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PROJETO DE LEI Nº 016/2019 

 

DISPÕE SOBRE COMPENSAÇÃO DE 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 

GLORINHA COM CRÉDITOS DE 

FORNECEDORES, PRESTADORES DE 

SERVIÇO, LOCADORES DE IMÓVEIS E 

EXECUTANTES DE OBRA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar compensação de créditos 
tributários do Município de Glorinha com créditos dos contribuintes, decorrentes de 
fornecimento de bens, prestação de serviços, locações de imóveis e execução de 
obras, nas condições estabelecidas na presente Lei.  

Art. 2° Fica estabelecido que antes de todos os pagamentos realizados pela 
Fazenda Municipal a autoridade competente verificará, mediante consulta, a 
existência de débito líquido e certo em nome do sujeito passivo no âmbito da 
Secretaria Municipal da Fazenda.  

§ 1° Apurada a existência de débito do contribuinte, o valor do crédito a ser 
recebido por esse poderá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em 
procedimento de ofício. 

§ 2° Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao 
contribuinte que se manifeste quanto ao procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contado do recebimento da notificação enviada pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência. 

§ 3º Na hipótese de o contribuinte discordar da compensação de ofício, a 
autoridade competente da Secretaria Municipal da Fazenda, para autorizar a 
compensação, reterá o valor da restituição até que o débito tributário seja liquidado. 

§ 4º Sob condição de análise pela autoridade competente, não haverá 
retenção do crédito do contribuinte, quando esse apresentar, dentro do prazo do § 
2º, os motivos pelos quais considera a compensação indevida, embasados em 
documentos comprobatórios que caracterizem a liquidação do seu débito ou a 
suspensão de sua exigibilidade.  

Art. 3º A compensação far-se-á pelo sistema de encontro de contas, com os 
elementos indispensáveis a sua contabilização.  

§ 1° A compensação poderá ser realizada pelo poder público desde que 
respeitada a ordem crescente dos prazos de prescrição dos débitos.  

§ 2° Deverão ser respeitadas as dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar.  
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§ 3º Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a 
imputação far-se-á na mais onerosa.  

Art. 4º A compensação de que trata o artigo 1° obedecerá aos seguintes 
requisitos:  

I -  deve haver identidade entre os sujeitos da relação, devendo o sujeito 
passivo ser ao mesmo tempo credor e devedor do sujeito ativo; 

II -  apenas poderá compensar o contribuinte que mantiver débito em relação à 
Fazenda Municipal, devendo existir correlação de CPF ou CNPJ; 

III -  inviável será a compensação de créditos de pessoas jurídicas com débitos 
de seus sócios ou acionistas, ficando vedada a compensação de débitos do sujeito 
passivo com créditos de terceiros;  

IV -  os créditos, tanto do Ente Público, quanto do sujeito passivo, devem estar 
vencidos, serem líquidos e certos;  

V -  os créditos do sujeito passivo devem estar empenhados, liquidados e 
aptos para pagamento, nos termos dos artigos 60 e 63 da Lei Federal n° 4.320/64 e 
respeitados o art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93;  

VI -  os valores a serem compensados, tanto débitos, como créditos, serão 
apresentados em expediente administrativo específico instaurado e serão 
atualizados até a aprovação da Administração Municipal datada e assinada pelo 
Secretário Municipal da Fazenda;  

VII -  deverá ser demonstrada, através de expediente próprio e por escrito, a 
inexistência de discussão administrativa ou judicial sobre o crédito a ser 
compensado, respeitando o disposto no artigo 170- A do CTN;  

VIII -  em havendo discussão judicial, a compensação poderá ser requerida por 
escrito no processo judicial correspondente.  

Art. 5º O requerimento de compensação será protocolado pela parte 
interessada, dirigido ao Secretário Municipal da Fazenda, formando um expediente 
administrativo específico, juntando cópias dos seguintes documentos:  

I -  cópia do CPF ou CNPJ da parte interessada;  

II -  cópia de documento de identificação do requerente;  

III -  assinatura do responsável legal, proprietário ou responsável tributário, 
desde que respeitada a identidade de partes prevista no artigo 4º, inciso I desta Lei;  

IV -  contrato social e averbações atualizadas, quando se tratar de pessoa 
jurídica; 

V -  número do cadastro municipal do qual se requer a compensação, 
demonstrando a origem do débito;  

VI - número do contrato administrativo ou nota de empenho originário do 
crédito administrativo, demonstrando o valor atualizado.  

Art. 6º O requerimento será analisado pela Secretaria Municipal da Fazenda 
com a aprovação ou denegação final fundamentada do Secretário Municipal da 
Fazenda.  



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 -E-mail: prefeitura@glorinha.rs.gov.br 

 

Art. 7º Quando no encontro de contas existir saldo favorável ao Município, a 
diferença deverá ser paga pelo contribuinte, no ato ou em parcelas, mediante termo 
de confissão de dívida e compromisso de pagamento.  

Parágrafo Único. Na hipótese em que o crédito do sujeito passivo para com a 
Fazenda Municipal exceder ao total dos débitos a serem compensados, o respectivo 
saldo será efetivado pela Fazenda, respeitados os prazos e cronologia original. 

Art. 8º Os precatórios judiciais poderão ser compensados nas hipóteses dos §§ 
9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal.  

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 10  Revogam-se as disposições em contrário.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 18 de abril de 2019. 

 

 
           

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 
Prefeito Municipal  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


