
LEI COMPLEMENTAR Nº 201 DE 20 DE JULHO DE 2021 

  

Altera a Lei Complementar nº. 105, de 25 de outubro de 2011, Código 

Tributário Municipal (CTM) e institui o Domicílio Eletrônico do 

Contribuinte e Responsável Tributário (DEC) 

  

O povo do Município de Ouro Preto, por seus representantes, decretou, e eu, 

em seu nome, promulgo a seguinte Lei Complementar: 

  

Art. 1º O "Título I" da Lei Complementar nº 105/2011, Código Tributário 

Municipal (CTM), passa a viger com a seguinte redação: 

  

"TÍTULO I" 

"DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES" 

  

Art. 2º Ficam inseridos os artigos 1º-A e 1º-B ao "Título I" da Lei 

Complementar nº 105/2011, Código Tributário Municipal (CTM), que passam 

a viger da seguinte forma: 

Art. 1º-A Considera-se domicílio fiscal do contribuinte ou responsável por 

obrigação tributária: 

I - Tratando-se de pessoa física, o lugar onde habitualmente reside, e, não 

sendo este conhecido, o lugar onde se encontre a sede principal de suas 

atividades ou negócios; 

II - Tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, o local de qualquer de 

seus estabelecimentos; 

III - Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, o local da sede de 

qualquer de suas repartições administrativas. 

IV - O domicílio eletrônico regularmente instituído, nos termos desta Lei, e 

implementado em ambiente virtual na rede mundial de computadores. 



 Art. 1º-B O Município poderá instituir a comunicação eletrônica entre a 

Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e o sujeito passivo por meio do 

Domicílio Eletrônico do Contribuinte e Responsável Tributário (DEC), na 

forma do regulamento, para utilizar, dentre outras finalidades: 

 I - Cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos; 

II - Encaminhar citações, intimações, notificações e autos de infração; 

III - Expedir avisos em geral. 

§1º Uma vez realizado o credenciamento por meio do Domicílio Eletrônico 

do Contribuinte e Responsável Tributário (DEC), as comunicações da 

Secretaria Municipal de Fazenda ao sujeito passivo poderão ser feitas por 

meio eletrônico, dispensando-se, a juízo da Secretaria Municipal da Fazenda 

(SMF), a sua publicação no Diário Oficial do Município, a notificação ou 

intimação pessoal, ou o envio por via postal. 

§2º. A comunicação feita na forma prevista no caput deste artigo será 

considerada pessoal para todos os efeitos legais. 

§3º.Considerar-se-á realizada a comunicação na data em que o sujeito 

passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação. 

§4º. Na hipótese do § 3º, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a 

comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. 

§5º A consulta referida nos §§ 2º e 3º deverá ser feita em até 10 (dez) dias 

contados da data do envio da comunicação, sob pena de ser considerada 

automaticamente realizada na data do término desse prazo. 

§6º. Nos casos urgentes em que a comunicação feita na forma deste artigo 

possa causar prejuízo a quaisquer das partes, ou nos casos em que for 

evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema tributário, o ato deverá 

ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme 

determinado pela autoridade competente. 

§7º A Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) poderá disponibilizar a 

utilização do Domicílio Eletrônico do Contribuinte e Responsável Tributário 

(DEC) a outros órgãos e a entidades da Administração Direta e Indireta do 

Município, na forma do regulamento. 

 §8º O credenciamento do Domicílio Eletrônico do Contribuinte e 

Responsável Tributário (DEC) previsto no §1º se dará, prioritariamente, 

através do cadastro de e-mail do sujeito passivo para essa finalidade, 

podendo, no entanto, de forma autônoma ou concomitante, incluir o endereço 



do sujeito passivo em todos os outros meios tecnológicos no estado da arte, 

inclusive os aplicativos de comunicação ou seus similares. 

