Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Eldorado

DECRETO N° 1028/2021

"Regulamenta a forma de apuração da base de cálculo
do ISSQN nos serviços de construção civil".

D1NOEL PEDROSO ROCHA, Prefeito Municipal da Estância Turística de
Eldorado, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
por Lei.
Considerando o disposto no artigo 127, §.1° e artigo 134, da Lei Complementar n° 10 de
28 de fevereiro de 2007 - (Código Tributário Municipal);
Considerando a necessidade de regulamentar a forma de apuração da base de cálculo do
ISSQN nos serviços de construção civil;
Decreta:
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1" Fica regulamentada a forma de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN nos serviços referentes aos subitens 7.02 e
7.05 da lista constante na Lei Complementar n° 50 de 27 de setembro de 2007, quando
prestados por empresas. ou equiparadas, na execução de serviços de empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil ou assemelhadas.
§ 1° Para fins do disposto neste regulamento, consideram-se serviços de
construção civil aqueles a que se referem os subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços
constante da Lei Complementar n° 50 de 27 de setembro de 2007.
§ 2° As normas estabelecidas neste Decreto aplicam-se às empresas que prestam
serviços no Município da Estância Turística de Eldorado, independentemente de estarem
ou não estabelecidas neste Município.
Capítulo II
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Art. 2° No caso de serviços de construção civil, considera-se ocorrido o fato
imponível quando consumada a atividade em que consiste a prestação de serviço ou.
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quando a execução seja continuada por períodos superiores a 30 (trinta)
dias, ao final de
cada mês de competência.

Capítulo III
DA BASE DE CÁLCULO
Art. 3° A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço.
§ 1° Considera-se preço, para efeitos deste artigo, a receita bruta corresponde

nte

ao serviço, sem qualquer dedução, exceto os descontos ou abatimentos

concedidos

independentemente de qualquer condição, desde que cumpridos os requis

itos previstos

neste Decreto e na legislação municipal.
§ 2° A base de cálculo do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQ

N)

da construção civil é o montante da.eceita bruta dos serviços, dela podendo

ser deduzidos
unicamente o valor do material fornecido pelo prestador de serviço de
execução, por
administração, empreitada ou subempreitada, de obra de construção civil,
hidráulica ou
elétrica e congêneres, sondagem, perfuração de poço, escavação, drenagem
e irrigação,
terraplanagem, pavimentação, concretagem, instalação e montagem de produt
o, peça e
equipamento, bem como reparação, conservação e reforma de edifício,
estrada, ponte.
porto e congêneres, inclusive o fornecimento de mercadorias produzidas
pelo prestador
dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS,
nos termos
do artigo 127, §. l °, subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, da Lei Compl
ementar n° 50
de 27 de setembro de 2007
§ Considera-se material fornecido pelo prestador do serviço somente aquele
por
ele adquirido e que se incorporar direta e definitivamente à obra, perdendo
sua identidade
física no ato da incorporação, não sendo passíveis de dedução os gastos com
ferramentas,
veículos, equipamentos, combustíveis, materiais de consumo, materiais
de instalação
provisória, refeições e similares.
§ 4° Os materiais fornecidos de que trata este artigo deverão ter sua aquisi

ção

comprovada pelo prestador do serviço, por meio da primeira via da nota fiscal

de compra

do material, que deverá:
I - ter data de emissão anterior àquela da Nota Fiscal de Serviços Eletrô

nica - NFS-e,

emitida para a prestação de Serviço;
II - discriminar as espécies. as quantidades e os valores dos materiais adquir

idós;
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III - indicar claramente a que obra se destina o material.
§ 5° Em caso de material adquirido para diversas obras, armazenado em depósi
centralizado. a saída do material respectivo de cada obra deve ser acompanhada

to

por nota

fiscal de simples remessa.
§ 6° O prestador de serviço deverá discriminar no Mapa de Dedução de Materi

al

da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) os seguintes dados:
I - o número e a data de emissão da Nota Fiscal de compra;
II - o número do CNPJ e a razão social do fornecedor;
III - a identificação e o número do contrato da obra à qual serão incorporados

os materiais;

IV - os materiais fornecidos com a descrição das espécies, quantidades e valore

s.

