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.

Art. 548. A denúncia espontânea do extravio ou inutilização de livros e documentos fiscais somente elidirá
a penalidade aplicável quando, sem prejuízo da observância do disposto no § 3° do artigo 547 e das demais prescrições legais e regulamentares, for instruída com a prova da publicação do anúncio da ocorrência, bem como com declaração dos tributos devidos no período abrangido pelos livros e documentos
extraviados ou inutilizados, na forma do regulamento (Art. 3° da Lei n° 14.107, de 12/12/05).
Art. 549. Os termos decorrentes de atividade fiscalizatória serão lavrados, sempre que possível, em livro
fiscal (Art. 4° da Lei n° 14.107, de 12/12/05).
Parágrafo único. Na falta de livros, será lavrado termo avulso, em formulário próprio, sendo 1 (uma) via
entregue ao sujeito passivo, ficando a outra em poder da fiscalização, para ser anexada ao processo.
Art. 550. As medidas de fiscalização e o lançamento poderão ser revistos, a qualquer momento, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 149 da Lei Federal n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional) (Art. 5° da Lei n° 14.107, de 12/12/05).
Art. 551. A Administração Tributária não executará procedimento fiscal quando os custos claramente
superem a expectativa do correspondente benefício tributário, conforme disposto no regulamento (Art. 6°
da Lei n° 14.107, de 12/12/05).
Art. 552. Os Auditores-Fiscais Tributários Municipais, quando da apuração de obrigação tributária ou
infração, sempre que constatarem situação que, em tese, possa configurar, também, crime contra a ordem tributária definido no artigo 1° ou 2° da Lei Federal n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, deverão
formalizar representação fiscal para fins penais, na forma a ser estabelecida em regulamento (Art. 7° da
Lei n° 14.107, de 12/12/05).
§ 1° Para os crimes definidos no artigo 1° da Lei Federal n° 8.137, de 1990, a notícia sobre crime contra a
ordem tributária será encaminhada ao Ministério Público, quando:
I - após a constituição do crédito tributário, não for este pago integralmente nem apresentada impugnação;
II - após o julgamento de primeira instância administrativa, mantida a exigência fiscal, total ou parcialmente, não for pago integralmente o crédito tributário nem apresentado o recurso cabível;
III - após o julgamento de segunda instância administrativa, mantida a exigência fiscal, total ou parcialmente, não for pago integralmente o crédito tributário.
§ 2° Para os demais crimes contra a ordem tributária, a comunicação ao Ministério Público será imediata.

Seção II
Formalização do Crédito Tributário
Art. 553. A exigência de crédito tributário será formalizada em declaração tributária, notificação de lançamento ou em auto de infração, de acordo com a legislação de cada tributo (Art. 8° da Lei n° 14.107, de
12/12/05).
Art. 554. Os créditos tributários constituídos pelo sujeito passivo por meio de declaração, não pagos ou
pagos a menor, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa do Município com os acréscimos legais
devidos, na forma do regulamento (Art. 24 da Lei n° 14.125, de 29/12/05).
Parágrafo único. A Administração Tributária, encontrando créditos relativos a tributo constituído na forma
do "caput" deste artigo, poderá efetuar cobrança amigável do valor apurado na declaração, previamente à
inscrição em Dívida Ativa do Município.
Art. 555. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá, obrigatoriamente (Art. 10 da Lei n° 14.107, de 12/12/05):
I - o nome do sujeito passivo e respectivo domicílio tributário;
II - a identificação do imóvel a que se refere o lançamento, se for o caso;
III - o valor do crédito tributário e, em sendo o caso, os elementos de cálculo do tributo;
IV - a disposição legal relativa ao crédito tributário;
V - a indicação das infrações e penalidades, bem como os seus valores;
VI - o prazo para recolhimento do crédito tributário ou impugnação do lançamento;
VII - a assinatura da autoridade administrativa competente.
§ 1° Prescinde da assinatura da autoridade administrativa a notificação de lançamento emitida por processo automatizado ou eletrônico.
§ 2° Considera-se regularmente notificado o sujeito passivo do lançamento a que se refere o "caput" deste
artigo, com a entrega da notificação, pessoalmente, por meio eletrônico ou pelo correio, no local do imóvel, no caso de tributo imobiliário, ou no local declarado pelo sujeito passivo e constante dos cadastros
fiscais, observada a legislação específica de cada tributo.
§ 3° A autoridade administrativa poderá recusar o domicílio eleito pelo sujeito passivo, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo.

