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PROJETO DE LEI 01-00870/2017 da Vereadora Rute Costa (PSD) 
"Dispõe sobre a compensação de credito de do Imposto Sobre serviço de qualquer 

natureza - ISS, em tributos Municipais, taxas, multas e contribuições do Município de São 
Paulo da outras Providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º - As empresas optantes pelo regime de tributação Lucro Real ou Presumido, que 
apurar crédito, de Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza - ISS em quaisquer de suas 
operações financeiras, decorrentes de retenção na fonte ou pagamento a maior, serão objetos 
de compensação de débitos próprios de Impostos, taxas, multa e contribuições Municipal, 
vencidos ou vincendos, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. 

I - A compensação declarada devidamente, extingue o crédito Tributário, sob 
resolutória da posterior homologação do procedimento. 

Paragrafo Único: A compensação de que trata o "caput" será efetuada pelo sujeito 
passivo, mediante a apresentação de formulário de Declaração de Compensação estabelecido 
pela secretaria Municipal de Finanças. 

Art. 2º - Não poderão ser objeto de compensação, pelo sujeito passivo: 

I - Créditos de terceiros. 

II - Que se refira ""premio''. 

III - Decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado. 

IV - Créditos passíveis de restituição ou ressarcimento pelo Município de São Paulo. 

V - Débitos já homologados ou lançados no Programa de Parcelamento Incentivado - 
PPI 

Art. 3º - O tributo, multa ou contribuição objeto de compensação não homologado será 
exigido com os respectivos acréscimos legais. 

Art. 4° - A compensação total ou parcial de tributo administrado pela secretaria 
Municipal de finanças. dar-se-á, através do crédito de ISS apurado pelo contribuinte. 

Art. 5° - O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo 
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. 

Art. 6°- A Declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil 
e suficiente para exigência dos débitos indevidamente compensados. 

Art. 7° - Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá 
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência 
do ato que não a homologou. o pagamento dos débitos indevidamente compensados. 

Art. 8° - É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no Art. 7º, apresentar 
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação. 

Art. 9° - Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá 
recurso ao Conselho de Contribuintes. 

Paragrafo Único: A manifestação de inconformidade e o recurso que tratam os art. 8º e 
9º, obedecerão ao rito processual do Decreto Lei nº 70.235 de Março de 1972. 



Art. 10º - esta Lei entra em vigor na data da sua promulgação. 

Sala das Sessões, 14 de Dezembro de 2017. 

Às Comissões competentes" 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/03/2018, p. 79 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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