
Prefeitura Municipal de Surubim

A PREFEÍr-Â OO tr,tUUCÍpfO DE §URUBIM (pE), no usq de su?s atrihrições que
lha conferê a tei Orgânicâ o na'ionforúidade'dos artigos 51, § 30 e 60 da Lei
Municipal n" 506114 e,

Considerando as disposiçôes previstas na Lei Complementar Federal
No 116/2003 em que pese à tributação dos serviços previstos no item
7.0 e seus subitens da Lista Oficial de Serviços tributáveis pelo ISS;

Considerando que em razáo da repercussão geral na questão
constitucional suscitada no Recurso Extraordinário no 60349-1, cujo teor
da decisão de 18.08.201-0 o STF firmou o entendimento no sentido da
possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais
empregados na construção civil;
Considerando que o poder público de qualquer esfera da Íederação
não poderá endossar a prática que se constitua ou possibilite em crime
contra a ordem tributária na forma prevista no Art. l-o da Lei federal No

8.737/90;
Considerando que a dedução de base cálculo, não obstante a decisão
do STF, não poderá ser sem que seja Íeita a aÍerição de negócio lícito,
isto é, os materiais empregados e fornecidos serão deduzidos apenas
quando adquiridos formalmente na forma da lei, não podendo ser

mensurados, estimados ou aleatório, de forma que deverá haver

critério e respaldo legal nas deduçôes da base, já que o STF avença

sobre a possibilidade e não determina um quantum.

RESOLVE

AÉ. 10 - A base de cálculo do ISS é o valor bruto dos serviços discriminados no

corpo da Nota Fiscal de Serviços, podendo o agente fazendário homologar a
dedução dos materiais empregados nos serviços de construção civil e congêneres
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Emento: Regulomenta artigos de lei que indico, estabelece critérios de exclusõo do

material do base de cálculo do ISS da construção civil para efeito de incidência do

imposto em observâncio à decisõo do Supremo Tribunol Federol e dó outros

providêncios.
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previstos no item 7.0 e seus subitens da lista oficial da Lei Complementar Federal
No 1L6/2003 e item 7.0 e seus subitens da lista prevista no Art. 51, § 3o e 60 da Lei

Municipal No 506/14, na forma estabelecida neste Decreto.

Art. 20 - Toda dedução da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços relativa aos

materiais empregados na construção civil deverá se fazer acompanhar de
comprovação por documentos íiscais hábeis que correspondam exatamente a

esses materiais e ao valor a ser deduzido sob pena de ser declarada a
irregularidade fiscal da dedução.

§ 10 - São indedutíveis, para fins de redução da base de cálculo do ISS, os materiais
e subempreitadas que não estejam respaldados pelo documento fiscal

correspondente, original e La via, que deverá conter, sem rasuras, as informações
reÍerentes ao seu emitente, ao destinatário, ao local da obra e a data de emissão,

sob pena de ser a dedução declarada nula de pleno direto pela autoridade
fazendária municipal.

§ 20 - Os mapas de dedução de materiais e subempreitadas deverão ser

confeccionados por mês e por obra, sendo lançados exclusivamente os valores dos
materiais e subempreitadas dedutíveis referentes ao mês em questão, bem como
os saldos de meses anteriores, devendo estar acompanhados de todos os

documentos lançados no mesmo, com os requisitos previstos no § 3o deste artigo.

Art. 30 - Para efeito de incidência do ISS consideram-se:

I - Obras de Construção Civil

a) As que resultam em ediÍicações de qualquer natureza que não possam ser

Íetiradas sem destruição, modificação, fratura ou dano;

b) As demolições e as terraplenagens para fins de edificação ou loteamento com
projeto previamente aprovado pela Prefeitura, conforme o caso.

b) Os estaqueamentos e as fundações;

c) A reparação ou recuperação, restauração e reforma de edifícios, obras

hidráulicas, estradas, pontes, portos, hidrovias, aeroportos, heliportos e

congêneres;

d) As instalaçóes hidráulicas, sanitárias, elétricas, de comunicação, de

telecomu nicação, de transmissão de dados, de sistemas de refrigeração e de

vapor, de ar comprimido, de condução e exaustão, de gases de combustão e
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combustíveis, de detecção e combate a incêndios, de segurança, de elevadores e
outros assemelhados, quando vinculados a um projeto de engenharia;

e) As construções de estradas, ferrovias, portos, hidrovias, aeroportos, eliportos e

congêneres;

f) Os serviços de pavimentação em geral;

g) As obras de saneamento urbano ou rural;

h) As obras hidráulicas destinadas a captação, adução, armazenamento,
distribuição, tratamento, utilização, drenagem, dragagem, irrigação e

sistematização do solo com o objetivo de disciplinar o aproveitamento, emprego e
direção das águas e de outros fluidos;

i) Os serviços de reforço estrutural de edificaçóes, pontes e congêneres;

j) A construção de sistemas de produção, distribuição de energia elétrica e de
telecomu nicaçôes;

k) Os serviços de pintura, concretagem, impermeabilização, marmoraria, colocação
de esquadrias ou divisórias, jardinagem, vidraçaria, aplicação de pisos ou gesso,

quando forem realizados conjuntamente com as obras de que trata este artigo;

m) Os serviços auxiliares e complementares das obras de construção civil, que

sejam realizados conjuntamente com as obras de que trata este artigo.

ParágraÍo único - As disposições contidas na alínea "i" do inciso I deste artigo
aplicam-se aos processos pendentes de julgamento.

b) Elaboração de anteprojetos e projetos executivos para trabalhos de engenharia;

c) Fiscalização, supervisão e assessoria técnica de obras e serviços de engenharia.

