
DECRETO Nº. 6.091 DE 02 DE JUNHO DE 2021 

  
Regulamenta o art. 76 da Lei 
Complementar nº 105, de 25 de outubro 
de 2011, Código Tributário Municipal 
(CTM), e dispõe sobre a notificação ao 
contribuinte devedor e procedimentos 
para a cobrança da dívida ativa do 
Município de Ouro Preto.  

  
 
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: 
 
 

CAPÍTULO I 
DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E PRAZO PARA PAGAMENTO OU 

CONTESTAÇÃO 

  
Art. 1°. A Gerência da Receita Municipal (GRM) notificará o contribuinte devedor, 
acerca do lançamento de crédito tributário ou não tributário, concedendo-lhe o 
prazo de 15 (quinze) dias para pagar ou contestar o débito. 
  
§ 1º A contestação ao lançamento que versar sobre parte da exigência, implicará 
pagamento da parte não contestada. 
 
§ 2º No caso da contestação ao lançamento prevista nos parágrafo anterior, a 
cobrança será desdobrada em guias distintas referentes à parte contestada e à 
parte reputada devida pelo contribuinte. 
 
§ 3º Não sendo efetuado o pagamento, no prazo legal, da parte não contestada, 
será promovida a sua cobrança nos termos do Capítulo III deste Decreto, devendo, 
para tanto, ser formado outro processo com os elementos indispensáveis à 
instrução deste. 
 
 

  
CAPÍTULO II 

DA DÍVIDA ATIVA 

  
Art. 2°. Constitui dívida ativa do Município, depois de esgotado o prazo fixado pela 
legislação para pagamento, ou por decisão final proferida em processo regular, a 
seguinte: 
 
I - Tributária, decorrente dos tributos de competência do Município; 
 
II - Não-tributária, representada por qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por 
lei ao Município. 



 
Parágrafo único: Integram a Dívida Ativa as multas, juros, correção monetária e 
demais encargos correlatos à dívida tributária e não-tributária. 
 
Art. 3º. Para todos os efeitos legais, considera-se como inscrita a dívida ativa 
registrada em livros ou formulários especiais, inclusive em meio eletrônico, na 
repartição competente da Secretaria Municipal da Fazenda.  
 
Art. 4. Os órgãos municipais da Administração Direta e Indireta cujos créditos 
tributários ou não tributários de sua competência não forem quitados pelos 
devedores nos prazos legais, são obrigados, através de seus dirigentes, a apurar o 
crédito e comunicar ao Setor de Cadastro da Dívida Ativa da Secretaria Municipal 
da Fazenda, sob pena de responsabilidade funcional. 
 
 

  
CAPÍTULO III 

DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 

Art. 5°. Não ocorrendo causas de suspensão, extinção ou exclusão dos créditos 
municipais tributários e não tributários, como o pagamento, o parcelamento, ou 
sendo julgada improcedente a contestação administrativa, a GRM procederá à 
inscrição em dívida ativa e cobrança conforme as seguintes etapas: 
I- Será realizada uma notificação de débito e inscrição em dívida ativa ao 
contribuinte, através de qualquer um dos meios previstos no art. 15 deste Decreto, 
concedendo lhe o prazo de 15 (quinze) dias para quitar a dívida, apresentar 
comprovante de pagamento ou demonstrar a ocorrência de causas de suspensão, 
exclusão ou extinção do crédito; 
  
II- Persistindo a inadimplência, a GRM, a seu juízo e com vistas à melhor eficácia 
na recuperação do crédito tributário ou não tributário, realizará: 
  

a)- cobrança administrativa amigável, nos termos do art. 76 da Lei 
Complementar Municipal nº 105, de 25 de outubro de 2011, Código 
Tributário Municipal (CTM), que pode incluir propostas de parcelamento ou 
reparcelamento, nos termos dos Capítulos VI e VII deste Decreto, ou outros 
procedimentos de recuperação de créditos inscritos em Dívida Ativa 
previstos em lei, ou; 
b)- a emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e encaminhamento à 
Procuradoria Jurídica Municipal/PJM para cobrança, nos termos do Capítulo 
IX deste Decreto; 
c)- a emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e encaminhamento ao 
Cartório de Protesto de Títulos para a realização de Protesto Extrajudicial, 
nos termos do Capítulo X deste Decreto. 
  

