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Nosso compromisso social... 
  
Este trabalho pode ser copiado total ou parcialmente. Pedimos somente a gentileza de 
que: 
 

• Seja informada a fonte1. 
• Faça-se uma doação para a entidade abaixo, com o valor mínimo de R$ 25,00. 

 
O valor de nossos livros e apostilas é destinado a instituições de caridade, que realmente se 
diferenciam por seus trabalhos voluntários.  

 

 

                                                
1 Martins, André Luiz. O INSS e o ISS na construção civil. rev. 4.0/ 2018. Disponível em: 
< http://www.martinseassociados.com.br/index.php/downloads.html>. 

Os valores pagos em nossas obras são totalmente revertidos para 
instituições de caridade. 

 
É parte de nosso compromisso social! 
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Introdução 
 
 
 Este trabalho visa apresentar diretrizes acerca do procedimento administrativo nas regularizações de 
obras, de uma forma prática. Tal assunto revela imensa importância na carga tributária das empresas e mesmo 
dos particulares, devendo ser tratado com grande profundidade devido aos valores - quase sempre altos - que 
são vertidos à Seguridade Social e municípios. Além disso, temos a interposição a vários pontos de suma 
importância para o país: a economia, Previdência Social, benefícios sociais, emissão de certidões negativas de 
débitos, fiscalizações, processos administrativos e judiciais, habite-se, registro de imóveis, entre outros. 
 
 Cumpre lembrar que após a união das Receitas, Previdenciária e Federal, criando o que se denominou 
Super-Receita, tal assunto é hoje tratado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, sendo normatizado 
a partir da Instrução Normativa n° 971/2009.  
 
 Que ninguém se exima de cumprir sua obrigação, pagando os tributos que são obrigados por lei, mas o 
assunto é árido, a bibliografia é escassa e os profissionais habilitados para tratar do assunto são 
praticamente inexistentes. Isso leva, muitas vezes, a uma tributação equivocada, causada pelo 
desconhecimento do que se pode utilizar e de como se deve proceder. 
 

Nosso trabalho nesses anos tem buscado auxiliar profissionais das mais diferentes áreas, esclarecendo 
e informando, reduzindo a passos largos os valores que deveriam ser pagos à Seguridade, pelo simples 
desconhecimento ou adequação às instruções normativas vigentes. 

 
O assunto da retenção na cessão de mão de obra também é aqui abordado, de forma rápida e com a 

questão da desoneração, onde a retenção sofre uma redução de 11% para 3,5%. 
 
Ao final, teremos algumas considerações sobre a questão do ISSQN – Imposto Sobre Serviço de 

Qualquer Natureza, que aqui será tratado simplesmente de ISS. 
 
Sua legislação aparentemente simples é fonte inesgotável de discussões em todas as esferas, mesmo 

após décadas de sua utilização pelas municipalidades. 
 
Publicamos duas obras que podemos indicar para os que pretendem se aprofundar no assunto, “O INSS, 

o ISS e a Retenção dos 11% na Construção Civil”, pela editora Paco – 2014 e “O INSS na Construção Civil 
– discussões sobre a aferição indireta”, pela Quartier Latin – 2008.  

 
Nossos melhores votos a você, que nos dará a honra de discutir esse tema e aprendermos juntos. 
 
 
 
 

André Luiz Martins 
 
* Pós-graduado em Direito Previdenciário e Direito Tributário pela Escola Paulista de Direito, graduado em Engenharia 
Industrial pela Universidade São Francisco, com inúmeros cursos e palestras sobre as questões tributárias na Construção 
Civil, no SINDUSCON, SECOVI, Sindicato de Contadores, Associações de Engenheiros, escolas superiores de advocacia e 
outros órgãos de classe; é ainda consultor pela Martins & Associados de várias empresas nacionais e multinacionais em 
todo o Brasil, com teses inovadoras acerca das contribuições sociais na construção civil. Autor do livro “INSS na 
Construção Civil”, pela editora Quartier Latin e “INSS, ISS e a retenção dos 11% Construção Civil”, pela Paco Editorial.  
** Participaram da revisão 3.2 deste trabalho: Raphael Gomes Garcia, Ana Regina de Paula e Arthur Henrique Ferreira. 
A este último, nosso especial agradecimento pela ajuda no canal YouTube. 
 
 
Trabalhos do autor: 
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Uma série bem ponderada de discussões 
sobre o cálculo do INSS na construção 
civil.  
A única obra no Brasil a discutir o cálculo 
via arbitramento. Livro para aqueles que 
buscam conhecimento avançado sobre o 
tema. 

  

 

Um livro completo sobre as principais 
questões tributárias do INSS, o ISS e os 
constantes problemas relacionados à 
retenção. 
Excelente para aqueles que desejam 
aprender sobre o tema, com uma 
linguagem simples e dirigida a todos que 
trabalham na área de construção civil. 
 Atualizado até a IN 1.477/2014 (DISO 
Web),com capítulo sobre a desoneração. 

  

 

Uma apostila com quase 100 páginas, 
usada para preparar centenas de pessoas 
sobre o tema e que vem se aperfeiçoando 
no tempo.  
Apresenta de forma prática e pontual os 
principais pontos sobre o INSS, o ISS e a 
retenção. A versão 4.0, de 2016 já se 
encontra disponível para download em 
nosso site, atualizado até a DISO Web e a 
desoneração na folha de pagamento. 

  

 

Uma apostila prática sobre as questões da 
cessão de mão de mão, empreitada e a sua 
retenção. Assunto de domínio de poucas 
pessoas na área tributária, mas questão 
fundamental para as empresas que buscam 
o a restituição dos valores retidos, a correta 
base de retenção, ou mesmo para 
tomadores que desejam a elisão da 
responsabilidade tributária. 
Disponível para download em nosso site. 
Atualizado até a IN 971/2009. 
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GLOSSÁRIO DE SIGLAS 

 

ABNT    Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ADCT   Ato das Disposições Constitucionais Transitórias   

ARO   Aviso de Regularização de Obra 

ART   Anotação de Responsabilidade Técnica 

AVCB    Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros  

BNH    Banco Nacional da Habitação  

CAU   Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CBO     Código Brasileiro de Ocupação  

CCO     Certidão de Conclusão de Obra  

CDA     Certidão da Dívida Ativa  

CEI   Cadastro de Específico do INSS 

CLPS     Consolidação das Leis da Previdência Social  

CLT   Consolidação das Leis do Trabalho 

CND    Certidão Negativa de Débitos 

CNPJ   Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

CPD-EN    Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa  

CPF   Cadastro de Pessoas Físicas    

CPRB                         Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta  

CREA   Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CTN   Código Tributário Nacional 

CUB    Custo Unitário Básico  

DISO    Declaração de Informações Sobre a Obra  

EPP    Empresa de pequeno porte  

FUNAI   Fundação Nacional do Indio 
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GFIP                          Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social 

IAPAS   Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social 

IAPI      Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários  

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS     Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços  

IN   Instrução Normativa 

INSS   Instituto Nacional de Seguro Social 

IPTU    Imposto Predial e Territorial Urbano  

ISS   Imposto Sobre Serviços 

ISSQN   Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

LOPS    Lei Orgânica da Previdência Social  

ME    Microempresa  

NBR   Denominação de norma da ABNT 

NFLD     Notação Fiscal de Lançamento de Débito  

PCMAT                      Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção  

PGR     Programa de Gerenciamento de Riscos   

PCMSO   Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

PCSS    Plano de Custeio da Seguridade Social  

PPRA    Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

PROEMPI Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e 
Região 

RFB   Receita Federal do Brasil 

RMIT   Regra Matriz de Incidência Tributária  

RPS    Regulamento da Previdência Social  

RRT                        Registro de Responsabilidade Técnica 

SEBRAE  Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
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SECOVI Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de 
Imóveis Residenciais e Comerciais 

SENAC  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SENAI   Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESC   Serviço Social do Comércio  

SESI   Serviço Social da Indústria 

SICAE   Sistema de Informação e Controle do Andamento da Execução  

SINDUSCON  Sindicato da Indústria da Construção Civil 

SRF   Secretaria da Receita Federal   
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             Visite nosso canal! 
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i - Apesar da sua importância, são raros os especialistas na área de construção civil. Essa 

apostila é para auxiliar àqueles que necessitam regularizar suas obras. Caso deseje 
aprofundar-se, leia nossos livros. (foto do autor). 
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1) Conceitos adotados na construção civil pelo INSS 
 
 
 
Acréscimo ou ampliação: a obra realizada em 
edificação preexistente, já regularizada na RFB, que 
acarrete aumento da área construída, conforme 
projeto aprovado; 
Anexo: a edificação que complementa a construção 
principal, edificada em corpo separado e com funções 
dependentes dessa construção, podendo ser, por 
exemplo, área de serviço, lavanderia, acomodação de 
empregados, piscina, quadra, garagem externa, 
guarita, portaria, varanda, terraço, entre outras 
similares; 
Área construída (área de cálculo): a correspondente 
à área total do imóvel, submetida, quando for o caso, 
à aplicação dos redutores de garagem, varanda, etc.; 
Área total: a soma das áreas cobertas e descobertas 
de todos os pavimentos do corpo principal do imóvel, 
inclusive subsolo e pilotis, e de seus anexos, 
constantes do mesmo projeto de construção, 
informada no habite-se, certidão da prefeitura 
municipal, planta ou projeto aprovados, termo de 
recebimento da obra, quando contratada com a 
administração pública ou em outro documento oficial 
expedido por órgão competente; 
Benfeitoria: a obra efetuada num imóvel com o 
propósito de conservação ou de melhoria; 
Bloco: cada um dos edifícios de um conjunto de 
prédios pertencentes a um complexo imobiliário, 
constantes do mesmo projeto; 
Canteiro de obras: a área destinada à execução da 
obra, aos serviços de apoio e à implantação das 
instalações provisórias indispensáveis à realização da 
construção, tais como alojamento, escritório de campo, 
estande de vendas, almoxarifado ou depósito, entre 
outras; 
Casa popular: a construção residencial unifamiliar, 
construída com mão de obra assalariada, sujeita à 
matrícula no CEI, com área total de até 70m² (setenta 
metros quadrados), classificada como econômica, 
popular ou outra denominação equivalente nas 
posturas sobre obras do município; 
Categoria da obra: a obra nova, a demolição, a 
reforma ou o acréscimo; 
Condomínio: a copropriedade de edificação ou de 
conjunto de edificações, de 1 (um) ou mais 
pavimentos, construídos sob a forma de unidades 
autônomas, destinadas a fins residenciais ou não, 
cabendo para cada unidade, como parte inseparável, 
uma fração ideal do terreno e das coisas comuns; 
Condômino: o proprietário de uma parte ideal de um 
condomínio ou de uma unidade autônoma vinculada a 
uma fração ideal de terreno e das coisas comuns; 

Conjunto habitacional popular: o complexo 
constituído por unidades habitacionais com área de 
uso privativo não superior a 70m² (setenta metros 
quadrados), classificada como econômica, popular ou 
outra denominação equivalente nas posturas sobre 
obras do município, mesmo quando as obras forem 
executadas por empresas privadas; 
Consórcio: a associação de empresas, sob o mesmo 
controle ou não, sem personalidade jurídica própria, 
com contrato de constituição e suas alterações 
registrados em junta comercial, formado com o objetivo 
de executar determinado empreendimento; 
Construção de edificação em condomínio: a obra 
de construção civil executada sob o regime 
condominial na forma da Lei nº 4.591, de 1964, de 
responsabilidade de condôminos pessoas físicas ou 
jurídicas, ou físicas e jurídicas, proprietárias do terreno, 
com convenção de condomínio arquivada em cartório 
de registro de imóveis; 
Construção em nome coletivo: a obra de construção 
civil realizada, por conjunto de pessoas físicas ou 
jurídicas ou a elas equiparadas, ou por conjunto de 
pessoas físicas e jurídicas, na condição de 
proprietárias do terreno ou na condição de donas 
dessa obra, sem convenção de condomínio nem 
memorial de incorporação arquivados no cartório de 
registro de imóveis; 
Construção parcial: a execução parcial de um projeto 
cuja obra se encontre em condições de habitabilidade 
ou de uso, demonstradas em habite-se parcial, 
certidão da prefeitura municipal, termo de recebimento 
de obra, quando contratada com a administração 
pública ou em outro documento oficial expedido por 
órgão competente; 
Contrato de construção civil ou contrato de 
empreitada: também conhecido como contrato de 
execução de obra, contrato de obra ou contrato de 
edificação, é aquele celebrado entre o proprietário do 
imóvel, o incorporador, o dono da obra ou o condômino 
e uma empresa, para a execução de obra ou serviço 
de construção civil, no todo ou em parte, podendo ser: 
Contrato de subempreitada: aquele celebrado entre 
a empreiteira ou qualquer empresa subcontratada e 
outra empresa, para executar obra ou serviço de 
construção civil, no todo ou em parte, com ou sem 
fornecimento de material; 
Contrato por administração: aquele em que a 
empresa contratada somente administra a obra de 
construção civil e recebe como pagamento uma 
percentagem sobre todas as despesas realizadas na 
construção ou um valor previamente estabelecido em 
contrato, denominado "taxa de administração"; 
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Demolição: a destruição total ou parcial de edificação, 
salvo a decorrente da ação de fenômenos naturais; 
Destinação: a finalidade para a qual se destina a obra, 
podendo ser: 

