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EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 555/15 

Inclua-se, onde couber, no substitutivo apresentado pela Liderança do 
Governo quando da 2a votação , o artigo abaixo tal como consta : 

"Art. XX Ficam remitidos os créditos tributários constituídos por Auto de 

Infração, inscritos ou não em Dívida Ativa, relativos ao Imposto Sobre Serviços 

e Qualquer Natureza - ISS, bem como anistiadas as infrações relacionadas à 

falta de recolhimento do imposto, incidente sobre os serviços descritos no 

subitem 27.01 do art. 1° da Lei 13.701 de 24 de dezembro de 2003, prestados 

ao Município de São Paulo por entidades sem fins lucrativos conveniadas com 

a Prefeitura de São Paulo, vedada a restituição de valores recolhidos a esse 

título. 

§ 1° Os créditos tributários e as infrações previstas neste artigo referem-se 

exclusivamente àqueles constantes de Auto de Infração lavrado pela 

autoridade fiscal em data anterior a da publicação desta Lei. 

§ 2° A remissão e a anistia de que trata o "caput" deste artigo somente 

abrangem as entidades que sejam efetivamente conveniadas com a Prefeitura 

de São Paulo na data da publicação desta lei e que, cumulativamente, eram 

conveniadas no momento da prestação dos serviços ou da prática das 

infrações a que se referem. 

§ 3° Para fazerem jus aos benefícios, as entidades de que trata o "caput" deste 

artigo deverão apresentar cópia de seu estatuto social, bem como Certificado 

de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, nos termos da Lei 

Federal n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, ou certificado emitido pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social- COMAS. 

§ 4° Havendo questionamento judicial sobre os créditos referidos no "caput" 