§ 7° Os materiais fornecidos, observadas as demais disposições deste
artigo

,

somente poderão ser excluídos da base de cálculo do imposto devido em razão

do serviço

de execução da obra correspondente.
§ 8° Os materiais fornecidos de que trata este artigo, considerados por espéci

e, não

poderão exceder em quantidade e preço os valores despendidos na sua

aquisição pelo

prestador do serviço.
§ 9° Na prestação dos serviços de fornecimento de concreto ou asfalto,

preparados

fora do local da obra, o valor dos materiais fornecidos será determ

inado pela

multiplicação da quantidade de cada insumo utilizado na mistura pelo valor

médio de sua

aquisição, apurado pelos três últimos documentos fiscais de compra

efetuada pelo

prestador do serviço, nos quais é dispensada a identificação do local da

obra a qual se

destinam.
§ 10° Não são considerados materiais dedutíveis:
a) os materiais adquiridos para a formação de estoque ou armazenados

fora do canteiro

de obras, antes de sua efetiva utilização;
b) os materiais adquiridos por meio de recibos, Nota Fiscal de Venda sem

a identificação
do consumidor ou ainda, aqueles cuja aquisição não esteja comprovada pela
primeira via
da nota fiscal correspondente;
c) os materiais adquiridos mediante nota fiscal em que não conste o local
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d) os materiais adquiridos posteriormente à emissão da Nota Fiscal da qual é efetuado o
abatimento;
e) as ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica;
t) os tapumes, alambrados com outros materiais utilizados no isolamento da obra;
g) os materiais e equipamentos utilizados para a sinalização da obra e trânsito;
h) os abrigos provisórios para depósito de materiais e outras utilidades;
i) os materiais utilizados na montagem ou construção provisória de depósitos, abrigos,
alojamentos e escritórios;
j) as placas de identificação e os gabaritos;
k) os materiais utilizados para cimbramento e escoramento de lajes, vigas e valas;
1) as formas para galerias e para infra e superestruturas;
m) as telas de proteção;
n) os maquinários, peças. ferramentas, andaimes e equipamentos em geral;
o) todos os demais materiais, equipamentos e ferramentas não incorporados à obra de
forma permanente.
Art. 4" O prestador de serviço deverá manter registros individualizados para cada
obra de forma a evidenciar a apuração da base de cálculo do tributo municipal.
Art. 5" O fornecimento de mercadorias ou materiais produzidos pelo prestador
dos serviços fora do local da obra fica sujeito ao ICMS, cabendo à emissão de documento
fiscal autorizado pelo Fiscal Estadual.
Capítulo IV
DA RECEITA BRUTA
Art. 6° integram a receita bruta para fins do disposto no § 1' do artigo 3° deste
decreto:
I -- o valor cobrado pelos materiais empregados;
II — qualquer parcela exigida, direta ou indiretamente, em bens, dinheiro, serviços ou
direitos;
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III —

os valores acrescidos a qualquer titulo e encargos de qualquer natureza, inclusive

