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Isenta do pagamento do ISS e IPTU, nas condições
que especifica, os estabelecimentos de ensino
situados no âmbito do Município, e dá outras •
providências.

A CÂMAlíA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:

Art. 1° - Ficam isentos do pagamento do Imposto Sobre Serviços — ISS e Imposto Predial
Territorial Urbano — IPTU, os estabelecimentos de ensino privado regulares de Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Educação Especial, Supletivo ou Profissionalizante
que concederem bolsas ou descontos, no mínimo, equivalentes à soma das isenções
pleiteadas em conformidade com as disposições da presente Lei.

Parágrafo único — Para os fins do disposto na presente Lei considerar-se-ão
estabelecimentos de ensino privado regulares, aqueles devidamente registrados ou
reconhecidos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ou pela Secretaria da
Educação do Município de São Paulo.

Art. 2° - A isenção de lPTU de que trata esta Lei, somente poderá ser pleiteada para aqueles
imóveis de propriedade dos estabelecimentos de ensino ou de seus mantenedores, ou
aqueles comprovadamente alugados ou cedidos, através de documentação específica, que
efetivamente sediem seus cursos.

Art. 3° - Para fazer jus à isenção de que trata a presente Lei, o interessado deverá requisitá-
la junto ao órgão competente mediante a apresentação, ao final de cada ano letivo, da
relação dos alunos beneficiados pela bolsa ou desconto na mensalidade.

Art. 4° - Os estabelecimentos de que trata a presente Lei deverão manter à disposição da
fiscalização municipal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, os documentos que atestem o efetivo
cumprimento das disposições contidas nesta Lei, que justifiquem a permanência do
beneficio concedido no ano em curso.
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Parágrafo único - Somente poderão ser beneficiários do desconto ou bolsa de que trata a
presente Lei, os alunos residente neste município.

Art. 5° - Os beneficios resultantes da presente Lei não poderão em qualquer hipótese, ser
aplicados a débitos inscritos, ou utilizados como forma de devolução de valores já
recolhidos pelo Poder Público Municipal.

Art. 6° - O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua publicação.

Art. 7° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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