega do termo de ·compromisso tratado no caput, sob pena de revogação da isenção, 
com apljcação de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o imposto devido, sem prej1;1izo dos 
juros e da correção monetária previstos na legislação tributária municipal, calculados desde a data 
de ocorrência do fato gerador. . 

Art. 5° O valor correspondente ao ISSQN isentado na forma do art. 3°, inciso li, não poderá ser cobrado 
do tomador do serviço beneficiado do PAI, devendo: 

I - o valor do imposto dispensado ser expressamente descontado do preço do serviço 
prestado; 

II - constar no documento fiscal emitido peto prestador de serviço, além dos requisitos e 
exigências estabelecidos na legislação tributária e no regulamento desta Lei, a indicação, 
por serviço, do valor do imposto deduzido conforme previsto no inciso I; 

m - devendo ser cumprido o prazo fixado no parágrafo único do artigo anterior. 

Parágrafo único. A inobservância das condições esJipuladas nos incisos do caput implicará na ausência ~o 
benefício. 

CAPÍTULO OI 
DO BENEFICIO CONCEDIDO NAS AQUISIÇÕES DE VEfCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

FEITAS ATRAVÉS DE ARRENDAMENTOS MERCANTIS (LEASING) 

§ Iº 

§ 2~ 

§ 3º 

§ 4º 

As prestações de serviços relativas ao arrendamento mercantil (leasing). tipificadas no subitem 
15.09 dà Lista de Serviços anexa à Lei Municipal nº 5.077, de 20 de dezembro de 2.003, q_ue 
envolvam a aquisiçllo de vefculos, máquinas e equipamentos utilizados no estabelecimento de 
sociedades empresárias ou empresários beneficiários dessa lei, terão uma redução de alfquota do 
ISSQN para 2% (dois por cento). 

A reduÇão da alíquota do ISSQN deverá ser repassada ao tomador do serviço beneficiado do PAI, 
competindo à instituição financeira prestadora de serviço: 

1 - descontar a diferença de alfquota no preço do serviço prestado; 

li - constar no documento fiscal emitido pela prestadora de serviço, além dos rçquisitos e 
exigências estabelecidos na legislação tributária, a indicação, por serviço, do valor do 
imposto deduzido conforme previsto no inciso 1. 

As máquinas e os equipamentos arrendados deverão ser utilizados no ~estabelecimento da 
sociedade empresária ou do empresário individual beneficiado. 

Na hipótese de veiculo arrendado, eles deverão ser licenciados np Municlpio de Bauru. 

Se o arrendatário beneficiado do PAI estiver na condição de substituto tributário do lSSQN devido 
sobre o serviço de arrendamento mercantil, ele deverá recolher apenas 2% (dois por cento), 
independentemente do disposto no § 1 º, ficando a diferença do imposto sob a responsabilidade do 
arrendador ou de'Outro devedor solidário. 
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§ Sº 

Art. 7° 

§ 1º 

§ 2º 

§3º 

§ 4º 

§ Sº 

' § 6º 

Art. 8° 

Na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas neste artigo, será cancelada a redução 
da alfqu~ta, ficando a cargo do arrendatário beneficiado o pagamento da diferença do imposto COO) 

multa de 50% (cinqu~nta por cento), na condição de substituto tributário, sem prejuízo dos juros e 
da correção monetária fixados pela legislação tributária municipal. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para gozar dos beneflcios tratados nesta Lei, o interessado deverá solicitar previ_amente sua 
habilitação no Programa de Atração de Investimentos - PAI. 

Os interessados em se habilitar ao PAI deverão cumprir os seguintes requisitos abaixo: 

1 - atualização dos dados cadastrais junto à Secretaria Municipal-de Economia e Finanças e 
Secretaria Municipal de PlanejamentQ; 

II - regularidade fiscal para com o Municipio de Bauru, comprovada mediante apresentação 
de certidão negativa de débito ou certidão positiva de débito com efeito. de negativa, 
relativamente aos tributos mobiliários e imobiliários; 

III ...:. regularidade fiscal com relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
Previdência Social (contribuições previdenciárias) e Fazenda Estadual Paulista· (ICMS e 
IPVA); . 

TV - licenciar toda a sua frota de veículos que esteja atrelada ao estabelecimento comercial 
beneficiado no PAI, nc;> caso das pessoas previstas nos incisos 1 e li do "caput" do art. 2°; 

V - fornecer ao Comitê (}estor do PAI, sempre que solicitado, toda a documentação 
necessária à apuração do cumprimento das exigências contidas nesta lei; 

Vl - oão obstar o acesso às suas dependências dos servidores públicos incumbidos de fiscalizar 
o cumprimento das exigências legais. 

