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Institui  o  Programa  SPUni  -  Faculdade  Para  Todos,  voltado  para  a  inclusão
socioeducativa associada à política de compensação fiscal.

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

Art. 1º Fica instituído o Programa SPUni - Faculdade Para Todos, voltado a inclusão
socioeducativa associada à política de compensação fiscal.

Art.  2º  Poderão  participar  do  programa  instituído  por  esta  lei  as  instituições
educacionais de ensino superior (IES), situadas na Cidade de São Paulo,  que atendam as
seguintes exigências:

I - Ser instituição de ensino superior com mantenedora devidamente estabelecida no
Município de São Paulo;

II - Estar credenciada pelo Ministério da Educação - MEC;

III  -  Conceder bolsas  somente nos  cursos que possuam avaliação positiva,  isto  é,
conceito maior ou igual a 03 (tries) no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES) do MEC, adotando-se o critério previsto no art. 1º da Portaria Normativa nº 1, de 22
de janeiro de 2010.

Art. 3º O Programa SPUni - Faculdade Para Todos define-se como instrumento capaz
de inserir  no Ensino Superior  e  qualificar  uma significativa parcela  da população de baixa
renda,  por  meio  da  destinação  de  bolsas  de  estudos  integrais  ou  parciais  em cursos  de
graduação ministrados por instituições de ensino superior privadas.

Art. 4º A inserção prevista no art. 2º, visa à parcela da população caracterizada por
situação socioeconômica, delimitada, e que atenda a pré-requisitos específicos, previamente
estabelecidos nos termos desta lei.

Art. 5º São pré-requisitos dos possíveis beneficiários do Programa SPUni - Faculdade
Para Todos:

I - ser residente na Cidade de São Paulo, que cumulativamente comprove:

a) Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ou em instituições
privadas na condição de bolsista integral;

b) Residir na Cidade de São Paulo, por, no mínimo, 03 (três) anos, anteriores à data
em que for pleiteada a inserção no Programa Faculdade Para Todos;

c) Possuir renda bruta familiar, per capita, de até 03 (três) salários-mínimos;



d) Não possuir graduação completa nem se encontrar matriculado em curso de ensino
superior;

e) Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM a partir de 2010 e ter
obtido média mínima de 450 (quatrocentos e cinquenta) e nota superior a zero na prova de
redação.

Art.  6º  Para  consecução  do  programa  de  que  trata  esta  lei  será  permitida  a
compensação tributária do Imposto Predial e Territorial  Urbano - IPTU e do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISS, incidente na prestação de serviços enquadrados pela
instituição de ensino superior no mês seguinte à adesão ao Programa.

Parágrafo  único  -  Será  permitida  a  compensação  integral  para  promover  a
regularização  de  eventuais  débitos  de  responsabilidade  das  Instituições  Educacionais  de
Ensino Superior, decorrentes de créditos tributários, constituídos ou não, inclusive os inscritos
em  Dívida  Ativa,  ajuizados,  ou  a  ajuizar,  em  razão  de  fatos  geradores  ocorridos  até  a
promulgação desta Lei.

Art. 7º A compensação tributária prevista nesta lei se dará:

I - Pela compensação integral de alíquota, a partir do mês seguinte em que houver a
disponibilização das bolsas na proporção requerida e a consequente inclusão dos beneficiários
ao Programa;

II - Pela compensação por redução gradativa de alíquota, proporcional à concessão de
bolsas de estudos, integrais e parciais pela IES a cada ano.

Parágrafo único - A compensação tributária instituída pelo parágrafo único do art. 6ª e
nos incisos I e II no caput deste artigo obedecerá ao limite definido pelo Executivo tendo em
conta o número de bolsas de estudos integrais oferecidas em relação ao percentual do total de
alunos regularmente pagantes da IES no semestre ou ano letivo anterior.

Art. 8º Para fins da compensação tributária de que trata esta lei, o valor total das de
estudo oferecidas pela IES terá como base de medição:

I - o valor contratado (título dispendioso) por alunos regulamente pagantes nos termos
da Lei Federal nº 9.870/1999, valor de face; ou

II - valores efetivamente pagos pelos alunos contratantes com base na Lei 9.870/1999,
observados os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela IES, inclusive aqueles
concedidos a título de pontualidade ou antecipação do pagamento das mensalidades.

Art. 9º O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar de
sua publicação.

Art.  10  -  As  despesas  decorrentes  da  Execução  desta  lei  correrão  por  conta  de
dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em maio de 2021.

Às Comissões competentes.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/05/2021, p. 88
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