• residencial: unifamiliar, multifamiliar, edifício, 
hotel, motel, spa, hospital, áreas comuns de 
conjunto habitacional horizontal; 

• comercial andar livre; 
• comercial salas e lojas; 
• edifício de garagem; 
• galpão industrial; 
• casa popular; e 
• conjunto habitacional popular; 

Dono de obra: a pessoa física ou jurídica, não 
proprietária do imóvel, investida na sua posse, na 
qualidade de promitente-comprador, cessionário ou 
promitente-cessionário de direitos, locatário, 
comodatário, arrendatário, enfiteuta, usufrutuário, ou 
outra forma definida em lei, no qual executa obra de 
construção civil diretamente ou por meio de terceiros; 
Edifício: a obra de construção civil com mais de um 
pavimento, composta ou não de unidades autônomas; 
Empreiteira: a empresa que executa obra ou serviço 
de construção civil, no todo ou em parte, mediante 
contrato de empreitada celebrado com proprietário do 
imóvel, dono da obra, incorporador ou condômino; 

a) total, quando celebrado exclusivamente 
com empresa construtora, que assume a 
responsabilidade direta pela execução de 
todos os serviços necessários à realização da 
obra, compreendidos em todos os projetos a 
ela inerentes, com ou sem fornecimento de 
material.  
b) parcial, quando celebrado com empresa 
construtora ou prestadora de serviços na área 
de construção civil, para execução de parte da 
obra, com ou sem fornecimento de material; 

 
Empresa com escrituração contábil regular: aquela 
que mantém livros Diário e Razão escriturados e 
formalizados; 
Empresa construtora: a pessoa jurídica, cujo objeto 
social seja a indústria de construção civil, com registro 
no CREA ou no CAU; 
Incorporação imobiliária: a atividade exercida com o 
intuito de promover e realizar a construção de 
edificações ou de conjunto de edificações, compostas 
de unidades autônomas, para alienação total ou 
parcial, conforme Lei nº 4.591, de 1964; 
Incorporador: a pessoa física ou jurídica, que, embora 
não executando a obra, compromisse ou efetive a 
venda de frações ideais de terreno, objetivando a 
vinculação de tais frações a unidades autônomas, em 
edificações a serem construídas ou em construção sob 
regime condominial, ou que meramente aceite 
propostas para efetivação de tais transações, 
coordenando e levando a termo a incorporação e 
responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega 

da obra concluída, com prazo, preço e determinadas 

condições previamente acertadas;  
Obra de construção civil: a construção, a demolição, 
a reforma, a ampliação de edificação ou qualquer outra 
benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo; 
Obra inacabada: a parte executada de um projeto que 
resulte em edificação sem condições de 
habitabilidade, ou de uso, para a qual não é emitido 
habite-se, certidão de conclusão da obra emitida pela 
prefeitura municipal ou termo de recebimento de obra, 
quando contratada com a administração pública; 
Patrimônio de afetação: aquele constituído na forma 
do art. 31-B, submetido, a critério do incorporador, ao 
regime de afetação, de que trata o art. 31-A da Lei nº 
4.591, de 1964, incluídos pela Lei nº 10.931, de 2004; 
 Pavimento: o conjunto das dependências de uma 
edificação, cobertas ou descobertas, situadas em um 
mesmo nível, com acesso rotineiro aos ocupantes e 
que tenha função própria, tais como andar-tipo, 
mezanino, sobreloja, subloja, subsolo; 
Pilotis: a área aberta, sustentada por pilares, que 
corresponde à projeção da superfície do pavimento 
imediatamente acima; 
Proprietário do imóvel: a pessoa física ou jurídica 
detentora legal da titularidade do imóvel; 
Reforma de pequeno valor: aquela de 
responsabilidade de pessoa jurídica, que possui 
escrituração contábil regular, em que não há alteração 
de área construída, cujo custo estimado total, incluindo 
material e mão de obra, não ultrapasse o valor de 20 
(vinte) vezes o limite máximo do salário de contribuição 
vigente na data de início da obra; 
Reforma: a modificação de uma edificação ou a 
substituição de materiais nela empregados, sem 
acréscimo de área; 
Repasse integral: o ato pelo qual a construtora 
originalmente contratada para execução de obra de 
construção civil, não tendo empregado nessa obra 
qualquer material ou serviço, repassa o contrato para 
outra construtora, que assume a responsabilidade pela 
execução integral da obra prevista no contrato original; 
Serviço de construção civil: aquele prestado no 
ramo da construção civil; 
Subempreiteira: a empresa que executa obra ou 
serviço de construção civil, no todo ou em parte, 
mediante contrato celebrado com empreiteira ou com 
qualquer empresa subcontratada; 

Não deixe de assistir esse vídeo: 
 

Regularização de obra 
parcial ou inacabada 

https://youtu.be/DplrU_9ToT8 
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Telheiro: a edificação rústica, coberta, de 1 (um) 
pavimento, sem fechamento lateral, ou lateralmente 
fechada apenas com a utilização de tela. O galpão 
rural que mantenha estas características, desde que 
lateralmente fechado apenas com tela e mureta de 
alvenaria, também se enquadra nessa categoria. 
Unidade autônoma: a parte da edificação vinculada a 
uma fração ideal de terreno e coisas comuns, 
constituída de dependências e instalações de uso 
privativo e de parte das dependências e instalações de 
uso comum da edificação, destinada a fins residenciais 
ou não, assinalada por designação especial numérica 
ou alfabética, para efeitos de identificação e 

discriminação. Não são consideradas unidades 
autônomas, para fins de enquadramento da obra 
destinada a residência, a unidade do zelador, os 
boxes, as garagens, bem como depósitos, áreas de 
recepção, áreas de circulação, banheiros e outras 
áreas de uso comum. 
Urbanização: a execução de obras e serviços de 
infraestrutura próprios da zona urbana, entre os quais 
se incluem arruamento, calçamento, asfaltamento, 
instalação de rede de iluminação pública, canalização 
de águas pluviais, abastecimento de água, instalação 
de sistemas de esgoto sanitário, jardinagem, entre 
outras.

2) Regime de construção: empreitada total ou empreitada parcial 
 

2.1) Empreitada total 
 

É particularmente importante, pois devemos nos ater ao fato de que é celebrado 
exclusivamente com “empresa construtora” (já anteriormente definida) e todo o processo deverá ser 
realizado por esta. É onde temos a condição de que o proprietário busca o produto final, acabado, sem 
as preocupações e responsabilidades que possam 
acompanhar a obra. A Construtora será “responsável 
direta”, portanto é ela que figura no polo passivo, não o 
proprietário, tendo inclusive o registro da obra, conhecido 
como CEI – Cadastro Específico do INSS, vinculado 
primeiramente à sua Razão Social e não do proprietário. 

Casos de empreitada total: 
 
I - o repasse integral do contrato entre 
construtoras,  
II - a contratação de obra a ser realizada por 
consórcio, desde que pelo menos a empresa líder seja construtora. 
III - a empreitada por preço unitário e a tarefa com obra pública: 

• empreitada por preço unitário: aquela em que o preço é ajustado por unidade, 
seja de parte distinta da obra ou por medida (metro, quilômetro, entre outros); 

• tarefa: a contratação para execução de pequenas obras ou de parte de uma obra 
maior, com ou sem fornecimento de material ou locação de equipamento, 
podendo o preço ser ajustado de forma global ou unitária.  

 
2.2) Empreitada parcial  
 
Modelo mais comum de 
contratação existente. A obra terá 
sua CEI vinculada ao tomador, 
não ao prestador. Mesmo que o 
contrato de prestação de serviços 
seja de “empreitada total”, 
ocorrendo uma ou mais das 
situações abaixo, teremos a 
empreitada parcial: 
 

Sobre esse tema, assista em 
nosso canal:  

 
“A empreitada total de construção 

civil” 
https://youtu.be/h9iPhiRzZfM 

Há um vídeo no Youtube sobre empreitada parcial:  
 

A empreitada parcial de construção civil 
https://youtu.be/pYHRHh9oSrc 
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I - a contratação de empresa não registrada no CREA/CAU ou de empresa registrada naquele 
conselho com habilitação apenas para a realização de serviços específicos, como os de 
instalação hidráulica, elétrica e similares, ainda que essas empresas assumam a 
responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à realização da obra, 
compreendidos em todos os projetos a ela inerentes. 
II - a contratação de consórcio que não atenda aos requisitos do inciso II, item 2.1. 
III - a “reforma de pequeno valor”. 
IV - aquela realizada por empresa construtora em que tenha ocorrido faturamento de 
subempreiteira diretamente para o proprietário, dono da obra ou incorporador, ainda que a 
subempreiteira tenha sido contratada pela construtora.  

3) Matrícula da obra (CEI) 
 

As obras de construção civil estão dispensadas da inscrição no CNPJ, mas deverão ser 
inscritas no cadastro específico do INSS – CEI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1) São responsáveis pela matrícula 

 
a) o proprietário do imóvel; 
b) o dono da obra;  
c) o incorporador de construção civil, pessoa física ou pessoa jurídica; 
d) a empresa construtora, quando contratada para execução de obra por empreitada total; 
e) a empresa líder, na contratação de obra de construção civil a ser realizada por consórcio 

mediante empreitada total de obra de construção civil; 
  

A matrícula CEI deve ser efetuada:  
 

  
I  – pela internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br; 
II - em qualquer unidade de Secretaria da Receita Federal do Brasil, independente da 
circunscrição, exceto para a obra de construção civil executada por empresas em consórcio 
que deverá ser matriculada exclusivamente na unidade da Secretaria de sua circunscrição. 

 
3.2) Prazo para a matrícula 
 

O responsável pela obra deverá providenciar a matrícula CEI, no prazo de 30 dias, contados 
do início da obra. 

Será emitida matrícula de ofício nos casos em que for constatada a não existência de matrícula 
de obra de construção civil no prazo, sem prejuízo da autuação cabível. 

A empresa construtora contratada mediante empreitada total, para execução de obra de 
construção civil, deverá providenciar, no prazo de trinta dias, contados do início de execução da obra, 
diretamente na Receita Federal, a alteração da matrícula cadastrada indevidamente em nome do 

Veja em nosso canal:  
 

O que é uma Matrícula CEI   
https://youtu.be/clIPvhqeYcQ 
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contratante, transferindo para si a responsabilidade pela execução total da obra ou solicitar o 
cancelamento da mesma e efetivar nova matrícula da obra, sob sua responsabilidade, mediante 
apresentação do contrato de empreitada total. 
 
3.3) Procedimento para a matrícula 
 

A regra geral é a de se efetuar a matrícula por projeto de prefeitura, incluindo todas as obras 
nele previstas e, a exceção é de fazê-la por 
contrato de empreitada total quando as 
obras previstas no projeto forem executadas 
por mais de uma empresa construtora, 
fracionando, desta forma, a execução do 
projeto. 

Assim temos: 
 

a) matrícula por projeto (regra); e  
b) matrícula por contrato (exceção). 

 
 

3.4) Fracionamento da matrícula 
 

É admitido o fracionamento do projeto e da matrícula por contrato, quando a obra for realizada 
por mais de uma empresa construtora, desde que a contratação tenha sido feita diretamente pelo 
proprietário ou dono da obra, sendo que cada contrato será considerado como de empreitada total, 
nos seguintes casos: 
 

I -  contratos com órgão público, vinculados aos procedimentos licitatórios; 
II - construção e ampliação de estações e de redes de distribuição de energia elétrica; 
III -construção e ampliação de estações e redes de telefonia e comunicação; 
IV -construção e ampliação de redes de água e esgotos; 
V - construção e ampliação de redes de transportes por dutos;  
VI -construção e ampliação de rodovias e vias férreas, excetuando-se a construção de pistas 
de aeroportos; 
VII - a construção de mais de um bloco, conforme projeto, e o proprietário do imóvel, o dono da 
obra ou o incorporador contratar a execução com mais de uma empresa construtora, ficando 
cada contratada responsável pela execução integral e pela regularização da obra cuja matrícula 
seja de sua responsabilidade, sendo considerado cada contrato como de empreitada total; 
VIII - a construção de casas geminadas em terreno cujos proprietários sejam cada um 
responsável pela execução de sua unidade; 
IX - a construção de conjunto habitacional horizontal em que, cada adquirente ou condômino 
seja, responsável pela execução de sua unidade, desde que as áreas comuns constem em 
projeto com matrícula própria. 

