Parágrafo único. De acordo com o artigo 930 do Código Civil, a dação em pagamento poderá ser formalizada através de imóvel de terceiro, em benefício do devedor, desde que este intervenha como anuente na
operação, tanto no requerimento previsto nesta lei, quanto na respectiva escritura.
Art. 533. O procedimento destinado à formalização da dação em pagamento compreenderá as seguintes
etapas, sucessivamente (Art. 3° da Lei n° 13.259, de 28/12/01):
I - análise do interesse e da viabilidade da aceitação do imóvel pelo Município;
II - avaliação administrativa do imóvel;
III - lavratura da escritura de dação em pagamento, que acarretará a extinção das ações, execuções e
embargos relacionados ao crédito tributário que se pretenda extinguir.
Art. 534. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir autoridade certificadora digital, para fins de emissão
de documentos fiscais exigidos pela legislação tributária municipal, conforme dispuser o regulamento (Art.
12 da Lei n° 16.097, de 29/12/14).

TÍTULO VI
CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN
Art. 535. Fica criado o Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL, contendo as pendências de
pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Paulo (Art. 1° da Lei n° 14.094, de 06/12/05).
Art. 536. São consideradas pendências passíveis de inclusão no CADIN MUNICIPAL (Art. 2° da Lei n°
14.094, de 06/12/05):
I - as obrigações pecuniárias vencidas e não pagas; e
II - a ausência de prestação de contas, exigível em razão de disposição legal ou cláusulas de convênio,
acordo ou contrato.
Art. 537. A existência de registro no CADIN MUNICIPAL impede os órgãos e entidades da Administração
Municipal de realizarem os seguintes atos, com relação às pessoas físicas e jurídicas a que se refere (Art.
3° da Lei n° 14.094, de 06/12/05):
I - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso, a qualquer título,
de recursos financeiros;
II - repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos;
III - concessão de auxílios e subvenções;
IV - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às operações destinadas à composição e regularização das obrigações e deveres objeto de registro no CADIN MUNICIPAL, sem desembolso de recursos
por parte do órgão ou da entidade credora.
Art. 538. A inclusão de pendências no CADIN MUNICIPAL deverá ser realizada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da inadimplência, pelas seguintes autoridades (Art. 4° da Lei n° 14.094, de 06/12/05):
I - Secretário Municipal, no caso de inadimplência com relação a deveres subordinados à respectiva Pasta;
II - Superintendente, no caso de inadimplência com relação a deveres subordinados à respectiva Autarquia Municipal;
III - Presidente, no caso de inadimplência com relação a deveres subordinados à respectiva Empresa
Municipal.
§ 1° A atribuição prevista no "caput" deste artigo poderá ser delegada, pelas autoridades ali indicadas, a
servidor lotado na respectiva Secretaria, Autarquia ou Empresa Municipal, mediante ato devidamente
publicado no Diário Oficial do Município.
§ 2° A inclusão no CADIN no prazo previsto no "caput" deste artigo somente será feita após a comunicação por escrito, seja via postal ou telegráfica, ao devedor, no endereço indicado no instrumento que deu
origem ao débito, considerando-se entregue após 15 (quinze) dias da respectiva expedição.
Art. 539. O CADIN MUNICIPAL conterá as seguintes informações (Art. 5° da Lei n° 14.094, de 06/12/05):
I - identificação do devedor, na forma do regulamento;
II - data da inclusão no cadastro;
III - órgão responsável pela inclusão.
Art. 540. Os órgãos e entidades da Administração Municipal manterão registros detalhados das pendências incluídas no CADIN MUNICIPAL, permitindo irrestrita consulta pelos devedores aos seus respectivos
registros, nos termos do regulamento (Art. 6° da Lei n° 14.094, de 06/12/05).

Art. 541. A inexistência de registro no CADIN MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade
de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos (Art. 7° da Lei n° 14.094, de 06/12/05).
Art. 542. O registro do devedor no CADIN MUNICIPAL ficará suspenso nas hipóteses em que a exigibilidade da pendência objeto do registro estiver suspensa, nos termos da lei (Art. 8° da Lei n° 14.094, de
06/12/05).
Parágrafo único. A suspensão do registro não acarreta a sua exclusão do CADIN MUNICIPAL, mas apenas a suspensão dos impedimentos previstos no artigo 537.
Art. 543. Uma vez comprovada a regularização da situação que deu causa à inclusão no CADIN MUNICIPAL, o registro correspondente deverá ser excluído no prazo de até 5 (cinco) dias úteis pelas autoridades indicadas no artigo 538 (Art. 10 da Lei n° 14.094, de 06/12/05).
Art. 544. A inclusão ou exclusão de pendências no CADIN MUNICIPAL sem observância das formalidades ou fora das hipóteses previstas nesta lei, sujeitará o responsável às penalidades cominadas no Estatuto do Servidor ou na Consolidação das Leis Trabalhistas (Art. 11 da Lei n° 14.094, de 06/12/05).
Art. 545. A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico será a gestora do CADIN
MUNICIPAL, sem prejuízo da responsabilidade das autoridades indicadas no artigo 538 (Art. 12 da Lei n°
14.094, de 06/12/05).
Parágrafo único. O Departamento de Auditoria - AUD, da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, fiscalizará os procedimentos de inclusão e exclusão de registros no CADIN MUNICIPAL.
Art. 546. O descumprimento, pela autoridade administrativa ou por seu delegado, dos deveres impostos
pelo artigo 538 será considerado falta de cumprimento dos deveres funcionais para fins de aplicação das
penalidades previstas no artigo 184 da Lei n° 8.989, de 29 de outubro de 1979 (Art. 13 da Lei n° 14.094,
de 06/12/05).
Parágrafo único. A aplicação das penalidades previstas no artigo 184 da Lei n° 8.989, de 29 de outubro de
1979, não exclui a responsabilidade do servidor por todos os prejuízos que seu ato ou sua omissão tenham eventualmente causado ao Município.

TÍTULO VII
MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO, FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DECO RRENTE DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAM ENTO E AUTO DE INFRAÇÃO,
PROCESSO DE CONSULTA E DEMAIS PROCESSO S ADMINISTRATIVOS FISCAIS, RELATIVOS A
TRIBUTOS ADMINISTRADO S PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, E CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTO S

CAPÍTULO I
Medidas de Fiscalização e Formalização do Crédito Tributário
Seção I
Medidas de Fiscalização
Art. 547. A fiscalização tem início com o primeiro ato de ofício, praticado por Auditor-Fiscal Tributário
Municipal, tendente à apuração de obrigação tributária ou infração, cientificado o sujeito passivo (Art. 2°
da Lei n° 14.107, de 12/12/05).
§ 1° O sujeito passivo será cientificado por um dos seguintes meios:
I - pessoalmente, ao próprio sujeito passivo, a seu representante, mandatário ou preposto;
II - por via postal, com aviso de recebimento, a ser datado, firmado e devolvido pelo destinatário ou pessoa de seu domicílio;
III - por meio eletrônico, consoante disposto em regulamento;
IV - por edital, publicado no Diário Oficial da Cidade, quando improfícuo qualquer dos meios previstos nos
incisos anteriores.
§ 2° Os meios de intimação previstos nos incisos I, II e III do § 1° não estão sujeitos a ordem de preferência.
§ 3° O início da fiscalização exclui a espontaneidade do sujeito passivo e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 4° O recolhimento do tributo após o início da fiscalização será aproveitado para os fins de quitação total
ou parcial do crédito tributário, nos termos do regulamento, sem prejuízo das penalidades e demais
acréscimos cabíveis.