§9º A comunicação de atos processuais por meio eletrônico poderá ser 

aplicada ao processo administrativo fiscal dos tributos municipais, da dívida 

ativa e de todos os demais processos no âmbito da administração pública 

direta e indireta do Município. 

 §10 De forma concomitante, a administração pública direta e indireta do 

Município deverá manter o meio físico para citação, notificação ou 

comunicação dos atos processuais aos contribuintes. 

Art. 3º O artigo 6º da Lei Complementar nº 105/2011, Código Tributário 

Municipal (CTM), passa a viger com a seguinte redação: 

Art. 6º O lançamento de tributos e suas alterações serão comunicados aos 

contribuintes e responsáveis tributários por qualquer uma das seguintes 

formas: 

I- mediante 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 meio eletrônico, junto ao Domicílio Eletrônico do Contribuinte e 

Responsável Tributário (DEC), através dos seguintes meios, de forma 

alternativa ou concomitante: 

a) e-mail; 

b) aplicativos ou seus similares; 

c) todos os demais meios tecnológicos no estado da arte. 

IV- mediante edital publicado no Diário Oficial do Município, inclusive, em 

sua versão eletrônica; 

V- por qualquer outra forma estabelecida na legislação tributária do 

Município. 

§1º. No caso de comunicação por meio de notificação pessoal e direta, a falta 

de remessa ou o seu não recebimento não isentam o contribuinte do 

cumprimento de suas obrigações fiscais, especialmente as que se referirem ao 

pagamento dos tributos nas épocas regulamentares. 



§2º. O Edital poderá ser utilizado de forma autônoma ou concomitante, a 

juízo da Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive, se desconhecido o 

domicílio fiscal do contribuinte, responsável tributário ou infrator, ou quando 

resultar ineficaz qualquer dos meios de notificação previstos nos incisos I a 

III e V do presente artigo. 

§3º. Outras formas de notificação poderão ser estabelecidas na legislação 

tributária. 

Art.4º O artigo 7º da Lei Complementar nº 105/2011, Código Tributário 

Municipal (CTM), passa a viger com a seguinte redação: 

Art. 7º O lançamento, decorrente ou não de arbitramento, poderá ser revisto 

e retificado de ofício, a qualquer tempo, pelo órgão fazendário competente, 

desde que se verifique a superveniência de erros, fatores ou provas 

irrecusáveis incidentes sobre os elementos que o constituem. 

Parágrafo único - O responsável pelo recolhimento do tributo será notificado 

quando ocorrer alteração do lançamento de ofício. 

Art.5º O artigo 56 da Lei Complementar nº 105/2011, Código Tributário 

Municipal (CTM), passa a viger com a seguinte redação: 

Art. 56 Quanto aos Autos e Termos de Fiscalização: 

(...) 

VII. presume-se regularmente comunicado a lavratura quando: 

a) recebido pessoalmente, na data do recibo ou da certificação assinado pelo 

contribuinte, responsável tributário ou infrator, seu representante legal, 

procurador ou preposto; 

b) realizada por via postal, na data em que houver sido assinado o respectivo 

Aviso de Recebimento - AR, ou, caso inexistente a aposição de tal assinatura 

ou extraviado o referido AR, 30 (trinta) dias após a postagem da 

correspondência; 

c) realizada por edital, no término do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data de sua publicação ou afixação. 

d) realizada por meio eletrônico, no Domicílio Eletrônico do Contribuinte 

(DEC), na forma dos §§3º a 5º do artigo 1º-B desta Lei. 

(...) 



Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.7º Fica revogado o artigo 9º da Lei Complementar nº 105/2011. 

Art.8º Revogam-se as disposições em contrário. 

  

Ouro Preto, Patrimônio Cultural Mundial, 20 de julho de 2021, trezentos 

e dez anos da Instalação da Câmara Municipal e quarenta anos do 

Tombamento. 

  

   

Angelo Oswaldo de Araújo Santos 

Prefeito de Ouro Preto 

  

  

 