 
Não se aplica o fracionamento, devendo permanecer na matrícula das áreas comuns do 

conjunto habitacional horizontal, as áreas relativas às unidades executadas: 
 

I – pelo responsável pelo empreendimento, ou seja, proprietário, construtora contratada por 
empreitada total e empresa líder no caso de obra realizada por consórcio. 
II - por adquirente pessoa jurídica que tenha por objeto social a construção, a incorporação ou 
a comercialização de imóveis. 
 

 

Se quiser saber mais, acesse no YouTube: 
 

Como criar uma Matrícula CEI 
https://youtu.be/hssBIEOcUAA 
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3.5) Dispensa de matrícula – CEI 
 

Estão dispensados da matrícula no INSS: 
 

I - os serviços de construção civil, tais como os destacados no Anexo I, desta apostila, com a 
expressão “ (SERVIÇO) ” ou “ (SERVIÇOS) ”, independentemente da forma de contratação;  
II - a construção sem mão de obra remunerada, com até 70m², unifamiliar única residência;  
III - a reforma de pequeno valor. 
 
O responsável por obra de construção civil fica dispensado de efetuar a matrícula no cadastro 

CEI do INSS, caso tenha recebido comunicação da SRF informando o cadastramento automático de 
sua obra de construção civil, a partir das informações enviadas pelo órgão competente do município 
de sua circunscrição. 
 

4) Obrigações previdenciárias na construção civil  
 

São responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de execução de obra de 
construção civil, o proprietário do imóvel, o dono da obra, o incorporador, o condômino da unidade 
imobiliária não incorporada na forma da Lei nº 4.591, de 1964, e a empresa construtora. 

A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é responsável pelo 
pagamento de contribuições em relação à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados 
que lhe prestam serviços na obra, na mesma forma e prazos aplicados às empresas em geral. 
 
4.1) Obrigações acessórias 
 
  O responsável por obra de construção civil, em relação à mão de obra diretamente por ele 
contratada, está obrigado ao cumprimento das seguintes obrigações acessórias, no que couber:  
 

I - inscrever, no RGPS, os segurados empregados e os trabalhadores avulsos a seu serviço; 
II - inscrever, quando pessoa jurídica ou como contribuintes individuais, as pessoas físicas 
contratadas sem vínculo empregatício; 
III - elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou creditada a todos os 
segurados a seu serviço, de forma coletiva por estabelecimento, por obra de construção civil e 
por tomador de serviços, com a correspondente totalização e resumo geral, nela constando: 

a) discriminados, o nome de cada segurado e respectivo cargo, função ou serviço 
prestado; 
b) agrupados, por categoria, os segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte 
individual; 
c) identificados, os nomes das seguradas em gozo de salário-maternidade; 
d) destacadas, as parcelas integrantes e as não-integrantes da remuneração e os 
descontos legais;  
e) indicado, o número de cotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado 
ou trabalhador avulso; 

IV - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os 
fatos geradores de todas as contribuições sociais a cargo da empresa, as contribuições sociais 
previdenciárias descontadas dos segurados, as decorrentes de sub-rogação, as retenções e 
os totais recolhidos (ver item 4.2); 



25 
 

 
 

www.martinseassociados.com.br  

V – arrecadar a contribuição social previdenciária a cargo dos segurados empregados e 
trabalhadores avulsos, também dos contribuintes individuais que lhe prestem serviços, 
mediante desconto da remuneração a eles paga ou creditada; 
VI – reter das empresas prestadoras de serviços mediante cessão e empreitada de mão de 
obra nas atividades sujeitas a retenção, inclusive em regime de trabalho temporário, 11% ou 
3,5% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços emitido; 
VII - fornecer ao contribuinte individual que lhes presta serviços, comprovante do pagamento 
de remuneração, consignando a identificação completa da empresa, inclusive com o seu 
número no CNPJ, o número de inscrição do segurado no RGPS, o valor da remuneração paga, 
o desconto da contribuição efetuado e o compromisso de que a remuneração paga será 
informada na GFIP e a contribuição correspondente será recolhida; 
VIII - prestar ao INSS e à SRF – Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações 
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, 
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; 
IX - apresentar à fiscalização da SRF, quando intimada para tal, todos os documentos e livros 
com as formalidades legais intrínsecas e extrínsecas, relacionados com as contribuições 
sociais; 
X - informar mensalmente, em GFIP emitida por estabelecimento da empresa, com informações 
distintas por tomador de serviço e por obra de construção civil, os seus dados cadastrais, os 
fatos geradores das contribuições sociais e outras informações de interesse da SRP e do INSS, 
na forma estabelecida no manual da GFIP; 
XI - matricular-se no cadastro do INSS, dentro do prazo de trinta dias contados da data do início 
de suas atividades, quando não inscrita no CNPJ;  
XII - matricular no cadastro do INSS obra de construção civil executada sob sua 
responsabilidade, dentro do prazo de trinta dias contados do início da execução; 
XIII - comunicar ao INSS acidente de trabalho ocorrido com segurado empregado e trabalhador 
avulso, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato; 
XIV - elaborar e manter atualizado o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - 
LTCAT com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus 
trabalhadores;  
XV - elaborar e manter atualizado Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP abrangendo as 
atividades desenvolvidas por trabalhador exposto a agente nocivo existente no ambiente de 
trabalho e fornecer ao trabalhador, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica 
deste documento;  
XVI - elaborar e manter atualizadas as demonstrações ambientais, quando exigíveis em razão 
da atividade da empresa (PPRA, PCMAT, PGR, PCMSO). 
 

4.2) Escrituração contábil por centro de custo 
 

A pessoa jurídica, responsável pela obra de construção civil, está obrigada a registrar, 
mensalmente, em contas individualizadas de sua escrituração contábil, todos os fatos geradores 
de contribuições sociais, de forma a identificar as rubricas integrantes e as não-integrantes da 
remuneração, bem como as contribuições arrecadadas dos segurados, as da empresa, as quantias 
retidas de empreiteira ou de subempreiteira e os totais recolhidos: 

 
•  por obra de construção civil e; 
•  por tomador de serviços. 

 
A empresa construtora deverá escriturar os lançamentos contábeis em centros de custos 

distintos para cada obra própria ou obra que executar mediante contrato de empreitada total. 
  Na escrituração contábil em que houver lançamento pela soma total das notas fiscais, faturas 
ou recibos de prestação de serviços e pela soma total da retenção, por mês, por prestador de serviços 
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ou por tomador, a empresa responsável pela obra ou a empresa contratada deverá manter em registros 
auxiliares a discriminação desses valores, individualizados por prestador de serviços ou por tomador, 
conforme o caso. 
 
4.3) Recolhimento das contribuições previdenciárias da obra 
 
 O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as contribuições 
arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a remuneração dos 
segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma individualizada por obra, em 
documento de arrecadação identificado com o número da matrícula CEI.  
  Desta forma, para o pagamento das contribuições previdenciárias sobre a mão de obra 
utilizada na obra deverá preencher uma GPS específica, observando o seguinte: 
 

GPS – I 
Campo Preencher 

Código de Pagamento 2208 
Identificador Matrícula CEI da obra 

 
 Quanto ao recolhimento das contribuições relativas à mão de obra do setor administrativo, 
sendo o responsável uma pessoa jurídica, o recolhimento das contribuições incidentes sobre a 
remuneração dos segurados do setor administrativo deverá ser feito em GPS com o número do CNPJ 
do estabelecimento em que estes segurados exercem sua atividade. 
 

GPS – II 
Campo Preencher 

Código de Pagamento 2100 
Identificador CNPJ 

 
 
4.4) GPS única com CNPJ – empreiteira e subempreiteira não responsáveis pela obra 
 

A empreiteira e a subempreiteira, não responsáveis pela obra, deverão consolidar e recolher, 
em um único documento de arrecadação, por competência e por estabelecimento identificado com seu 
CNPJ, as contribuições incidentes sobre a remuneração de todos os segurados, tanto os da 
administração quanto os da obra. 
 
4.5) Contratada – obrigações de elaborar folha de pagamento e GFIP específica por obra 
 

A empresa contratada deverá elaborar folha de pagamento específica para a obra de 
responsabilidade da empresa contratante e o respectivo resumo geral, bem como a GFIP com as 
informações específicas para a obra, relacionando todos os segurados alocados na prestação de 
serviços. 

Se a obra for executada exclusivamente mediante contratos de empreitada parcial e 
subempreitada, o responsável por ela deverá emitir uma GFIP identificada com a matrícula CEI, com 
a informação de ausência de fato gerador (GFIP sem movimento), conforme disposto no “manual da 
GFIP”. 

A pessoa jurídica de direito público que executar obra de construção civil com mão de obra 
própria deverá emitir GFIP usando o código FPAS 582. 

 
 

4.6) A vinculação inequívoca da nota fiscal 
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Ao ser emitida a Nota Fiscal, recibo 
de prestação de serviços ou fatura, deve-se 
observar a vinculação desses documentos à 
obra, neles consignando: 

 
a) a identificação do destinatário;  
b) a descrição dos serviços;  
c) a matrícula CEI; 
d) o endereço da obra. 
 
 
Entendemos que notas que não possuam estas informações simplesmente não podem ser 

aceitas pelos tomadores. 
 

4.6.1) Descrição dos serviços 
 
Não é incomum encontrarmos nas notas fiscais, analisadas nos processos de obras que 
acompanhamos, as seguintes frases como descrição de serviço: “serviço”; “mão de obra”; 
“construção”; entre outros. Essa prática deve ser evitada.  
A nota é “fiscal”, ou seja, destina-se aos órgãos fiscalizadores. Seu preenchimento deve ser feito de 
forma clara a indicar qual o serviço foi efetivamente executado.   
 

5) Retenção de 11% ou 3,5% 
 

A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, 
inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência fevereiro de 1999, de acordo com 
o art. 31 da Lei nº 8.212/91 com redação dada pela Lei n°. 9.711/98, deverá reter do valor bruto da 
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 11% - ou 3,5% para as empresas inseridas 
na desoneração da folha de pagamento - e recolher à Previdência Social a importância retida, em 
documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada. 

Tal retenção torna-se dessa forma uma “antecipação do crédito tributário”, feita a partir do 
tomador para o prestador. 

A contar de abril de 2004 os valores pagos a título de adiantamento deverão integrar a base de 
cálculo da retenção por ocasião do faturamento dos serviços prestados. 

A retenção sempre se presumirá feita pelo contratante, oportuna e regularmente, não lhe 
sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir da obrigação, permanecendo responsável pelo 
recolhimento das importâncias que deixar de reter. 
  
5.1) Os serviços sujeitos a retenção no âmbito da construção 
civil 
 

I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em 
varrição, lavagem, enceramento ou em outros serviços 
destinados a manter a higiene, o asseio ou a conservação de 
rodovias, monumentos, edificações, instalações, 
dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas 
de uso comum; 

Esse assunto é muito importante! Veja 
nosso vídeo no YouTube: 

 
Notas fiscais na regularização da obra 

https://youtu.be/zSJgDUZG-I4 

Importante: Notas fiscais 
que não possuam o 

endereço, o CEI e a correta 
discriminação dos serviços 
prestados não devem ser 

aceitas pelo tomador. 
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II - vigilância ou segurança2; 
III - construção civil, que envolvam a construção, a demolição, a reforma ou o acréscimo de 
edificações ou de qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou obras 
complementares que se integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins ou de 
passeios, a colocação de grades ou de instrumentos de recreação, de urbanização ou de 
sinalização de rodovias ou de vias públicas; 

 
5.1.1) Não se sujeita à retenção 
 

I - administração, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras; 
II - assessoria ou consultoria técnica; 
III - controle de qualidade de materiais; 
IV - fornecimento de concreto 
usinado, de massa asfáltica ou 
de argamassa usinada ou 
preparada; 
V - jateamento ou 
hidrojateamento; 
VI - perfuração de poço 
artesiano; 
VII - elaboração de projeto da 
construção civil vinculado; 
VIII - ensaios geotécnicos de 
campo ou de laboratório 
(sondagens de solo, provas de 
carga, ensaios de resistência, 
amostragens, testes em 
laboratório de solos ou outros 
serviços afins); 
IX - serviços de topografia; 
X - instalação de antena coletiva; 
XI - instalação de aparelhos de ar condicionado, de geração, de ventilação, de aquecimento, 
de calefação ou de exaustão; 
XII - instalação de sistemas de ar condicionado, de geração, de ventilação, de aquecimento, de 
calefação ou de exaustão, quando a venda for realizada com a emissão apenas de nota fiscal 
de venda mercantil3; 
XIII - instalação de estrutura metálica e esquadrias metálicas, de equipamento ou de material, 
quando a venda for realizada com emissão apenas da nota fiscal de venda mercantil; 
XIV - locação de caçamba; 
XV - locação de máquinas, de ferramentas, de equipamentos ou de outros utensílios sem 
fornecimento de mão de obra; 
XIV - fundações especiais. 

