
DECRETO Nº 3.065 DE 07 DE MAIO DE 2012

Regulamenta  os  arts.  22  e  23  da  Lei
Complementar  Municipal  n°  105,  de  04  'de
novembro  de  2011,  que  institui  o  Código
Tributário Municipal, estabelecendo os

. critérios e procedimentos para a compensa9âo
de créditos tributários.

O  Prefeito  de  Ouro  Preto,  no  exercício  de  seu  cargo  e  no  uso  de  suas
atribuições legais, em especial a que lhe confere o art. 93, VII, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA: '

Art.  1º  O  sujeito  passivo  que  apurar  crédito,  inclusive  os  judiciais  com
trânsito  em  julgado,  relativo  a  tributo  Municipal,  passível  de  restituig4o  ou  de
ressarcimento,  poderá  utilizá-lo  na  compensação de débitos  próprios relativos  a  tributos
afins ou que se relacionem com o mesmo cadastro da receita, observado' o disposto no art.
3° deste decreto.

Parágrafo único. 0s ,pedidos de restitui9ao de valores pagos indevidamente
poderão ser processados homo compensa9ño, havendo débitos do sujeito passivo da
obriga9âo tributaria.

 Art. 2° É vedada a compensação:
I — de créditos de natureza mo tributaria, sendo que o meio adequado para 

apuração desses valores é o Processo Administrativo que deverá correr junto à   Procuradoria
                                   Jurídica   do Município; (Revogado pelo Decreto Nº. 6.091 de 02 de junho de 2021)

II - de débitos do sujeito passivo com créditos de terceiros junto a Fazenda
Municipal;

III — de débitos já inscritos em dívida   ativa; (Revogado pelo Decreto Nº. 6.091 de 02 de 
junho de 2021)

IV - de tributo objeto de contestação judicial peso sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

Art. 3.° Poderão, ser compensados:

I - créditos tributários relativos 
relacionados com o cadastro econômico,

ao ISSQN com as taxas e demais tributos

II —  créditos tributários relativos ao IPTU com as taxas e demais tributos
relacionados com o cadastro imobiliário.

Paragrafo único. Não havendo débito tributário passível de compensação nos
termos deste decreto, o crédito será restituído conforme os arts. 17 9 18 da Lei
Complementar  Municipal n° 105 de 04 de novembro de 2011, que institui o C6digo
Tributário Municipal.

Art. 4° Para viabilizar a compensação, o contribuinte deverá instruir o seu
pedido junto a Gerência da Receita Municipal com documentos comprobatórios da
existência e da titu1aridade do crédito, mediante juntada do titulo representativo da dívida
do município, bem como contrato social ou documento equivalente, se pessoa jurídica, ou
carteira de identidade e CPF, se pessoa física, além de carta de sentença, quando for o caso.
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