Art. 6º. A liquidez e certeza do crédito fiscal serão apuradas por ocasião da 
inscrição em Dívida Ativa e quando da emissão da CDA. 
Art.7º. A notificação de débito e inscrição em dívida ativa e a Certidão de Dívida 
Ativa (CDA) deverão conter: 
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio 
ou residência de um e de outros; 
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os 
juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; 



III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, 
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; 
V - a data e o número da inscrição no registro de Dívida Ativa; 
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver 
apurado o valor da dívida; e, 
VII. o exercício ou período a que se refere. 
 
 

CAPÍTULO IV 

DAS CAUSAS DE SUSPENSÃO, EXTINÇÃO OU EXCLUSÃO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO 

  
Art. 8º São causas de suspensão do crédito tributário: 
 I - o parcelamento; 
II – os recursos administrativos e as reclamações, recurso ou reclamação, 
interpostos no prazo legal, pendentes de decisão administrativa; 
III – o depósito do valor do montante integral, do crédito tributário, judicial ou 
administrativo; 
IV – a concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, 
da Lei Federal nº 12.016/09; 
V- a concessão de liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial 
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;  
VI- a moratória nos termos dos artigos 152 a 155 da Lei Federal nº. 5.172, de 25 
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN); 
Art. 9º São modalidades de extinção do crédito tributário: 
 I - o pagamento; 
II - a compensação, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar 
Municipal nº 105, de 25 de outubro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM); 
III - a transação autorizada por Lei específica, nos termos do artigo 171 da Lei 
Federal nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN); 
IV – remissão, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 105, de 
25 de outubro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM); 
V - a decadência e a prescrição; 
VI - a conversão de depósito em renda, nos termos do regulamento municipal; 
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do 
disposto no artigo 150, caput, e §§ 1º e 4º da Lei Federal nº. 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN); 
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164 
da Lei Federal nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional 
(CTN); 
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a decisão definitiva na 
órbita administrativa; 
X - a decisão judicial transitada em julgado. 
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas 
em lei municipal específica.  
Art. 10 São modalidades de exclusão do crédito tributário: 
 I - a isenção, nos termos dos artigos 176 a 179 da Lei Federal nº. 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN); 
II - a anistia, nos termos do artigo 180 a 182 da Lei Federal nº. 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN). 



 
 

  
CAPÍTULO V 

DAS CAUSAS DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

Art. 11 São hipóteses de interrupção da prescrição do crédito tributário 

I – pela assinatura do Termo de Confissão de Débito ou por qualquer outro ato 
inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 
devedor. 
II – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;  
III - pelo protesto judicial; 
IV - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
Art. 12 São hipóteses de suspensão da prescrição do crédito tributário: 
I - o parcelamento; 
II – os recursos administrativos e as reclamações, recurso ou reclamação, 
interpostos no prazo legal, pendentes de decisão administrativa; 
III – o depósito do valor do montante integral, do crédito tributário, judicial ou 
administrativo; 
IV – a concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, 
da Lei Federal nº 12.016/09; 
V- a concessão de liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial 
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;  
VI- a moratória nos termos dos artigos 152 a 155 da Lei Federal nº. 5.172, de 25 
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN); 
VII- por 180 dias, o ato de controle administrativo de inscrição em Dívida Ativa, ou 
até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA 

Art.13 O parcelamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa poderá ser efetuado 
pela Gerência da Receita Municipal em até 36 (trinta e seis) parcelas para pessoa 
física ou jurídica, antes da emissão da Certidão de Dívida Ativa/CDA, sendo que o 
valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a 01 (uma) UPM para pessoa 
jurídica e 0,5 (meia) UPM para pessoa física na data do parcelamento. 
  