 
 Havendo, para a mesma obra, contratação de serviços não sujeitos a retenção e, 
simultaneamente, o fornecimento de mão de obra para execução de outro serviço sujeito à retenção, 
aplicar-se-á a retenção apenas a este serviço, desde que o valor de cada serviço esteja discriminado 

                                                
2 Os serviços de vigilância ou segurança prestados por meio de monitoramento eletrônico não estão sujeitos à retenção. 
3 Quando na prestação dos serviços relacionados nos incisos XII e XIII, houver emissão de nota fiscal, fatura ou recibo de 
prestação de serviços relativa à mão de obra da instalação, os valores desses serviços integrarão a base de cálculo da 
retenção. 

 
ii - A retenção é um dos assuntos menos 

compreendidos – e mais importantes - dentro da 
construção civil (foto do autor) 
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em contrato. Não havendo discriminação no contrato, aplicar-se-á a retenção a todos os serviços 
contratados. 
 
5.2) Quando a contratante fica dispensada de efetuar a retenção 
 

I - o valor correspondente a 11 %, ou 3,5%, dos serviços contidos em cada nota fiscal, fatura 
ou recibo de prestação de serviços for inferior ao limite mínimo estabelecido pelo INSS para 
recolhimento em documento de arrecadação; 
II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou 
sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a duas vezes o limite máximo do 
salário de contribuição, cumulativamente (R$ 4.390,42 4 x 2 = R$ 8.780,84). 
III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão 
regulamentada (ver abaixo subitem 5.2.1) por legislação federal, ou serviços de treinamento e 
ensino, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou 
outros contribuintes individuais. 
 
Para comprovação dos requisitos previstos no inciso III, a contratada apresentará à tomadora 

declaração assinada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que não possui empregados 
e o seu faturamento no mês anterior foi igual ou inferior a duas vezes o limite máximo do salário de 
contribuição. 

O mesmo se dará quando o serviço foi prestado por sócio da empresa, profissional de profissão 
regulamentada, ou, se for o caso, profissional da área de treinamento e ensino, e sem o concurso de 
empregados ou outros contribuintes individuais ou consignando o fato na nota fiscal, na fatura ou no 
recibo de prestação de serviços. 

 
5.2.1) Profissões regulamentadas 
 
 São serviços profissionais regulamentados pela legislação federal, dentre outros, os prestados 
por: 
 
• administradores   
• advogados   
• aeronautas   
• aeroviários  
• agenciadores de 

propaganda   
• agrônomos   
• arquitetos   
• arquivistas   
• assistentes sociais   
• atuários   
• auxiliares de laboratório   
• bibliotecários   
• biólogos   
• biomédicos   
• cirurgiões  

• dentistas   
• contabilistas   
• economistas domésticos   
• economistas   
• enfermeiros   
• engenheiros   
• estatísticos   
• farmacêuticos   
• fisioterapeutas   
• terapeutas ocupacionais   
• fonoaudiólogos   
• geógrafos   
• geólogos   
• guias de turismo   
• jornalistas profissionais   
• leiloeiros rurais   

• leiloeiros   
• massagistas   
• médicos   
• meteorologistas   
• nutricionistas   
• psicólogos   
• publicitários   
• químicos   
• radialistas   
• secretárias   
• taquígrafos   
• técnicos de arquivos   
• técnicos em 

biblioteconomia   
• técnicos em radiologia e  
• tecnólogos 

 
 

                                                
4 Considerar base  jan/2014. 
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5.3)  Apuração da base de cálculo 
 

Existem três situações para a base e cálculo da retenção: 
 

i) O contrato prevê em planilha anexa, separadamente os valores de mão de obra, 
equipamentos e materiais, discriminando individualmente os valores. A base de retenção 
será apenas sobre a mão de obra (IN 
971/09, art. 121). 

ii) O contrato informa separadamente 
sobre os valores de mão de obra, 
equipamentos e materiais, sem a 
discriminação dos valores em 
planilha. Nesse caso, o abatimento da 
base de retenção sobre materiais e 
equipamentos, deverá ser de no 
máximo 50% (IN 971, art. 122). Veja 
abaixo maiores detalhes. 

iii) O contrato informa o valor global do serviço, sem discriminar a mão de obra, 
equipamentos e materiais. A retenção deverá ser sobre o total do valor da nota fiscal (IN 
971, art. 123). 
 

 
Se olharmos mais atentamente o item “ii” acima, quatro variações são informadas na IN 971/09, 

que podem existir, ligados ou não à construção civil: 
 

a) 50% para prestação de serviços em geral; 
b) 30% para transporte de passageiros; 
c) 65% quando se referir à limpeza hospitalar; 
d) 80% aos demais tipos de limpeza 

 
  

Portanto, para a correta apuração da retenção, a regra é que os valores de materiais ou de 
equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada, 
discriminados no contrato e na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não 
integram a base de cálculo da retenção, desde que comprovados. 
 
5.3.1) Bases especiais de cálculo na construção civil 
 

No caso da prestação de serviços na área da construção civil, os percentuais abaixo 
relacionados serão a base para retenção: 
 

I - pavimentação asfáltica: 10%; 
II - terraplenagem, aterro sanitário e dragagem: 15%; 
III - obras de arte (pontes ou viadutos): 45%; 
IV - drenagem: 50%; 
V - demais serviços realizados com a utilização de equipamentos, exceto manuais: 35%. 

 
 Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços constar a execução 
de mais de um dos serviços referidos nos incisos I a V, cujos valores não constem individualmente 
discriminados na nota fiscal, na fatura, ou no recibo, deverá ser aplicado o percentual correspondente 
a cada tipo de serviço conforme disposto em contrato, ou o percentual maior, se o contrato não permitir 
identificar o valor de cada serviço. 

O contrato é a chave para a retenção. 
Sua elaboração deve observar as 

questões apresentadas na IN 971/09, 
nos artigos 121, 122 e 123. 

 
 



31 
 

 
 www.martinseassociados.com.br  

5.4) Deduções da base de cálculo  
 
 Poderão ser deduzidas da base de cálculo da retenção as parcelas que estiverem 
discriminadas na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, que correspondam: 
 

I - ao custo da alimentação in natura fornecida pela contratada, de acordo com os programas 
de alimentação aprovados pelo MTE, conforme Lei nº. 6.321/76; 
II - ao fornecimento de vale-transporte de conformidade com a legislação própria. 
 

 A fiscalização do INSS poderá exigir da contratada a comprovação das deduções acima 
previstas. 
 
5.4.1) Trabalho temporário - taxa de administração ou agenciamento 
 
 O valor relativo à taxa de administração ou de agenciamento, ainda que figure discriminado na 
nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não poderá ser objeto de dedução da base 
de cálculo da retenção, inclusive no caso de serviços prestados 
por trabalhadores temporários. 
 
 
5.5) Destaque da retenção na emissão da nota fiscal  
 
 Quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo 
de prestação de serviços, a contratada deverá destacar o valor 
da retenção com o título de "retenção para a previdência 
social”.5 
 O destaque do valor retido deverá ser identificado logo 
após a descrição dos serviços prestados, apenas para produzir 
efeito como parcela dedutível no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de 
serviços, sem alteração do valor bruto da nota, fatura ou recibo de prestação de serviços. 
 A falta do destaque do valor da retenção constitui infração ao § 1° do art. 31 da Lei nº. 
8.212, de 1991. 
 A empresa contratada, quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação 
de serviços deve fazer a vinculação destes documentos à obra, neles consignando a identificação do 
destinatário e, juntamente com a descrição dos serviços, a matrícula CEI e o endereço da obra na qual 
foram prestados. 
 
5.6) Subcontratação 
 
 Havendo subcontratação poderão ser deduzidos do valor da retenção a ser efetuada pela 
contratante os valores retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela contratada, desde 
que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço. 
 Para esse fim a contratada deverá destacar na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação 
de serviços as retenções da seguinte forma: 
 

I - retenção para a Previdência Social: informar o valor correspondente a 11 % ou 3,5% do valor 
bruto dos serviços; 
II - dedução de valores retidos de subcontratadas: informar o valor total correspondente aos 
valores retidos e recolhidos relativos aos serviços subcontratados; 

                                                
5 As notas fiscais eletrônicas apresentam campo em separado para essa informação. 

A partir de 2016 
passamos a fazer a 

assessoria a qualquer 
cidade do país, com 

transmissão da  
DISO Web pela  

Martins & Associados. 
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III - valor retido para a Previdência Social: informar o valor correspondente à diferença entre a 
retenção, apurada na forma do inciso I, e a dedução efetuada conforme previsto no inciso II, 
que indicará o valor a ser efetivamente retido pela contratante. 

 
5.6.1) Envio de documentos para o contratante 
 
 A contratada, juntamente com a sua nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, 
deverá encaminhar à contratante cópia: 
 

I - das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de serviços das subcontratadas 
com o destaque da retenção; 
II - dos comprovantes de arrecadação dos valores retidos das subcontratadas; 
III - da GFIP, elaboradas pelas subcontratadas, onde conste: 

a) no campo "inscrição tomador CNPJ/CEI": o CNPJ do contratante ou a matrícula 
CEI da obra e; 
b) no campo "razão social tomador de serviço / obra construção civil": a 
denominação social da empresa contratante. 

 
 
5.7) Prazo para recolhimento do valor retido 
 
 A importância retida deverá ser recolhida pela empresa contratante até o dia 20 do mês 
seguinte ao da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, antecipando-
se este prazo para o primeiro dia útil, quando não houver expediente bancário neste dia, informando 
no campo identificador do documento de arrecadação, o CNPJ do estabelecimento da empresa 
contratada e, no campo nome ou denominação social, a denominação social desta seguida da 
denominação social da empresa contratante. 
 
 
5.8) Emissão de mais de uma nota fiscal pela contratada 
 
 Quando para um mesmo estabelecimento da contratada for emitida mais de uma nota fiscal, 
fatura ou recibo de prestação de serviços, na mesma competência, a contratante deverá efetuar o 
recolhimento dos valores retidos num único documento de arrecadação. 
 
5.9) Sanções sobre a falta de recolhimento 
 
 A falta de recolhimento, no prazo legal, das importâncias retidas configura, em tese, crime 
contra a Previdência Social previsto no art. 168-A do Código Penal, introduzido pela Lei nº. 9.983, de 
14 de julho de 2000, ensejando a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP. 
 
5.10) Recolhimento das contribuições previdenciárias da contratada 
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 A empresa contratada poderá 
consolidar, em uma única GPS, por 
competência e por estabelecimento, 
as contribuições incidentes sobre a 
remuneração de todos os segurados 
envolvidos na prestação de serviços e 
dos segurados alocados no setor 
administrativo, compensando os 
valores retidos com as contribuições 
devidas à Previdência Social pelo 
estabelecimento. 
 
5.11) Compensação de valores 
retidos 
 
 A empresa prestadora de 
serviços que sofreu retenção no ato da 
quitação da nota fiscal, da fatura ou do 
recibo de prestação de serviços, 
poderá compensar o valor retido 
quando do recolhimento das 
contribuições devidas à Previdência Social, excluídas as contribuições destinadas aos terceiros 
(campo 9 da GPS), desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de 
prestação de serviços. 
 Caso não tenha havido o destaque da retenção na nota fiscal a empresa contratada somente 
poderá efetuar a compensação ou solicitar a restituição se comprovar o recolhimento do valor retido 
pela empresa contratante. 
 A compensação deverá ser feita na mesma competência da emissão da nota fiscal, fatura ou 
recibo de prestação de serviços. 
  
5.11.1) Compensação em recolhimento efetuado em atraso 
 
 Caberá a compensação dos valores retidos em recolhimento efetuado em atraso, desde que o 
valor retido seja da mesma competência do pagamento das contribuições. 
 
5.11.2)  Saldo remanescente compensação em GPS do estabelecimento vinculado à obra 
 
 É admitida a compensação de saldo de retenção com as contribuições referentes ao 
estabelecimento da empresa ao qual se vincula a obra. 
 
5.11.3)  Impossibilidade de compensação do valor integral na mesma competência 
 
 Na impossibilidade de haver compensação integral da retenção na própria competência, o 
crédito em favor da empresa prestadora de serviços poderá ser compensado nas competências 
subsequentes, ou ser objeto de pedido de restituição.  
 Caso a opção seja pela compensação em competências subsequentes, o crédito em favor da 
empresa prestadora de serviços é acrescido de juros, 1 % relativamente ao mês em que houve o 
pagamento indevido, a taxa SELlC relativamente aos meses intermediários entre o pagamento 
indevido e a efetiva compensação e  de 1 % no mês em que estiver sendo efetuada a compensação. 
 