§ 4° Considera-se pessoal a notificação efetuada ao sujeito passivo, a seus familiares, prepostos ou empregados.
§ 5° Quando a notificação for enviada pelo correio, sem aviso de recebimento, deverá ser precedida de
divulgação, a cargo do Executivo, na imprensa oficial e, no mínimo, em 2 (dois) jornais de grande circulação no Município, das datas de entrega das notificações nas agências postais, das datas de vencimento
dos tributos e do prazo para comunicação pelo sujeito passivo do não-recebimento da notificação, para os
fins do disposto no § 7° deste artigo (Com a redação da Lei n° 14.865, de 29/12/08).
§ 6° Para todos os efeitos de direito, no caso do § 5° deste artigo e respeitadas as suas disposições, presume-se feita a notificação do lançamento e regularmente constituído o crédito tributário correspondente,
5 (cinco) dias após a entrega das notificações nas agências postais.
§ 7° A presunção referida no § 6° deste artigo é relativa e poderá ser elidida pela comunicação do nãorecebimento da notificação, protocolada pelo sujeito passivo perante a Administração Municipal, no prazo
a que se refere o § 5° deste artigo (Com a redação da Lei n° 14.865, de 29/12/08).
§ 8° Na impossibilidade de entrega da notificação na forma prevista neste artigo ou no caso de recusa de
seu recebimento, a notificação do lançamento far-se-á por edital, consoante o disposto em regulamento.
Art. 556. O auto de infração será lavrado por Auditor-Fiscal Tributário Municipal e deverá conter (Art. 11
da Lei n° 14.107, de 12/12/05):
I - o local, data e hora da lavratura;
II - o relatório circunstanciado dos fatos que embasaram a autuação;
III - o nome e endereço do autuado, identificação do imóvel, se for o caso, ou indicação do número de
inscrição cadastral, se houver;
IV - a descrição do fato que constitui a infração;
V - a indicação expressa da disposição legal infringida e da penalidade aplicável;
VI - a determinação da exigência e intimação ao autuado para cumpri-la ou impugná-la, no prazo de 30
(trinta) dias;
VII - a assinatura do autuante, ou certificação eletrônica, na forma do regulamento, e indicação de seu
cargo ou função e registro funcional;
VIII - a ciência do autuado ou de seu representante legal, mandatário ou preposto por uma das formas
previstas no artigo 557.
Parágrafo único. A assinatura do autuado ou de seu representante legal, mandatário ou preposto, ou
certificação eletrônica, não constitui formalidade essencial à validade do auto de infração e não implicará
confissão, nem sua falta ou recusa acarretará nulidade do auto ou agravamento da infração.
Art. 557. O autuado será intimado da lavratura do auto de infração por um dos seguintes meios (Art. 12
da Lei n° 14.107, de 12/12/05):
I - pessoalmente, mediante entrega de cópia do auto de infração ao próprio autuado, a seu representante,
mandatário ou preposto, contra assinatura-recibo datada no original ou menção da circunstância de que
houve impossibilidade ou recusa de assinatura;
II - por via postal, acompanhada de cópia do auto de infração, 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, de forma resumida, quando improfícuo qualquer dos
meios previstos nos incisos I, II e III, consoante disposto em regulamento.
§ 1° Os meios de intimação previstos nos incisos I, II e III deste artigo não estão sujeitos à ordem de preferência (Com a redação da Lei n° 14.865, de 29/12/08).
§ 2° Quando o volume de emissão ou a característica dos autos de infração justificar, a autoridade administrativa poderá determinar, conforme disposto em regulamento, a intimação da lavratura de auto de
infração por edital publicado no Diário Oficial da Cidade, sem a precedência da intimação prevista na
forma dos incisos I, II ou III.
Seção III
Incorreções e Omissões da Notificação de Lançamento e do Auto de Infração
Art. 558. As incorreções, omissões ou inexatidões da notificação de lançamento e do auto de infração
não o tornam nulo quando dele constem elementos suficientes para determinação do crédito tributário,
caracterização da infração e identificação do autuado (Art. 13 da Lei n° 14.107, de 12/12/05).
Art. 559. Os erros existentes na notificação de lançamento e no auto de infração poderão ser corrigidos
pelo órgão lançador ou pelo autuante, com anuência de seu superior imediato, enquanto não apresentada
impugnação e não inscrito o crédito em dívida ativa, cientificando o sujeito passivo e devolvendo-lhe o
prazo para apresentação da impugnação ou pagamento do débito fiscal com desconto previsto em lei
(Art. 14 da Lei n° 14.107, de 12/12/05).
Parágrafo único. Apresentada a impugnação ou inscrito o crédito em dívida ativa, as correções possíveis
somente poderão ser efetuadas pelo órgão de julgamento ou por determinação deste.