§ Lo - Para Íins do disposto neste artigo, entende-se por serviços:
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II - Serviços de Engenharia Consultiva:

a) Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais

e outros estudos relacionados com obras e serviços de engenharia;
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II - complementares, os serviços vinculados à especificação arquitetônica da obra,
em que o material utilizado faça parte integrante da mesma.

III - de restauração, a intervenção de natureza corretiva, que consiste na

reconstituição das características originais do Imóvel, mediante a recuperação do
mesmo, compreendendo as estruturas afetadas, os elementos destruídos,
danificados ou descaracterizados, as instalações internas, ou ainda, o expurgo de
elementos estra nhos;

IV - de reparação ou recuperação, a intervenção realizada em imóvel que não seja

objeto de restauração, que consiste na sua recuperação, compreendendo a

estrutura, as instalaçóes, os ambientes interiores e os elementos externos;

V - de reforma, a intervenção realizada em imóvel que consiste na modificação
estrutural ou arquitetônica do seu estado atual.

§ 20 - As disposições constantes do presente artigo somente se aplicam às obras e
serviços que exijam responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado
e cuja execução possa ser comprovada mediante documentos que demonstrem a

sua natureza.

§ 3o - Não se enquadram nos serviços a que se refere o parágrato primeiro deste

artigo, e nem como subempreitadas para íins de retenção na fonte e deduções da

base de cálculo, os serviços que não são da mesma natureza da obra a que se

referem, tais como:

a) Locação de máquinas e equipamentos acompanhadas ou não de operador e a
sua respectiva manutenção;

b) Transportes e fretes de qualquer natureza;

c) Decorações em geral não especiÍicadas no projeto arquitetônico;

Art. 4(, - Na hipótese de não comprovação do valor total dos materiais fornecidos

e/ou empregados pelo prestador do serviço e das subempreitadas já tributadas
pelo imposto, nos termos do artigo 2o deste Decreto, o prestador do serviço ou a
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I - auxiliares, os serviços da mesma natureza da obra, necessários e indispensáveis
à sua execução física em que o material utilizado não faça parte integrante da
mesma;

d) Engenharia consultiva, referida nas alíneas "a" e "c" do inciso II deste artigo,
relativa a obras de construção civil.
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autoridade fiscal aplicará, a título de dedução da base de cálculo do ISS, os
seguintes percentuais sobre o preço do serviço:

| - 4O o/" (quarenta por cento) - recapeamento asfáltico, serviços de concretagem
e/ou pavimentação em pedras;

ll - 3Oo/o (trinta por cento) na execução por empreitada ou subempreitada de obras
de construção civil, hidráulicas ou elétrica e de outras obras semelhantes,
constantes dos itens 7.02 e 7.05, da lista oficial de serviços da Lei Municipal no

506/14, ressalvado o disposto nos incisos III e IV deste artigo, inclusive os

respectivos auxiliares ou complementares;

llÍ - No/" (quarenta por cento) - Na prestação de serviços a que se refere o item
4.02, e de hospitais e clínicas de hemodiálise a que se refere o item 4.03, da lista

de serviços da base de cálculo, na hipótese em que o tomador de serviços seja o
Município de Surubim e esses serviços sejam remunerados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).

lY - !Oo/" (dez por cento) terraplanagem, sondagem, perfuração de poços,

escavação, drenagem e irrigação e congêneres;

Y - 0!o (zero) os serviços de instalação e montagem de produtos, peças e

equipamentos relacionados à obra não se sujeitam a dedução, por não haver
fornecimento de mercadoria.

§Lo - Percentuais superiores aos estabelecidos neste artigo somente serão

admitidos quando respaldados por documentos fiscais legais e hábeis

devidamente auferidos por agente habilitado designado pelo Município para

aferição c ircu n sta nciada.

§2o - O contribuinte que, dentro do mesmo período fiscal, comprovar o efetivo
gasto com material e subempreitada não poderá utilizar a aplicação dos
percentuais previstos neste artigo.

§ 30 - O contribuinte que, no início de uma obra, optar pela dedução de material e

subempreitada conforme comprovação efetiva dos gastos, ou pela utilização dos

percentuais, não poderá alterar o critério, durante a sua execução.

Art. 5o - Qualquer dedução acima dos índices estabelecidos neste Decreto poderá

ser aceita pela Fazenda Pública, desde que sejam apresentadas as devidas

comprovações legais dos materiais fornecidos ou empregados, sob pena de

nulidade da dedução.
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§ Lo O contribuinte deverá registrar previamente as aquisiçôes de materiais a
serem aplicados em cada obra, devendo sempre existir um valor de saldo de
material a ser utilizado para dedução no momento da emissão de cada NFS-e.

§ 20 Sempre que os materiais a serem empregados na prestação dos serviços

estiverem estocados fora do canteiro da obra, a transferência dos mesmos será

comprovada por intermédio do documento fiscal competente.

Art. 60 - Ao contribuinte que optar pela opção dedução comprovada haverá a

obrigação de apresentar um Mapa de Dedução de Material e Subempreitada
(MDMS) em que conste detalhadamente as deduçóes na forma do artigo anterior.

ParágraÍo único - O tomador do serviço não se exime da responsabilidade de
eventuais diferenças do imposto devido ao Município, caso aceite a apresentação
do mapa previsto neste artigo.

Aft. 70 - O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou

benefícios tributários ou Ílnanceíros, inclusive de reducão de base de cálculo ou

de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte,

direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação

da alíquota mínima estabelecida no art.88,l da ADCT/CF88 e Lei Complementar

Federal no !57 /16, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7 .02, 7 .05

e 16.01 da lista anexa a Lei Complementar Federal no 1L6/2003.

Art.80 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.

Surubim (PE), 03 de Janeiro de 2018
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