 

 
iii – A construção civil é uma das áreas de maior 
tributação do país (foto do autor).  
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5.11.4) Compensação sem observar o limite de 30% 
 
  Até março de 2004 as compensações de saldos remanescentes realizadas em competências 
subsequentes estavam limitadas em 30% do valor devido ao INSS (campo 6 da GPS), sendo que a 
partir de abril de 2004, conforme o parágrafo único do art. 213, da IN nº 100/2004, não há mais esta 
limitação. 
 
5.12) Restituição do valor retido 
 
 O sujeito passivo, não optando pela compensação dos valores retidos, ou, se após a 
compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado. 
 O pedido de restituição de valores retidos será formalizado com a protocolização de 
requerimento pelo sistema PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da 
Declaração de Compensação, no site da SRF (www.receita.fazenda.gov.br).  
 
5.13) Não se aplica o instituto da retenção 
 

I - à contratação de serviços prestados por trabalhadores avulsos por intermédio de sindicato 
da categoria ou de Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO; 
II - à empreitada total, quando a empresa construtora assume a responsabilidade direta e total 
por obra de construção civil ou repasse o contrato integralmente a outra construtora, aplicando-
se, neste caso, o instituto da solidariedade, conforme disposições previstas nos itens 2.1 e 
8, desta obra6. 
III - à contratação de entidade beneficente de assistência social isenta de contribuições sociais; 
IV - ao contribuinte individual equiparado à empresa, à pessoa física,  
V - à missão diplomática e à repartição consular de carreira estrangeira; 
VI - à contratação de serviços de transporte de cargas; 
VII – à empreitada realizada nas dependências da contratada. 
VIII - aos órgãos públicos da administração direta, autarquias e fundações de direito público 
quando contratantes de obra de construção civil, reforma ou acréscimo, por meio de empreitada 
total ou parcial, salvo caso em que se obrigam a efetuar a retenção na cessão de mão de obra. 
 

 A partir de 21 de novembro de 1986, não existe responsabilidade solidária dos órgãos públicos 
da administração direta, autarquias e fundações de 
direito público, portanto, a esses não se aplica a 
retenção prevista neste artigo quando forem 
contratantes de obra de construção civil mediante 
empreitada total. 
 
5.14) Conceito de cessão de mão de obra e 
empreitada 
  
 Definição para cessão de mão de obra: é a colocação à disposição da empresa contratante 
(item 5.14.1), em suas dependências ou nas de terceiros (item 5.14.2), de trabalhadores que 
realizem serviços contínuos (item 5.14.3), relacionados ou não com sua atividade fim, inclusive por 
meio de trabalho temporário. 

                                                
6 Sempre importante frisar que a retenção na empreitada total é facultativa. Ou seja, pode ou não ser feita. Na empreitada 
parcial é obrigatória. 

Não ocorrendo uma ou mais das 
situações apresentadas na cessão de 

mão de obra (mão de obra à disposição; 
nas dependências; serviços contínuos), 

não há a retenção. 
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 No caso de empreitada teremos: é a execução, de tarefa, de obra ou de serviço, com ou 
sem fornecimento de material ou uso de equipamentos, feita nas dependências da contratante, nas de 
terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como objeto um resultado pretendido. 
 
5.14.1) Mão de obra a disposição da contratante 
 

Considera-se colocação à disposição da empresa contratante: a cessão do trabalhador, em 
caráter não eventual, respeitados os limites do contrato. 
 
5.14.2) Dependências de terceiros 
 
 Considera-se dependências de terceiros: aquelas indicadas pela empresa contratante, que não 
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços. 
 
5.14.3) Serviços contínuos 
 
 Considera-se serviços contínuos: aqueles que constituem necessidade permanente da 
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda 
que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. 
 
 
5.15) Retenção na prestação de serviços em condições especiais 
 
  Quando a atividade dos segurados na empresa contratante for exercida em condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, deve ser acrescido: 4%, 3% ou 2%, 
respectivamente, perfazendo o total de 15%, 14% ou 13% (ou 7,5%, 6,5% e 5,5% para as empresas 
na desoneração). 
 Caso haja previsão contratual, a base de cálculo será proporcional ao número de trabalhadores 
envolvidos nas atividades exercidas em condições especiais, se houver a possibilidade de identificação 
dos trabalhadores envolvidos e dos não envolvidos nessas atividades. Não havendo previsão, o 
acréscimo incidirá sobre o valor total dos serviços contido na nota fiscal. 
 
5.16) Retenção dos 11% ou 3,5% nas empresas optantes pelo SIMPLES 
 

A empresa optante pelo SIMPLES que prestar serviços mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de 
prestação de serviços emitido.7 

 

 
 
 
Visando sanar esta questão antiga, a SRF apresentou o Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 

8, de 30 de dezembro de 2013: 
 

Art. 1º Os serviços de pintura predial, instalação, manutenção e reparação hidráulica, elétrica, 
sanitária, de gás, de sistemas contra incêndio, de elevadores, de escadas e esteiras rolantes 
exercidos por microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) optante pelo Simples 

                                                
7 No período de 1/01/2000 a 31/08/2002 as empresas optantes pelo Simples estiveram dispensadas da retenção. 

Atenção: Essa questão é sempre muito consultada em nosso escritório. 
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Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, são 
tributados pelo Anexo III da Lei Complementar nº 123, de 2006, e não estão sujeitos à 
retenção da contribuição previdenciária prevista no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991. 
  
Parágrafo único. Caso a ME ou EPP seja contratada para construir imóvel ou executar obra 
de engenharia em que os serviços de pintura predial e instalação hidráulica, elétrica, 
sanitária, de gás, de sistemas contra incêndio, de elevadores, de escadas e esteiras rolantes 
façam parte do respectivo contrato, sua tributação ocorrerá juntamente com a obra, na 
forma do Anexo IV da Lei Complementar nº 123, de 2006. (grifo nosso). 

  
Ao informar isso, o fisco diz que a retenção não é feita, mas caso tais serviços estejam inseridos 

no contexto de uma construção, sim. Fundamentado com o art. 191 da IN 971/09. 
  Portanto, se tal empresa prestou serviço com escopo de contratação uma obra de construção 
civil, estará no anexo IV e assim sendo, sofrerá a retenção. 

6) Obrigações da empresa contratada 
 
 A empresa contratada deverá elaborar: 
 

I - folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada estabelecimento ou 
obra de construção civil da empresa 
contratante, relacionando todos os 
segurados alocados na prestação de 
serviços; 
II - GFIP com as informações relativas aos 
tomadores de serviços, para cada 
estabelecimento da empresa contratante 
ou cada obra de construção civil, utilizando 
os códigos de recolhimento próprios da 
atividade, conforme normas previstas no 
manual da GFIP; 
III - demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu representante legal, 
contendo: 
 

a) a denominação social e o CNPJ da contratante ou a matrícula CEI da obra de 
construção civil;  
b) o número e a data de emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de 
serviços; 
c) o valor bruto, o valor retido e o valor líquido recebido relativo à nota fiscal, fatura ou 
recibo de prestação de serviços; 
d) a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil ou por 
estabelecimento da contratante, conforme o caso. 

 
6.1) Dispensa da elaboração de GFIP e folha de pagamento por tomador 
 
 A empresa contratada fica dispensada de elaborar folha de pagamento e GFIP distintas por 
estabelecimento ou obra de construção civil em que realizar tarefa ou prestar serviços, quando, 
comprovadamente, utilizar os mesmos segurados para atender a várias empresas contratantes, 
alternadamente, no mesmo período, inviabilizando a individualização da remuneração desses 
segurados por tarefa ou por serviço contratado. 

Acompanhe nossas publicações!  
 

Duas apostilas para download e dois 
livros referência em tributos na 

construção civil. 
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 Consideram-se serviços prestados alternadamente aqueles em que a tarefa ou o serviço 
contratado seja executado por trabalhador ou equipe de trabalho em vários estabelecimentos ou várias 
obras de uma mesma contratante ou de vários contratantes, por etapas, numa mesma competência, 
e que não envolvam os serviços que não compõem o CUB, relacionados no Anexo II desta apostila. 
 
6.2) Escrituração contábil 
 
 A contratada legalmente obrigada a manter 
escrituração contábil formalizada, está obrigada também a 
registrar, mensalmente, em contas individualizadas, todos 
os fatos geradores de contribuições sociais, inclusive a 
retenção sobre o valor da prestação de serviços. 
 O lançamento da retenção na escrituração contábil 
deverá discriminar: 
 
 I - o valor bruto dos serviços;  
 II - o valor da retenção; 
 III - o valor líquido a receber. 
 
 Na contabilidade em que houver lançamento pela 
soma total das notas fiscais, faturas ou recibos de prestação 
de serviços e pela soma total da retenção, por mês, por 
contratante, a empresa contratada deverá manter em 
registros auxiliares a discriminação desses valores, por 
contratante. 

7) Obrigações da empresa contratante 
 
 A empresa contratante fica obrigada a manter em 
arquivo, por empresa contratada, em ordem cronológica, à 
disposição da RFB, pelo prazo decadencial previsto na 
legislação tributária, as correspondentes notas fiscais, faturas 
ou recibos de prestação de serviços e cópia das GFIP. 
 
7.1) Escrituração contábil 
 
 A contratante, legalmente obrigada a manter escrituração contábil formalizada, está obrigada a 
registrar, mensalmente, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições sociais, 
inclusive a retenção sobre o valor dos serviços contratados. 
 O lançamento da retenção na escrituração contábil deverá discriminar: 
 
 I - o valor bruto dos serviços; 
 II - o valor da retenção;  
 III - o valor líquido a pagar. 
 
 Na contabilidade em que houver lançamento pela soma total das notas fiscais, faturas ou 
recibos de prestação de serviços e pela soma total da retenção, por mês, por contratada, a empresa 
contratante deverá manter em registros auxiliares a discriminação desses valores, individualizados por 
contratada. 
 
7.2) Empresa dispensada de escrituração contábil 

 
iv - Atrás de todo o processo 
tributário e cobranças do INSS 
está sempre a proteção ao 
trabalhador.      (foto do autor) 
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 A empresa contratante legalmente dispensada da apresentação da escrituração contábil 
deverá elaborar demonstrativo mensal; assinado pelo seu representante legal, relativo a cada 
contrato, contendo as seguintes informações: 
 

I - a denominação social e o CNPJ da contratada; 
II - o número e a data da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços; 
III - o valor bruto, a retenção e o valor líquido pago relativo à nota fiscal, fatura ou recibo de 
prestação de serviços; 
IV - a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil e por 
estabelecimento da contratada, conforme o caso.  

8) Solidariedade na construção civil 
 
8.1) Responsáveis solidários na construção civil 
  
 São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciária na construção civil: 
 

I - o proprietário do imóvel, o dono da obra, o incorporador, o condômino de unidade imobiliária, 
pessoa jurídica ou física, quando contratar a execução da obra mediante empreitada total, com 
empresa construtora; 
II - os adquirentes que assumam a administração da obra, no caso de falência ou insolvência 
civil do incorporador. 

  
8.2) Retenção para garantia 
 
 Ao contratante, responsável solidário, é admitida a retenção de importância devida para 
garantia do cumprimento das obrigações previdenciárias. 
 
8.3) Adquirente de prédio ou unidade imobiliária - exclusão da responsabilidade solidária 
 
 Exclui-se da responsabilidade solidária o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que 
realizar a operação com empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes 
solidariamente responsáveis com a empresa construtora. 
 
8.4) Repasse integral do contrato 
 
 No caso de repasse integral do contrato, fica estabelecida a responsabilidade solidária entre a 
empresa construtora originalmente contratada e a empresa construtora para a qual foi repassada a 
responsabilidade pela execução integral da obra, além da solidariedade entre o proprietário, o dono 
da obra ou o incorporador e aquelas. 
 
8.5) Empreitada total por consórcio 
 
 No contrato de empreitada total de obra a ser realizada por consórcio, o contratante responde 
solidariamente com as empresas consorciadas pelo cumprimento das obrigações para com a 
Previdência Social. 
 Não desfigura a responsabilidade solidária o fato de cada uma das consorciadas executar 
partes distintas do projeto total, bem como realizar faturamento direta e isoladamente para a 
contratante. 
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 As consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, 
respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, nos termos do § 1° do 
art. 278 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
 Há responsabilidade solidária dos integrantes do consórcio pelos atos praticados em consórcio, 
quando da contratação com a administração pública, tanto na fase de licitação quanto na de execução 
do contrato, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
8.6) Entidade beneficente de assistência social 
 
 A entidade beneficente de assistência social que usufrua da isenção das contribuições sociais, 
na contratação de obra de construção civil, responde solidariamente apenas pelas contribuições 
sociais previdenciárias a cargo dos segurados que laboram na execução da obra. 
 O disposto acima não implica isenção das contribuições sociais devidas pela empresa 
construtora. 
 A isenção das contribuições outorgada à entidade beneficente de assistência social é extensiva 
à obra de construção civil quando executada diretamente pela entidade e destinada a uso próprio. 
 