Art. 560. Estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato ou de direito serão corrigidos pelo
órgão de julgamento, de ofício ou em razão de impugnação ou recurso, não sendo causa de decretação
de nulidade (Art. 15 da Lei n° 14.107, de 12/12/05).
§ 1° Nos casos de erros corrigidos de ofício, o sujeito passivo será cientificado, devolvendo-lhe o prazo
para apresentação da impugnação ou pagamento do débito fiscal com desconto previsto em lei.
§ 2° O órgão de julgamento mandará suprir as irregularidades existentes, quando não puder efetuar a
correção de ofício.
§ 3° Quando, em exames posteriores e diligências, realizados no curso do processo, forem verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, será lavrado auto
de infração ou emitida notificação de lançamento complementar, devolvendo ao sujeito passivo o prazo
para impugnação da matéria agravada.
Art. 561. Nenhum auto de infração será retificado ou cancelado sem despacho da autoridade administrativa (Art. 16 da Lei n° 14.107, de 12/12/05).
Parágrafo único. O arquivamento do auto de infração será providenciado pela unidade competente, na
forma do regulamento.

CAPÍTULO II
Processo Administrativo Fiscal
Seção I
Normas Gerais do Processo
Subseção I
Atos e Termos Processuais
Art. 562. Os atos e termos processuais conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaço
em branco e sem entrelinhas, rasuras ou emendas não-ressalvadas (Art. 17 da Lei n° 14.107, de
12/12/05).
Parágrafo único. Atendidos os requisitos de segurança e autenticidade, o regulamento poderá disciplinar
a prática dos atos e termos processuais mediante utilização de meios eletrônicos.
Subseção II
Prioridade de Tramitação e Julgamento
Art. 563. Os procedimentos administrativos protocolizados perante Autarquias, Empresas de economia
mista, Secretarias e Subprefeituras do Município de São Paulo, em que figure como parte ou interveniente
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, terão prioridade na tramitação de todos os atos
e diligências em qualquer instância (Art. 1° da Lei n° 14.402, de 21/05/07).
Art. 564. O interessado na obtenção desse benefício, juntando prova de sua idade, deverá requerê-lo à
autoridade administrativa competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas (Art. 2° da Lei n° 14.402, de 21/05/07).
Art. 565. Concedida a prioridade, esta não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor
do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos (Art. 3° da Lei n° 14.402, de 21/05/07).
Subseção III
Prazos
Art. 566. Os prazos fixados nesta lei serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o de vencimento (Art. 18 da Lei n° 14.107, de 12/12/05).
§ 1° Os prazos só se iniciam ou vence m em dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato (Com a redação da Lei n° 16.220, de 17/06/15).
§ 2° Os prazos para apresentação de impugnação de auto de infração, de notificação de lançamento e de
recursos, previstos nesta lei, ficam suspensos entre os dias 20 (vinte) de dezembro a 10 (dez) de janeiro
subsequente, recomeçando a correr pelo que lhes sobejar a partir do dia útil seguinte (Acrescido pela
Lei n° 16.220, de 17/06/15).
Subseção IV
Vista do Processo
Art. 567. O órgão competente da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico dará
vista do auto de infração ou do processo fiscal ao contribuinte interessado, a seu representante legalmen-

