
INSTRUÇÃO Nº 001/2005-SF.2, DE 1º DE ABRIL DE 2005.  
 
Fixa procedimentos para encerramento espontâneo e/ou 
cancelamento de ofício, de contribuintes e de atividades 
constantes no cadastro fiscal tributário, bem como, para 
contribuintes que dificultem o Fisco Municipal, na apuração 
das bases de cálculo do ISS. 
 
O Diretor do Departamento da Receita no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei e,  
Considerando que é dever do Fisco Municipal zelar pelo fiel cumprimento das 
obrigações fiscais, relativas aos sujeitos passivos sob sua competência;  
Considerando que os dados referentes à inscrição, são base para que o Fisco Municipal 
proceda à tributação e cobrança dos créditos que lhe são devidos;  
Considerando que grande número de contribuintes, inscritos no cadastro fiscal 
tributário, encerram suas atividades ou as transferem para outros locais, sem fazer 
qualquer comunicação ao Fisco Municipal;  
Considerando o disposto na alínea “d” do § 2º do artigo 84 da Lei Municipal nº 1802 
de 26 de dezembro de 1969, que autoriza o Fisco Municipal a promover o 
cancelamento das inscrições no cadastro fiscal tributário de ofício;  
Considerando que antecedendo ao encerramento e/ou cancelamento das inscrições, os 
créditos tributários estão sujeitos a revisão pelo Fisco Municipal, sendo passíveis de 
complementações;  

Considerando os prazos previstos no § 4º do artigo 128, e nos artigos 83, 151 e 163 
da Lei Municipal nº 1802, de 26 de dezembro de 1969, alterada pela Lei Municipal nº 
5232 de 4 de dezembro de 2003;  
Considerando o disposto no artigo 130 e no § 6º do artigo 139A da Lei Municipal nº 
1802, de 26 de dezembro de 1969, e suas alterações;  
Considerando finalmente o disposto no Decreto Municipal nº 13.587, de 7 de janeiro 
de 2002.  
 
DETERMINA:  
 
Art. 1º. As disposições constantes desta instrução alcançam os casos de pedidos de 
encerramento ou procedimentos fiscais em que o contribuinte dificulte a verificação 
dos créditos tributários devidos, com as alegações de extravio ou não possuir os 
documentos fiscais que comprovem seu movimento econômico. 
 
Art. 2º. Serão canceladas de ofício as inscrições constantes do cadastro fiscal 
tributário, que não forem localizadas no endereço declarado, e que não forem objeto 
de solicitação espontânea, dentro do prazo previsto na legislação, pelos contribuintes, 
transmitentes, adquirentes ou representantes  
legais, observadas as regras constantes nesta instrução.  
 
Art. 3º. Procedido ao cancelamento de ofício, será verificada a situação dos 
contribuintes com relação aos créditos tributários:  
I - Para inscrição com atividade não sujeita ao ISS, a verificação estará restringida ao 
lançamento das taxas;  
II - Para inscrição com atividade sujeita ao ISS, além da verificação relativa ao inciso I, 
serão constituídos os créditos tributários, relativos aos meses em que não constem 
recolhimentos do imposto ou constem recolhimentos com valores inferiores que as 
seguintes bases de cálculo:  



a - para as inscrições enquadradas no regime de recolhimento por estimativa: o valor 
da receita bruta estimada;  
b - para as inscrições enquadradas no regime de recolhimento por faturamento:  
1 - o valor da média anual, atualizada, de todas as bases de cálculo declaradas e/ou 
lançadas de ofício, para a inscrição em referência, relativas aos códigos de serviços 
cadastrados na inscrição;  
2 - o valor da média anual de todas as bases de cálculo, declaradas e/ou lançadas de 

ofício, relativas aos mesmos códigos de serviço, cadastrados na inscrição em 
referência, de todos os contribuintes inscritos no município, na falta do valor de bases 
de cálculo que trata o item 1 desta alínea.  
 
§ 1º. Os lançamentos efetuados nos termos das alíneas “a” e “b”, serão 
acompanhados das respectivas penalidades.  

 

§ 2º. Para o cálculo das médias de que tratam os itens “1” e “2” da alínea “b”, 
deverão ser levados em conta o exercício do lançamento, bem como o prazo 
decadencial.  
 
Art. 4º. Considerar-se-á como data para o encerramento das inscrições no cadastro 
tributário municipal:  
a - a data da declaração do contribuinte ou representante legal, ou até 30 (trinta) dias 
antes desta;  
b - a data da vistoria, quando a inscrição for cancelada de ofício;  
 
Art. 5º. A declaração de encerramento apresentada após 30 (trinta) dias da data de 
sua ocorrência, somente será aceita quando acompanhada de documento hábil, 
registrado no órgão competente.  
 
§ 1º. Consideram-se documentos hábeis, para efeito do disposto neste artigo:  
I - nos casos de trabalho pessoal: o registro na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS, como empregado, ou inscrição de autônomo em domicilio tributário 
situado em outro município;  
II - nos casos de empresa individual: baixa de declaração de firma individual registrada 
na JUCESP ou cancelamento do CNPJ na Receita Federal;  
III - nos casos de pessoa jurídica (sociedade civil ou sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada): distrato social registrado na JUCESP ou no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, ou cancelamento do CNPJ na 
Receita Federal;  
IV - nos casos de sociedade anônima: ata de extinção registrada na JUCESP ou 
cancelamento do CNPJ na Receita Federal.  
§ 2º. Para os documentos referidos nos incisos II, III e IV, será considerada a data do 
efetivo registro no órgão competente.  
 
Art. 6º. Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente a Instrução nº 004/2003 - SF-2.  
 
São Bernardo do Campo, 1º de abril de 2005.  
JOSÉ LUIZ GAVINELLI  
Diretor do Departamento da Receita 
 
 
Publicada no Jornal Notícias do Município em 08/04/2005. 