8.7) Documentos exigíveis na solidariedade 
 
 Quando da quitação da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, cabe ao 
contratante de obra ou serviço de construção civil exigir: 
 
 I - Para empresa construtora contratada por empreitada total: 
 

• GFIP emitida para o tomador da obra, 
da folha de pagamento específica 
para a obra e do documento de 
arrecadação identificado com a 
matrícula CEI da obra, relativos à mão 
de obra própria utilizada pela 
contratada; 

• GFIP identificada com a matrícula 
CEI da obra, informando a ausência 
de fato gerador de obrigações 
previdenciárias, quando a construtora 
não utilizar mão de obra própria e a 
obra for completamente realizada 
mediante contratos de 
subempreitada; 

• cópia das notas fiscais, faturas ou 
recibos emitidos por subempreiteiras, 
com vinculação inequívoca à obra, 
dos correspondentes documentos de 
arrecadação da retenção e da GFIP 
das subempreiteiras com 
comprovante de entrega, com 
informações específicas do tomador obra; 

• programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA, Laudo Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho - LTCAT, Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção - PCMAT, para empresas com vinte trabalhadores ou mais por 
estabelecimento ou obra de construção civil, e Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO, que demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte 

 
Já acompanhamos obras em quase todos 

os Estados do Brasil! 
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da construtora, bem como a necessidade ou não da contribuição adicional prevista no §6° 
do art. 57 da Lei nº. 8.213, de 1991 e nos §§ 1° e 2° do art. 1° e no art. 6°, todos da Lei nº. 
10.666, de 2003. 

 
 O contratante deverá exigir da contratada comprovação de escrituração contábil regular 
para o período de duração da obra, se os recolhimentos apresentados forem inferiores aos calculados 
de acordo com as normas de aferição indireta da remuneração em obra ou serviço de construção civil. 
 

II - Para empresa construtora contratada por empreitada parcial: 
 

• excluem-se da responsabilidade solidária ao fazerem a retenção de:  
11% até 19/06/2014 ou 3,5% a partir de 20/06/2014 conforme IN 1523 de 05/12/2014. 

  
8.7.1) Comprovação de escrituração contábil regular 
 
 A comprovação de escrituração contábil no período de duração da obra será efetuada mediante 
cópia do balanço extraído do livro Diário devidamente formalizado, para os exercícios encerrados, e, 
para o exercício em curso, por meio de declaração, sob as penas da lei, firmada pelo representante 
legal da empresa, de que os valores apresentados estão contabilizados. 
 
 Aplica-se o disposto neste item, no que couber, à empresa construtora contratada por 
empreitada total que efetuar o repasse integral do contrato, bem como à empresa construtora que 
assumir a execução do contrato transferido. 
 
8.8) Elisão da responsabilidade solidária 
 
 A responsabilidade solidária do proprietário do imóvel, do dono da obra, do incorporador ou do 
condômino da unidade imobiliária, com a empresa construtora, será elidida com a comprovação do 
recolhimento, conforme o caso: 
 

I - das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos segurados, com base na folha 
de pagamento dos segurados utilizados na prestação de serviços e respectiva GFIP, 
corroborada por escrituração contábil, se o valor recolhido for inferior ao indiretamente aferido 
com base nas notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços; 
II - das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração da mão de obra contida em nota 
fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados e aferidas indiretamente, caso a 
contratada não apresente a escrituração contábil formalizada na época da regularização da 
obra; 
III - das retenções efetuadas pela empresa contratante, com base nas notas fiscais, faturas ou 
recibos de prestação de serviços emitidos pela construtora contratada mediante empreitada 
total; 
IV - das retenções efetuadas com base nas notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de 
serviços emitidos pelas subempreiteiras, que tenham vinculação inequívoca à obra. 

 
 Em relação às alíquotas adicionais para o financiamento das aposentadorias especiais 
previstas no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991(veja item 5.16), a responsabilidade solidária poderá ser 
elidida com a apresentação da documentação comprobatória do gerenciamento e do controle dos 
agentes nocivos à saúde ou à integridade física dos trabalhadores, emitida pela empresa construtora. 
 
8.9) Retenção de 11 % ou 3,5% - possibilidade de elisão da responsabilidade solidária 
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 A contratante poderá ainda, elidir-se da responsabilidade solidária, mediante a retenção sobre 
a cessão de mão de obra ou empreitada, efetuadas na base correta e conforme a norma vigente. 
 Importante observar que no caso de empreitada parcial, a retenção é obrigatória. Para 
empreitada total, facultativa. 

9) A desoneração na folha de pagamento 
 

Importante mudança aconteceu na retenção a partir da Lei nº 12.844/13, que veio trazer uma 
alteração na Lei nº 12.546/11. Buscando incrementar o mercado imobiliário, principalmente no tocante 
às novas contratações para a construção civil, o novo texto legal altera a retenção de 11% para 3,5% 
na nota fiscal, quanto à cessão de mão de obra e empreitada.  

Além disso, a parte patronal da empresa de 20% para a Previdência passa a ser substituída 
por outro valor, 2% sobre a receita bruta, até 31 de dezembro de 20148, já com previsão de se 
tornar permanente. 

O texto normativo elegia a data da CEI para a entrada na desoneração das empresas de 8 
grandes grupos do CNAE: 

 
• nº 412, 432, 433 e 4399 entraram em vigor a partir de 01/04/2013.  
• nº 421, 422, 429 e 431 a partir de 01/01/2014. 

 
 Ao falarmos nesses grupos, estamos abarcando um número imenso de empresas, das quais 

podemos citar construtoras de cinemas, casas, edifícios, universidades, centros comerciais etc., para 
o grupo 412. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 O que começou com a MP nº 601/12 veio anteceder a MP nº 610/13, mas de forma trôpega. Ela não sendo validada no 
Congresso Nacional a tempo, perdeu sua validade em 3 de junho de 2013. O que se mostrava complexo no entendimento, 
gerou inúmeras dúvidas em contratos que estavam sendo assinados, notas emitidas e todos os documentos acessórios que 
precisam ser liberados. A retenção que já é algo de extrema complexidade para a construção civil, causou ainda uma 
enorme insegurança jurídica a todos. 
9 A lista completa pode ser consultada no site <http://www.cnae.ibge.gov.br>. 

 
Consulte um de nossos especialistas! 
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Os prestadores de serviço em obras de sistemas hidráulicos, de alarme, elétricos, instalação 

de ar condicionado, como exemplo do grupo 432. Empresas que fazem a aplicação de gesso, manta 
asfáltica, ou fazem a impermeabilização de áreas pertencentes à planta em obras, podem ser 
enquadrados no grupo 433. 

Empresas que trabalham com a construção de fundações para edificações, montagem de 
andaimes, obras de cantaria10, construção de muros, construção de telhados, estão inseridos no grupo 
439. 

A partir de 2014, as empresas que constroem estradas, rodovias e até mesmo ferrovias irão 
estar inseridas no grupo 421. Os prestadores que possuem o CNAE 422 são as empresas cuja principal 
atividade é a construção de redes de transmissão elétrica, estação de força e luz, inclusive usinas 
eólicas. O grupo 429 são as empresas especializadas na construção de marinas e portos, bem como 
montagem e também soldagem de estruturas metálicas. Por último, o grupo 431 cuja proposta é de 
demolição e sondagem. 

 
9.1) O CNAE principal e a receita  

 
 As empresas que buscarem a substituição dos 20% da folha, deverão considerar apenas o 
CNAE principal. 
 O enquadramento no CNAE principal será efetuado pela atividade econômica principal da 
empresa, dentre as atividades constantes no seu contrato social ou ata, aquela de maior receita 
auferida ou esperada. 
 Disso, temos os conceitos para essas receitas: 

• A "receita auferida" será apurada com base no ano-calendário anterior, que poderá ser 
inferior a 12 (doze) meses, quando se referir ao ano de início de atividades da 
empresa; 

• A "receita esperada" é uma previsão da receita do período considerado e será 
utilizada no ano-calendário de início de atividades da empresa. 

  
9.2) Principais pontos 
 
  Seguem abaixo os principais pontos da mudança: 
 

•  ainda que tenhamos uma retenção em 3,5%, dá-se a elisão da responsabilidade 
solidária, nos casos em que a empresa prestadora esteja na desoneração; 

• a retenção de 11% permanece somente nos casos de empreitada total, para as 
empresas cujo CNAE estejam elencados na Lei nº 12.546/2011, observada a data da 
CEI (veja 9.2); 

• não é relevante para a prestadora a data da CEI, mas sim para a empresa construtora 
e ainda, somente quando esta for a responsável pela matrícula da obra; 

• o abatimento de materiais e equipamentos da base de cálculo continua seguindo a 
mesma regra, elencada nos arts. 121, 122 e 123 da IN 971/09 (veja item 5.3 e 5.4 dessa 
obra). 

 

9.3) A desoneração e a data do CEI 
 
                                                
10 O que caracteriza a obra de cantaria é o trabalho feito nas pedras, visando um melhor encaixe, sendo até mesmo 
considerada uma arte por muitos. A etimologia da palavra vem do latim canthus (ângulo da pedra, aresta) e o profissional 
que a prepara, “canteiro”. Origem da expressão “canteiro de obras”. 
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 Aplicam-se às empresas de construção civil, responsáveis pela matrícula da obra (construtora), 
as seguintes regras para fins de recolhimento: 
 

I - para obras matriculadas com CEI até 31/03/2013, retenção de 11%, não entrando jamais 
na desoneração; 
II - para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 01/04/2013 e 31/05/2013, 
o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer até o término da obra em 2% 
sobre o faturamento e 3,5% de retenção na cessão de mão de obra; 
III – para as obras matriculadas no CEI entre 01/6/2013 até 31/10/2013, poderá ocorrer o 
recolhimento com a retenção em 3,5% mais 2% sobre o faturamento ou 11% com 20% sobre 
o valor da folha (opcional); 
IV – caso o CEI seja feita a partir de 01/11/2013 até 31/010/2015, o recolhimento da 
contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma de 2% sobre a receita bruta e a retenção 
ocorrerá em 3,5%, até o final da obra; 
V – A partir de 01/11/2015 o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na 
forma de 4,5% da receita bruta e a retenção ocorrerá em 3,5%, até o final da obra. 

 
Essas datas são irrelevantes para os prestadores que não são responsáveis pela matrícula da 

obra. 
 
9.4) Optante pelo SIMPLES e a desoneração 
 
 As empresas optantes pelo Simples Nacional estão sujeitas à CPRB se estiverem enquadradas 
no anexo IV da Lei Complementar 123/2006 só se sua atividade principal estiver enquadrada nos 
grupos 412, 432, 433 ou 439 da CNAE 2.0. 
 Se a empresa optante pelo Simples Nacional 
estiver enquadrada, concomitantemente, no Anexo 
IV e desenvolva outra atividade enquadrada em um 
dos Anexos I a III e V, da Lei Complementar 123, de 
2006, deverá calcular a CPRB de forma proporcional 
à receita auferida pela atividade do anexo IV à 
alíquota de 2% e após 01/11/2015 a alíquota de 
4,5%. 
  

10) Regularização da Obra 
  

 Regularizar uma obra perante a Receita 
Federal é – em termos simples - obter-se a CND 
do INSS. Essa regularização pode acontecer de 
duas formas distintas: 

• Por contabilidade: quando a 
empresa agiu nos moldes da SRF 
(IN 971/09), com sua contabilidade 
passível de uma fiscalização, 
retenções corretamente efetuadas e 
obrigações acessórias cumpridas 
nos moldes normativos. 

• Por aferição indireta: também 
conhecido como arbitramento e 
mais atualmente como pauta fiscal; 

 
v - A Martins & Associados acompanha 
a obra desde o seu início: projeto, 
contratos, notas fiscais e retenções, 
evitando retrabalhos e economizando 
recursos dos clientes (foto do autor). 
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essa modalidade é quando a contabilidade não espelha a realidade da obra, ou 
mesmo inexiste. Podendo ainda ser usada quando há uma documentação deficiente, 
ou em situações em que sob fiscalização o responsável pela obra venha a ter o valor 
do INSS devido (das pessoas que trabalharam na obra) com um cálculo de modo 
estimativo. 

 
10.1) A certificação digital, a CND e a Web 
 
 A SRF está fazendo uso da certificação digital, na construção civil a partir da IN 1477, de 03 de 
julho de 2014. Alguns documentos como o contrato social e suas alterações, deixam de ser exigidos 
no momento da obtenção da CND do INSS. 
 Em tese, a regularização via DISO Web deveria ser mais rápida e um grande facilitador para 
todos, mas temos reservas quanto a esse procedimento. 
 