§1º. Os débitos objeto de parcelamento compreendem o valor principal, a 
atualização monetária, os juros e as multas incidentes até a data da concessão do 
benefício. 
  
§2º. O valor que for antecipado pelo contribuinte, a seu critério, será abatido do 
saldo devedor, para efeito de concessão do parcelamento. 
§3º. O atraso no pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas ou 05 (cinco) 
alternadas implicará no cancelamento do parcelamento, tornando vencidas as 
parcelas subsequentes, sem prejuízo da aplicação da atualização monetária, juros 
e multa de mora. 
§4º. Todo o pedido de parcelamento, inclusive aqueles em parcela única, será 
sempre instruído com a assinatura de Termo de Confissão de Débito. 
 
 

  
CAPÍTULO VII 



DO REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA 

  
  

Art. 14 Os débitos inscritos em Dívida Ativa poderão ser objeto de reparcelamento 
por mais 02 (duas) vezes, antes da emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e 
no valor de parcela mínimo previsto no artigo anterior, limitando-se o primeiro 
reparcelamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas, e o segundo reparcelamento 
em até 12 (doze) parcelas, respectivamente, condicionado ao recolhimento do 
valor mínimo correspondente a: 
  
I – 20% (vinte por cento) do montante integral devido em cada lançamento 
tributário ou não tributário, para o primeiro reparcelamento; 
  
II – 25% (vinte e cinco por cento) do montante integral devido em cada lançamento 
tributário ou não tributário, para o segundo reparcelamento. 
  
§1º. Os débitos objeto de reparcelamento compreendem o valor principal, a 
atualização monetária, os juros e as multas incidentes até a data da concessão do 
benefício. 
  
§ 2º O valor que for antecipado pelo contribuinte, a seu critério, será abatido do 
saldo devedor, para efeito de concessão do reparcelamento. 
  
§3º. O atraso no pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas ou 05 (cinco) 
alternadas implicará no cancelamento do reparcelamento, tornando vencidas as 
parcelas subsequentes, sem prejuízo da aplicação da atualização monetária, juros 
e multa de mora. 
  
§4º. Todo o pedido de reparcelamento, inclusive aqueles em parcela única, será 
sempre instruído com a assinatura de Termo de Confissão de Débito. 
  
  

CAPÍTULO VIII 
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 

Art. 15 As notificações ou quaisquer outros atos mencionados neste Decreto serão 
comunicados ao contribuinte por qualquer uma das seguintes formas: 
  
I - por notificação pessoal e direta, acompanhada, conforme o caso, da 
correspondente guia para o recolhimento do tributo devido;   
  
II - por via postal, devendo a respectiva correspondência ser acompanhada de 
Aviso de Recebimento - AR; 
 
III - por publicação no órgão oficial do Município; 
  
IV - por Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC); 
  
V - por qualquer outra forma estabelecida na legislação tributária do Município.  
 
 

  
  



CAPÍTULO IX 

DA EXECUÇÃO FISCAL 

Art. 16 A cobrança judicial da Dívida Ativa ocorrerá nos termos da Lei Federal nº. 
6.830, de 22 de setembro de 1980, da Lei Municipal nº 886, de 15 de janeiro de 
2014, e demais instrumentos legais pertinentes. 
Art. 17 Encaminhada a Certidão da Dívida Ativa (CDA) para a cobrança judicial 
caberá ao órgão fazendário prestar as informações solicitadas pela Procuradoria 
Jurídica do Município (PJM) ou pelas autoridades judiciárias. 
Art. 18 O parcelamento após ajuizamento da Certidão da Dívida Ativa (CDA) 
ocorrerá em até 12 (doze) parcelas, nos termos do art. 9º da Lei Municipal nº 886, 
de 15 de janeiro de 2014. 
 