valores porventura cobrados em separado;
IV — o valor dos tributos incidentes sobre a operação;
V — o valor correspondente a descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos sob
condição;
VI — o valor relativo a reajustes;
VII — o valor da locação de máquinas, motores e equipamentos, quando a respectiva
remuneração estiver englobada no preço de contrato;
VIII — o valor dos serviços de terceiros;
IX — o valor exigido para suprir os custos com mão de obra direta ou indireta relacionadas
à prestação do serviço;
X — o valor cobrado para suprir custos com material, equipamentos, ferramentas e
instunos, utilizados, empregados ou consumidos na realização do serviço;
XI — o valor exigido como ônus relativo à concessão de crédito ao tomador do serviço,
ainda que obrado em separado, na hipótese de prestação de serviços a crédito, sob
qualquer modalidade;
XII — o valor dos serviços essenciais, auxiliares ou complementares relacionados à
prestação do serviço;
XIII — qualquer outro valor exigido em decorrência da prestação do serviço.
Parágrafo único. Entende-se por serviços essenciais, auxiliares ou complementares
relacionados à prestação do serviço:
1— escavação, movimento de terras, desmonte de rochas, rebaixamento de lençol freático;
II -- estaqueamentos, fundações, escavações, aterros, perfurações, desmontes, demolições,
rebaixamento de lençóis de água, dragagens, escoramentos, terraplanagens, enrocamentos
e derrocamentos;
III concretagem e alvenaria;
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IV — revestimentos e pinturas de pisos, tetos, paredes, forros e divisórias;
V — impermeabilização e isolamentos térmicos e acústicos;
VI — instalações e ligações de água, de energia elétrica, de proteção catódica, de
comunicações, de elevadores, de condicionamento de ar, de refrigeração, de vapor, de ar
comprimido, de sistemas de condução e exaustão de gases de combustão, inclusive dos
equipamentos relacionados com esses serviços;
VII — construção de jardins, iluminação externa, casa de guarda e outros de mesma
natureza previstos no projeto original;
VIII — serviços de implantação de sinalização horizontal e vertical em estradas e rodovias,
quando ligados diretamente à execução das obras de construção civil.
Capítulo V
DA DEDUÇÃO PRESUMIDA
Art. 7° 0 prestador do serviço poderá optar pelo regime presumido de dedução de
materiais, sem a obrigatoriedade da comprovação prevista nos parágrafos 4° e 6° do artigo
3° deste Decreto, hipótese em que deduzirá do preço global o montante de 40% (quarenta
por cento) a título de materiais incorporados à obra.
§ 1° Dedução presumida é um regime simplificado de apuração da base de cálculo,
que deduz diretamente da receita bruta o valor estimado de materiais aplicados nos
serviços.
§ 2° A base de cálculo no regime de dedução presumida corresponderá à receita
bruta deduzida do valor estimado apurado na forma do caput deste artigo, não
possibilitada à dedução cumulativa dos materiais efetivamente aplicados nos serviços.
§ 3° Entender-se-á como opção realizada a emissão da nota fiscal de serviços
eletrônica efetuada pelo regime presumido.
§ 4° Caso o contribuinte faça a opção pelo regime de dedução presumida,
conforme o disposto no § 3° deste artigo, esta deverá ser mantida por toda a obra, não
cabendo mudança na sistemática de dedução até a conclusão de cada obra.
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§ 5" Não prevalecerá o percentual presumido nos casos em que o contribuinte
optar por deduzir acima do valor presumido e não conseguir comprovar o custo real dos
materiais empregados na obra.
§ 6° Na hipótese do disposto no parágrafo anterior, considerar-se-á o valor total
bruto da Nota Fiscal de Serviços deduzido da comprovação de dedução com base de
cálculo do imposto.
§ 7° O disposto no § 5° deste artigo aplica-se igualmente nas hipóteses de dolo,
fraude ou má-fé, sem prejuízos das penalidades legais cabíveis.
§ 8° Não será permitido optar pelo regime presumido de dedução quando o serviço
prestado for apenas de mão-de-obra.
Art. 8° O prazo para a opção a que se refere o § 3° do art. 3° deste Decreto, será
contado, para as obras em andamento. a partir da entrada em vigor deste decreto.
Art. 9° Sempre que a contabilidade apresentada não se revele regular e
esclarecedora, o Fisco efetuará o arbitramento da receita tributável dos serviços de
construção civil, nos termos previsto no CAPÍTULO III da Lei Complementar no 10 de
28 de fevereiro de 2007.
Art. 10° A inobservância das disposições deste decreto sujeitará o responsável às
multas previstas na legislação tributária da Estância Turística de Eldorado, sem prejuízo
do pagamento do imposto incidente sobre o serviço.
Art. 11° Ficam revogadas as demais normas em contrário.
Art. 12° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Eldorado, 03 de novembro de 2021
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