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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 023, DE 13 DE MARÇO DE 2018. 
 

Dispõe sobre a ação fiscal auxiliar e a notificação prévia de 

irregularidades de contribuintes optantes pelo Simples 

Nacional. 

 

O Secretário Municipal da Administração e Fazenda de Lages, no exercício das 

atribuições que lhe conferem o Arts. 5º, I e 38, IX, da Lei Complementar Municipal n.º 481, 

de 24 de fevereiro de 2017, considerando o disposto no § 3º do Art. 34 da Lei 

Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 (incluído pela Lei 

Complementar Federal n.º 155, de 27 de outubro de 2016) e o disposto nos §§ 11 e 12 do 

Art. 77 da Resolução n.º 94, de 29 de novembro de 2011 do Comitê Gestor do Simples 

Nacional - CGSN, resolve: 

 

Art. 1º - Sem prejuízo de ação fiscal individual, a critério do auditor fiscal tributário, poderá 

ser adotado procedimento de notificação prévia, através de ação fiscal auxiliar, visando à 

autorregularização de empresas optantes pelo Simples Nacional, que não se constituirá 

em início de procedimento fiscal e não ocasionará a perda de espontaneidade do sujeito 

passivo. 

 

Art. 2º - A ação fiscal auxiliar será realizada mediante análise: 

I - de dados econômico-fiscais já apresentados ao Fisco; ou  

II – de informações solicitadas pelo Fisco ao sujeito passivo ou a terceiros para esse fim ou 

obtidas mediante visitação in loco, verificação de documentos e registros por amostragem, 

levantamento de indícios ou processamento e análise de dados e indicadores. 

 

Art. 3º - Confirmados os indícios de irregularidade, será emitida pela autoridade fiscal a 

notificação prévia para que o sujeito passivo proceda a autorregularização. 

 

Art. 4º - A ciência da notificação prévia se dará por um dos seguintes meios, sem importar 

ordem de preferência: 

I – pessoalmente, mediante assinatura do sujeito passivo, de seu representante legal ou de 

procurador devidamente constituído; 
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II - por carta, registrada, com aviso de recebimento (AR); 

III – Por meio do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional – DTE-SN; 

 

Art. 5º - O prazo para a regularização espontânea, contado da data de ciência da 

notificação prévia, será de 30 (trinta) dias, via portal do Simples Nacional no Programa 

Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS. 

 

Art. 6º - Eventuais diferenças de ISSQN poderão ser recolhidas em guia própria do 

Município, nas hipóteses previstas na Lei Complementar n.º 123/2006 e na Resolução 

CGSN n.º 94/2011. 

 

 Art. 7º - Caso o contribuinte não tome providências para a regularização, o Fisco Municipal 

iniciará procedimento fiscal regular e procederá ao lançamento de ofício do ISSQN e autos 

de infração pelo eventual descumprimento de obrigações acessórias, bem como, à 

exclusão do Simples Nacional, nos termos do Art. 76 da Resolução n.º 94/2011 do Comitê 

Gestor do Simples Nacional – CGSN, se confirmados os indícios de irregularidade. 

 

Art. 8º - Eventuais justificativas à notificação prévia poderão ser analisadas, 

exclusivamente, pela autoridade que iniciou o procedimento, não se sujeitando aos 

trâmites do contencioso administrativo tributário da Lei Complementar n.º 148/2001 e do 

Decreto n.º 6.543/2001. 

 

Art. 9º - O disposto nos artigos anteriores também será aplicado aos procedimentos fiscais 

de empresas optantes pelo Simples Nacional que tenham sido iniciados em data anterior à 

publicação desta instrução normativa e ainda não tenham sido encerrados.   

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Antonio Cesar Alves de Arruda 

Secretário Municipal da Administração e Fazenda 
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