10.2) A regularização por contabilidade – pessoa jurídica 
 
 A regularização da obra pelo exame da contabilidade é, em regra, mais rápida para o 
contribuinte.  
 Entrando o contribuinte com o pedido pelo site da Receita Federal11, poderá – nesse caso 
específico para pessoa jurídica – lançar os dados da obra, emitindo ao final a DISO. Haverá a 
necessidade de dirigir-se à unidade onde são tratados os assuntos da matriz de sua empresa (agência 
circunscricionante), solicitando a análise dos documentos e a expedição por contabilidade. 
 Entregues os elementos informados pela IN n° 971/2009, a partir do seu art. 383, a CND deve 
ser emitida prontamente, ou no máximo em dez dias das críticas serem sanadas. 
 Compete ao responsável ou ao interessado pela regularização da obra na RFB, a apresentação 
dos seguintes documentos, conforme o caso e quando solicitado: 

 
• a DISO; 
• alvará de 

concessão de 
licença para 
construção ou 
projeto aprovado 
pela prefeitura 
municipal, este 
quando exigido pela prefeitura ou, na hipótese de obra contratada com a administração 
pública, não sujeita à fiscalização municipal, o contrato e a ordem de serviço ou a 
autorização para o início de execução da obra;  

• habite-se, certidão da prefeitura municipal ou projeto aprovado ou, na hipótese de 
obra contratada com a administração pública; termo de recebimento da obra ou outro 
documento oficial expedido por órgão competente, para fins de verificação da área a 
regularizar;  

• GFIP no CEI, com as pessoas que trabalharam na obra (quando não houver mão de 
obra própria, a GFIP sem movimento); 

• a nota fiscal com a retenção de 11% ou de 3,5%, emitida por empreiteira ou 
subempreiteira, com vinculação inequívoca à matrícula CEI da obra e a GFIP relativa 
à matrícula CEI da obra12;  

                                                
11 No momento em que escrevemos esse material (jul/2014), a declaração de informações sobre a obra – DISO, pode ser 
enviada a partir de: www.receita.fazenda.gov.br>opção “serviços”> Declarações e demonstrativos>DISO 
12 Entendemos que a apresentação das notas fiscais, guias de retenção e GFIPs devem se dar somente com a regularização 
por aferição indireta, não por contabilidade. Interessante consultar a unidade da Receita, antes do procedimento. 

Acesse o YouTube  e veja esse assunto em :  
 

Como preencher uma DISO 
https://youtu.be/YZ6KsOKTkQ4 
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• se forem serviços prestados por cooperativa, a nota fiscal ou a fatura dos serviços 
intermediados por esta, no CEI da obra e a GFIP na qual foi declarado o valor pago à 
cooperativa de trabalho. 

• cópia do último balanço patrimonial, quando exigido pela RFB.  
 

 A falta dos documentos previstos no segundo e terceiro item acima poderá ser suprida por outro 
documento oficial, capaz de comprovar a veracidade das informações declaradas na DISO em relação 
à área, à destinação e à categoria da obra. Todos esses documentos, depois da confirmação dos 
dados declarados, serão devolvidos. 
 Importante frisar que as informações prestadas na DISO são de inteira responsabilidade do 
proprietário do imóvel, incorporador ou dono da obra, que responderá civil e penalmente pelas 
declarações que fornecer.  
 O processo de obtenção de CND será levado prioritariamente ao setor de fiscalização, 
quando se referir a pessoa jurídica, cuja CND foi emitida com base na contabilidade. 

 
 

10.3) A regularização por aferição indireta – pessoa jurídica 
 

 O procedimento será o mesmo adotado para emissão da DISO, como o apresentado no caso 
“por contabilidade” (item 10.2). No entanto, nesse caso não será necessário a cópia do balanço 
patrimonial.  
 Quando a empresa não declarar escrituração contábil no momento da regularização, a CND 
será liberada mediante o recolhimento integral das contribuições sociais, apuradas por aferição 
indireta. 
A solicitação da regularização da obra por aferição indireta será irretratável para todos os efeitos. 
 
10.4) Regularização de obra pessoa física 

 
Para a pessoa física temos o mesmo procedimento para a regularização da pessoa jurídica, 

onde não há o exame da contabilidade (item 10.3). Porém, o cálculo segue exatamente o mesmo 
procedimento (ARO) e o não pagamento de valores gerados (GPS), levará a expedição de um título 
executivo (CDA). 

O responsável, quando pessoa física, deverá apresentar também documento de identificação 
e comprovante de residência. Observar que para a remuneração das contribuições recolhidas no CEI 
da obra, não será exigida a comprovação de apresentação de GFIP. 
 
10.5) Aviso para Regularização de Obra - ARO 
 
 A partir das informações prestadas na DISO, após a conferência dos dados nela declarados 
com os documentos apresentados, será expedido pela SRF o Aviso para Regularização de Obra. 
 Esse documento poderá ser expedido via web, quando não houver qualquer recolhimento 
ou questões decadenciais. Bastando à pessoa física ou jurídica, efetuar o recolhimento para a 
emissão posterior da CND. 
 Havendo recolhimentos em GFIP´s ou GPS´s, a liberação do ARO será feita de modo 
presencial, na unidade da Receita circunscricionante da empresa, ou da obra, para pessoa física. 
 Se forem detectadas contribuições a serem recolhidas e caso o declarante ou o seu 
representante legal se recuse a assinar, o servidor anotará no ARO a observação "compareceu nesta 
agência e recusou-se a assinar", indicando o dia e a hora em que o sujeito passivo tomou ciência do 
ARO. 
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O ARO emitido sem contabilidade, a partir das informações prestadas na DISO, é o documento 
por meio do qual a pessoa física ou jurídica confessa os valores das contribuições via aferição indireta 
de obra de construção civil de sua responsabilidade. 
 
10.5.1) Competência e prazo para recolhimento 
 
 Na emissão do ARO será considerada como competência de ocorrência do fato gerador o mês 
da DISO, e o valor das contribuições nele informado deverá ser recolhido até o dia 20 do mês 
subsequente, antecipando-se o prazo de recolhimento para o primeiro dia útil anterior, se no dia não 
houver expediente bancário. 
 Caso as contribuições não sejam recolhidas no prazo previsto no parágrafo anterior, o valor 
devido sofrerá acréscimos legais, na forma da legislação vigente. 
 O contribuinte, não efetuando o recolhimento até a data do vencimento, poderá requerer o 
parcelamento das contribuições apuradas indiretamente no ARO. 
 
10.5.2) Envio do ARO para fiscalização 

 
Não tendo sido efetuado o recolhimento nem solicitado o parcelamento, os débitos serão 

enviados para inscrição em dívida ativa da União, com os acréscimos moratórios devidos. 
 

10.6) Obra nova, reforma, demolição e acréscimo - única DISO e único ARO 
  
 Será preenchida uma única DISO e emitido um único ARO consolidado, quando a regularização 
da obra envolver, concomitantemente, demolição da área total e obra nova, ou 2 (duas) ou mais das 
seguintes espécies: reforma, demolição ou acréscimo. 

11) Aferição Indireta 
 
 A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão de obra utilizada na execução 
de obra ou de serviços de construção civil será aferida indiretamente, com fundamento nos §§ 4° e 6° 
do art. 33 da Lei nº 8.212, de 1991, quando ocorrer uma das seguintes situações: 
 

I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração contábil; 
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil no prazo de 90 dias contados da 
ocorrência dos fatos geradores das contribuições sociais, devendo atender o princípio contábil 
do regime de competência; 
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da empresa por 
omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da 
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou do lucro; 
IV - quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de qualquer 
documento ou informação de interesse do INSS; 
V- quando os documentos ou informações de interesse da SRF forem apresentados de forma 
deficiente. 

 
11.1) Formas de aferição. 
 
 Nas situações previstas acima, a base de cálculo aferida indiretamente será obtida: 
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I - mediante a aplicação dos percentuais previstos no item 13 e seguintes, sobre o valor da nota 
fiscal, fatura ou recibo de prestação de 
serviços ou sobre o valor total do contrato 
de empreitada ou de subempreitada;  
II - pela aferição do valor da mão de obra 
empregada, proporcional à área 
construída e ao padrão em relação à obra 
de responsabilidade da empresa, nas 
edificações prediais;  
III - por outra forma julgada apropriada, 
com base em contratos, informações 
prestadas aos contratantes em licitação, 
publicações especializadas ou em outros elementos vinculados à obra, quando não for possível 
a aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I e II. 
 

12) Construção sem mão de obra remunerada 
 
O fato de não haver a mão de obra remunerada quebra – por assim dizer – a incidência do tributo. Se 

o cálculo do INSS tem por base o ganho auferido em razão do trabalho, sendo a base de cálculo igual a zero, 
nada se deverá ao INSS. 

Verificado que a pessoa física ou jurídica se valeu do uso da mão de obra remunerada, ou não fez os 
termos de adesão, nos casos previstos, os valores poderão ser exigidos via arbitramento pelo Fisco e ainda fica 
passível de sanções penais. 

 
12.1) Regularização de obra sem mão de obra remunerada 

 
 

Na regularização de obra executada sem a utilização de mão de obra remunerada, a entidade 
deverá, conforme o caso: 

 
• ser feita de acordo com a escrituração contábil formalizada 
• se necessário e se solicitado, apresentar os termos de adesão, previsto na Lei 

nº 9.608/1998, por colaborador, contendo: 
§ o endereço e a matrícula CEI da obra 
§ o nome, o número do Registro Geral (RG), o número do CPF ou do NIT  
§ o endereço residencial completo  
§ a função e as condições de exercício nessa obra. 

• preencher a DISO  
• manter as informações sobre a não necessidade do recolhimento das contribuições 

sociais e terceiros pelo tempo previsto de 5 anos (decadência tributária) 
• guardar a relação de colaboradores, com as mesmas informações dos termos de 

adesão, durante e após a obra, também por 5 anos. 
 

Deverá também reter: 
 

•  o valor da contribuição da empresa, que lhe prestar serviços mediante cessão de mão 
de obra ou empreitada, correspondente a 11% (onze por cento) do valor bruto da nota 
fiscal, fatura ou recibo, e recolher o valor retido em nome da empresa contratada 

A partir da IN 1.477/2014, o ARO se tornou um 
termo confissão de dívida e, conforme essa 
instrução normativa, “e instrumento hábil e 

suficiente para a exigência do crédito tributário 
neles comunicado”. 

 Anteriormente a essa norma, havia o envio à 
fiscalização para a constituição do crédito. 
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• reter o valor das contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a 
seu serviço 
 

Incorporadores não são considerados nos exemplos abaixo. Vejamos os casos previstos na IN 
971/2009. 

 
12.2) Tipos de obra sem mão de obra remunerada previstos  

 
 Estes são os seguintes tipos construção, citados na IN 971/2009, com previsão para uso da 
isenção do recolhimento das contribuições sociais e terceiros. 

 
12.2.1) Residência unifamiliar de 70m² 

 
Nenhuma contribuição social é devida em relação à obra de construção civil, de pessoa física, 

que não possua outro imóvel, feita para uso próprio e a construção seja: 
 

a) residencial e unifamiliar; 
b) com área total não superior a 70m²; 
d) do tipo econômico ou popular; e 
e) executada sem mão de obra remunerada. 

 
12.2.2) Construção com mão de obra voluntária 
 

Na situação em que a pessoa física realizar trabalho voluntário, não remunerado, também para 
uso próprio, mas com fins cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 
social, inclusive mutualidade. A mão de obra será prestada para uma entidade pública de qualquer 
natureza, ou instituição sem fins lucrativos, e seja sempre mão de obra voluntária. 

Haverá necessidade de termo de adesão, conforme lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 
 

12.2.3) Conjunto habitacional popular por mutirão 
 

A obra se destine à edificação de conjunto habitacional popular, e não seja utilizada mão-de-
obra remunerada. 

As características desse tipo de obra são: 
 

• o complexo constituído por unidades habitacionais 
• com área de uso privativo não superior a 70m² 
• classificada como econômica, popular ou outra denominação equivalente pelo município 

 
O acompanhamento e a supervisão da execução do conjunto habitacional por parte de 

profissionais especializados, desses profissionais, mesmo que remunerados, não o descaracterizará 
na isenção, mas será necessário comprovar o recolhimento das contribuições sociais e terceiros: 

 
• engenheiro  
• arquiteto 
• assistente social  
• mestre de obras 

 
12.2.4) Entidade beneficente ou religiosa 
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As entidades beneficentes ou religiosas gozam de imunidade tributária, ou seja, na esfera 

constitucional. 
Se a obra seguir os mesmos critério definidos em construção com mão de obra voluntária, no 

item 11.2.2, nada será cobrado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
vi - "A ordem social é baseada no primado do 

trabalho",  art. 193, CF/88. (foto do autor) 
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13) A Aferição Indireta a partir do enquadramento 
 
13.1) O enquadramento 
 
 Para a IN nº 971/2009, estes são os itens primordiais para que se possa realizar o cálculo do 
valor da mão de obra a ser utilizada: 
 

A destinação do imóvel 
O número de pavimentos 
O número de banheiros 
O tipo da obra 
O padrão 

 
  
 Pela Instrução Normativa deverão ser 
suficientes para que a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - SRF possa ter o correto 
senso do CUB a ser utilizado. Lembrando 
que o CUB, ou Custo Unitário Básico é o 
valor informado pelos Sindicatos da Indústria 
da Construção Civil (SINDUSCON).  
 