 

CAPÍTULO X 

DO PROTESTO DE CDA EM CARTÓRIO 

Art. 19  O Protesto Extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) ocorrerá nos 
termos da Lei Federal nº. 9.492, de 10 de setembro de 1997, da Lei Complementar 
Municipal nº 154, de 24 de março de 2015, e demais instrumentos legais 
pertinentes. 
Art. 20 O parcelamento após a lavratura e registro do protesto extrajudicial da 
Certidão de Dívida Ativa/CDA ocorrerá em até 36 (trinta e seis) parcelas, com valor 
mínimo de 02 (duas) UPM para pessoa jurídica e 01 (uma) UPM para pessoa física 
na data do parcelamento, sendo permitido o reparcelamento por mais 02 (duas) 
vezes, limitando-se o primeiro reparcelamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas, 
e o segundo reparcelamento em até 12 (doze) parcelas, respectivamente, 
condicionado ao recolhimento do valor mínimo correspondente a: 
  
I – 30% (trinta por cento) do montante integral devido em cada lançamento 
tributário ou não tributário, para o primeiro reparcelamento; 
  
II – 40% (quarenta por cento) do montante integral devido em cada lançamento 
tributário ou não tributário, para o segundo reparcelamento. 
  
§1º. Os débitos objeto de reparcelamento compreendem o valor principal, a 
atualização monetária, os juros e as multas incidentes até a data da concessão do 
benefício. 
  
§ 2º O valor que for antecipado pelo contribuinte, a seu critério, será abatido do 
saldo devedor, para efeito de concessão do reparcelamento. 
  
§3º. O atraso no pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas ou 05 (cinco) 
alternadas implicará no cancelamento do reparcelamento, tornando vencidas as 
parcelas subsequentes, sem prejuízo da aplicação da atualização monetária, juros 
e multa de mora. 
  
§4º. Todo o pedido de parcelamento, inclusive aqueles em parcela única, será 
sempre instruído com a assinatura de Termo de Confissão de Débito. 
Art. 21 Para a realização do processo extrajudicial observar-se-á o disposto na Lei 
Federal nº 9.496, de 10 de setembro de 1997 e na Lei Complementar Municipal nº 
154, de 24 de março de 2015 e nos demais instrumentos pertinentes. 
Parágrafo único: Considera-se o momento da lavratura e registro do protesto 
extrajudicial aquele previsto no artigo 20 da Lei Federal nº 9.492, de 10 de 



setembro de 1997, na ocasião da entrega do respectivo instrumento pelo Cartório 
de Registro à Gerência da Receita Municipal (GRM). 
 
 

  
CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.22 As competências previstas nos Capítulos VI e VII poderão ser delegadas 
por ato do Secretário Municipal da Fazenda. 
  
Art.23 Ficam revogados: 
  
I-    O Decreto nº. 2.635, de 24 de maio de 2011; 
II- O Decreto nº. 4.540, de 30 de junho de 2016; 

III- O Decreto nº 5.172, de 27 de agosto de 2018; 
IV-O Decreto nº. 5.647, de 03 de março de 2020; e, 
V- Os incisos I e III do artigo 2º do Decreto nº. 3.065, de 07 de maio de 2012. 

  
Art. 24  Será de 01 (uma) UPM o valor mínimo de parcela para pessoa física 
enquanto não entrar em vigor disposição de Lei que permita o valor mínimo 
previsto nos artigos 13 e 14 deste Decreto. 
  
Art. 25 Os casos omissos serão decididos pelo Secretário Municipal da Fazenda. 
  
Art. 26 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

  
Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 02 de junho de 2021, trezentos e 
nove anos da instalação da Câmara Municipal e quarenta anos do Tombamento. 
 
 

 
 
 

Angelo Oswaldo de Araújo Santos 

Prefeito de Ouro Preto 
  

 