A habilitação do beneficiado ao PAI deverá ser cassada: 

1 - quando deixar de atender aos requisitos tratados no parágrafo anterior; 

II - quando ficar inativo por prazo superior a 3 (três) meses; 

III - nas hipóteses previstas nesta lei. 

Os pedidos · de habilitação deverão ser protocolados antes da ocorrência dos fatos geradores 
isentados, sob pena de perda do beneficio referente ao fato já ocorrido. 

Respeitado o disposto no parágrafo anterior, o deferimento da habilitação terá efeito retroativo à 
data de entrada do pedido de habilitação. 

Em caso de indeferimento ou cassação da habilitação ao PAI , caberá recurso administrativo para o 
Prefeito, no praz.o de 10 (dez) dias. 

A habilitação ao PAI confere ao beneficiado o direito de usufruir os beneflcios desta lei pelo prazo 
mínimo de S (cinco) anos, cabendo novas prorrogações. 

O PAI será gerido por um Comitê Gestor, composto por 7 (sete) membros: 
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§ I º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ Sº 

§ 6º 

§ 7º 

1 - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, que será o presidente; 

II - Secretário Municipal de Economia e Finanças, que será o vice-presidente; 

III - Secretário Municipal dos Negócios Jurfdicos, que será o secretário; 

IV - Secretário Municipal de Planejamento; 

V - dois representantes dentre os conselheiros do CADEM ' - Conselho Administrativo de 
Desenvolvimento Econômico Municipal; 

VI - um representante da sociedade baurucnse, escolhido pelo Prefeito a partir de uma lista de 
indicações feitas por entidades de classe profissional, industrial e comercial. 

O Comitê Gestor do PAI terá as seguintes atribuições: 

1 - orientar, instruir e assessorar as pessoas interessadas em se habilitar ao PAI; 

II - divulgar os beneflcios trazidos nesta Lei; 

Ili - dirimir os conflitos e as divergências existentes no âmbito do PAI; 

IV - re,sponder consultas relacionadas ao PAI; 

V - acompanhar·~ avaliar periodicamente o desempenho do PAI ; 

VI - analisar e julgar as habilitações, concessões e revogações dos beneflcios referentes ao 
PAI, sempre através de decisões motivadas; 

VII - propor mudanças na legisfação afeta ao PAI; 

VIII - criar seu regimento interno; 

IX - por meio de decisão motivada, aumentar ·em até 50% (cinquenta por cento) os prazos 
fixados nesta Lei para o beneficiado do PAI tenninar as construções, edificações e 
ampliações que se comprometeu, tendo em vista o porte da obra, caso fortuito ou força 
maior. 

Os membros do Comitê não serão remunerados a esse titulo. 

O Comitê será diretamente auxiliado pelos servidores da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, sein prejulzo do apoio técnico dos servidores das demais secretarias 
municipais. 

O Comitê Gestor deverá ter, no mfnimo, reuniões bimestrais. 

O quórum mlnirno da reunião será de 4 (quatro) membros, sendo sempre obrigatória a presença do 
presidente ou do vice-presidente. · 

Os secretár ios municipais que compõem o Comitê Gestor poderão ser eventualmente 
representados nas reuniões por servidores de carreira de suas respectivas Secretarias, desde que 
presente o secretário municipal presidente ou vice-presidente do Comitê. 

Os representantes previstos nos incisos V e VI do caput deverão ter suplentes, escolhidos da 
.mesma maneira do que os respectivos titulares. 
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Art 9° Qualquer pessoa poderá encaminhar representação ao Comitê Gestor contra irregularidades na · 
aplicação desta Lei, bem como apresentar sugestões e criticas para a melhoria do ~Al. 

Art. 10 

Art 11 · 

Art. 12 

Art. 13 

CAPITULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Poder Executivo deverá regulamentar esta Lei no prazo de até 90 (noventa dias) a contar de sua 
publicação. 

O Comitê Gestor do PAI deverá criar seu regimento interno e iniciar suas atividades no prazo de 
60 (sessenta) dias a contar da publicação do decreto previsto no artigo anterior. 

Os incentivos fiscais previstos nesta lei não geram direito adquirido em face de eventual 
modificação do sistema tributário nacional, na arrecadação das transferências constitucionais ou 
nos critérios que compõem o fndice de participação, cabendo ao Poder Executivo, a reavaliação e a 
adequação dos incentivos fiscais c'oncedidos pára que seja mantido o equilíbrio e a manutenção 
dos objetivos expressos nesta lej. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 21 de junho de 2.013 . 

. RO~~NHOMENDDNÇA PRE~~!~~~~IPAL • 

ARNALDO RO PINIO 
SECRETÁRJO DE DESENV LVIMENTO ECONÔM ICO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

~~CV -rY'I . L l -<- \,/\...~ 
. ANDRÉA MARIA LIBERA TO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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