13.2) A destinação do imóvel 
 
 Segundo o art. 345, da IN-971/2009, tal enquadramento deverá ser realizado de ofício pela 
SRF. Serão fornecidas cinco possibilidades onde a obra deverá ser inserida: 
 
 

Projetos-Padrão 
i. R – Projeto Familiar 

ii. CAL – Projeto Comercial Andares Livres 
iii. CSL – Projeto Comercial Salas e Lojas 
iv. GI – Galpão Industrial  
v. PIS – Casa Popular e Conjunto Habitacional Popular  

 
  
  Tais são os projetos-padrão utilizados pela IN nº 971/2009: 
 
13.2.1) Projeto residencial 
 
 Para os imóveis que se destinam a: 

 
a) residência unifamiliar; 
b) residência multifamiliar - edifício residencial; 
c) hotel, motel, spa e hospital; 
d) áreas comuns de conjunto habitacional horizontal; 

 
13.2.2) Projeto comercial – andares livres 
 

Assista em nosso canal:  
 

Planilha de cálculo do INSS para obras  
https://youtu.be/lZ-44GQbiwI      
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 Para os imóveis cujo pavimento-tipo seja composto de hall de circulação, escada, elevador e 
andar corrido sem a existência de pilares ou qualquer elemento de sustentação no vão, com sanitários 
privativos por andar; 
 
13.2.3) Projeto comercial – salas e lojas 
 
 Para os imóveis cujo pavimento-tipo seja composto de hall de circulação, escada, elevador, 
andar com pilares ou paredes divisórias de alvenaria e sanitários privativos por andar ou por sala; 
 
13.2.4) Projeto galpão industrial 
 
 Para os imóveis compostos de galpão com ou sem área administrativa, banheiros, vestiário e 
depósito, tais como: 
 

a) pavilhão industrial;  
b) oficina mecânica; 
c) posto de gasolina; 
d) pavilhão para feiras, eventos ou 

exposições; 
e) depósito fechado; 
f) telheiro; 
g) silo, tanque ou reservatório; 
h) barracão; 
i) hangar; 
j) ginásio de esportes e estádio de futebol; 
k) estacionamento térreo; 
l) estábulo; 

 
13.2.5) Projeto de interesse social 
 
 Para os imóveis que se destinam a: 
 

a) casa popular; 
b) conjunto habitacional popular. 

  
 De certo, ao olharmos este elenco de possibilidades, é aparentemente fácil enquadrar a obra 
neste ou naquele item. Na prática, a situação é bastante adversa. 
 O enquadramento é a primeira e grande chave para o valor a ser pago para a Receita 
Federal do Brasil. É a pedra basilar de todo o custo. A inserção em grupo errado de padrão de 
construção resulta em valores consideráveis, quando não desproporcionais a qualquer valor pago pelo 
proprietário, além dos costumeiros desvios do método do arbitramento. Ele está ligado diretamente ao 
valor do Custo Unitário Básico a ser usado no cálculo de sua mão de obra e logicamente ao custo 
global de sua construção. 
 Temos, portanto, uma queda de braços, entre o contribuinte que busca o arbitramento pela 
modalidade cujo CUB seja mais baixo e, por sua vez, o servidor, que apesar de sua imensa boa 
vontade e paciência, tem por regra não conhecer a área de engenharia civil. 
 
 
13.3) Número de pavimentos  
  
 O enquadramento conforme o número de pavimentos da edificação será efetuado de acordo 
com as seguintes faixas: 

 
vii - O correto enquadramento é um dos mais 

comuns problemas para o cálculo do INSS 
(foto do autor). 
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I - R1, para projeto residencial unifamiliar, independentemente do número de pavimentos;  

II - R8, para projeto residencial multifamiliar até dez pavimentos, incluídos os pavimentos de 
garagem e pilotis, se existirem; 

III - R16, para projeto residencial multifamiliar acima de dez pavimentos; 
IV - CAL-8, para projeto comercial - andar livre, independentemente do número de pavimentos; 
V - CSL-8, para projeto comercial - salas e lojas de até dez pavimentos, incluídos os pavimentos 

de garagem e pilotis, se existirem;  
VI - CSL-16, para projeto comercial - salas e lojas acima de dez pavimentos; 

VII - GI, para projeto galpão industrial;  
VIII - PIS, para casa popular e conjunto habitacional popular, independentemente do número de 

pavimentos. 
 
12.4) Tipo da obra       
  

A edificação mediante o 
emprego de peças anteriormente 
fabricadas ou moldadas, seja de metal 
(aço e ferro) ou de concreto, no tocante 
à relação entre a área construída e a 
presença de mão de obra, escapa ao 
padrão da construção civil 
propriamente dito. Quando tais obras 
começaram a se difundir e havendo a diversificação do material empregado, o órgão gestor viu-se 
obrigado a disciplinar diferentemente, reconhecendo a existência de proporcionalidade própria no 
vínculo entre a dimensão especial da edificação e o nível da mão de obra13.  

Para a construção tipo 11 – alvenaria; tipo – 12 madeira e tipo 13 – mista, criou-se diferentes 
índices para se chegar ao teórico custo da mão de obra.  

 
13.4.1) Obras em alvenaria – tipo 11 
 

As obras em alvenaria são o tipo mais comum de construção que podemos encontrar. É aquela 
(fugindo da descrição técnica), onde existe a construção das colunas e vigas, com o uso de tijolos ou 
blocos estruturais para as paredes. 

Esse padrão de construção usa obviamente, mais mão de obra do que uma casa em madeira, 
ou em outra cujas colunas são pré-fabricadas ou ainda, totalmente pré-fabricadas. 
 
13.4.2) Obras em madeira – tipo 12 

 
Para classificação no tipo 12 deverão ser verificadas as informações constantes nos 

documentos expedidos pelo órgão municipal responsável.  
A norma não dá maiores informações para esse enquadramento que passa a ser uma novidade 

a partir da IN 1477/2014. 
 

   
13.4.3) A obra mista – tipo 13 
  

A grande dificuldade se dá na comprovação do tipo 13 – mista junto à Secretaria da Receita, a 
qual criou regras próprias de comprovação: 
 
                                                
13 MARTINEZ, Wladimir Novaes, Obrigações Previdenciárias na Construção Civil, São Paulo, LTr - 1° ed.1996 

Veja nosso vídeo: 
 

Enquadramento de obras em pré-fabricados e 
pré-moldados 

https://youtu.be/OMk0bP-hV3M 
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a) 50% das paredes 
externas, pelo menos, for 
de madeira, de metal, pré-
moldada ou pré-fabricada;  
b) a estrutura for de metal;  
c) a estrutura for pré-
fabricada ou pré-moldada;  
d) a edificação seja do tipo 
rústico, sem fechamento lateral, ou lateralmente fechada apenas com tela e mureta de alvenaria.  
 
 Deve-se observar ainda que para a classificação no tipo 13: 
 

• unicamente o material das paredes externas ou da estrutura, independentemente do utilizado 
na cobertura, no alicerce, no piso ou na repartição interna; 

• se o projeto e o memorial aprovados pelo órgão municipal não permitirem identificar qual 
material foi utilizado na estrutura ou nas paredes externas, será usado o tipo 11; 

• deverão ser apresentadas as notas fiscais de aquisição da madeira, da estrutura de metal ou 
da estrutura pré-fabricada ou pré-moldada, ou outro documento que comprove ser a obra  
mista; 

• a utilização de lajes pré-moldadas ou pré-fabricadas não será considerada para efeito do 
enquadramento no tipo 13; 

• toda obra que não se enquadrar no tipo 13 será necessariamente enquadrada no tipo 11 (onze), 
mesmo que empregue significativamente outro material que não alvenaria, como por exemplo: 
plástico, vidro, isopor, fibra de vidro, policarbonato e outros materiais sintéticos. 

  
13.5) A aplicação dos índices devido ao tipo da obra 
 
 Após a escolha do tipo 11 (obra em alvenaria), 12 (obra madeira), ou 13 (mista)  serão usados 
das tabelas de cálculo os seguintes índices: 

  
Metragem Tipo 11 Tipo 12 ou 

13 
0 – 100m² 4% 2% 
100 – 200m² 8% 5% 
200 – 300m² 14% 11% 
300m²  - acima... 20% 15% 

 
 Esses percentuais visam “retirar” do CUB (item 16 desta obra) o valor referente à mão de obra, 
nas diferentes etapas da construção. 
  
13.6) O padrão da obra  

 
O enquadramento no padrão da construção será efetuado da seguinte forma:   
 

I - projetos residenciais: 
 
a. padrão baixo, para unidades autônomas com até dois banheiros; 
b. padrão normal, para unidades autônomas com três banheiros; 
c. padrão alto, para unidades autônomas com quatro banheiros ou mais; 

Assista nosso vídeo: 
 

Enquadramento de obras na construção civil obra mista 
https://youtu.be/NA0p_48ruGg 
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II - projeto comercial - andar livre, padrão normal; 

III - projeto comercial - salas e lojas, padrão normal; 
IV - galpão industrial – padrão único 
V - projeto de interesse social – padrão único 

   
O enquadramento será efetuado de ofício pela RFB unicamente em função do número de 

banheiros para os projetos residenciais, incluindo lavabos, e no padrão normal para os projetos 
comerciais, independentemente do material utilizado. 

 
 

13.7) Áreas com redutores – áreas equivalentes  
 
 Será aplicado redutor de 50% para áreas cobertas e de 75% para áreas descobertas, desde 
que constatado que as mesmas integram a área total da edificação: 
 

a) quintal; 
b) playground; 
c) quadra esportiva ou poliesportiva; 
d) garagem, abrigo para veículos e pilotis; 
e) quiosque; 
f) área aberta destinada à churrasqueira; 
g) jardim; 
h) piscinas; 
i) telheiro; 
j) estacionamento térreo; 
k) terraços ou área descoberta sobre lajes; 
l) varanda ou sacada; 
m) área coberta sobre as bombas e área 

descoberta destinada à circulação ou ao estacionamento de veículos nos postos de 
gasolina; 

n) caixa d’água; 
o) casa de máquinas. 

 
13.8) Observações relevantes nas áreas com redutores 
 
 Quem aceita ou não a aplicação dos redutores é a SRF, que serão confrontadas com a DISO 
e os demais documentos comprobatórios apresentados, quais sejam: 
 

a) o projeto arquitetônico aprovado pelo órgão municipal; ou 
b) o projeto arquitetônico acompanhado da ART registrada no Crea, ou o RRT registrado no 

CAU, caso o órgão municipal não exija a apresentação do projeto para fins de expedição 
de alvará ou habite-se. 
 

  A redução será aplicada também às obras que envolvam acréscimo de área já regularizada, 
reforma e demolição. 
 Não havendo discriminação das áreas passíveis de redução no projeto arquitetônico, o cálculo 
será efetuado pela área total, sem utilização de redutores, não devendo, neste caso, o responsável 
pela regularização declarar tal área por falta de comprovação. 
 Jardins, quintais e playgrounds sobre terreno natural não são considerados área construída e 
não deverão ser incluídos no cálculo da remuneração. 

Veja esse assunto importante, tratado 
também no YouTube: 

 
Áreas com redutores no cálculo do 

INSS para obra 
https://youtu.be/vlrOEeWVQuk 
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14) O cálculo da aferição 
  

Devemos entender que este procedimento encontra-se vinculado às tabelas fornecidas pelos 
Sindicatos das Indústrias da Construção das unidades da Federação – Sinduscon´s. Para 
encontrarmos o custo por metro quadrado da obra, segundo a IN nº 971/2009, deveremos responder 
a estas perguntas básicas: 
 

• A que se destina este imóvel?  
 Poderemos verificar em qual tabela este se enquadra. 
 

• Qual o número de pavimentos deste imóvel? 
Dentro destas tabelas há diferentes preços por metro quadrado para construções com 
diferentes pavimentos. 

 
• Qual o material preponderante usado? 

 Isso responderá à questão do tipo, se 11- alvenaria, 12 – madeira ou 13 - mista. 
 

• Qual é o padrão da construção? 
Essa resposta, como já discorremos, vem na razão do número de banheiros da obra. 
Caso seja comercial, se há elementos de sustentação ou não nas paredes etc. 

 
 
14.1) Tabela CUB – NBR 12.721/2006  
  
 As novas tabelas apresentam projetos-padrão inseridos na ABNT NBR 12.721/2006. Os 
SINDUSCON’s das unidades da Federação passaram a adotar os seguintes critérios: 
 
  
 

Referência: Abril/2007 – Método NRB 12.721/200614 
  
PADRÃO BAIXO PADRÃO NORMAL PADRÃO ALTO 

R-1             688,96 R-1      808,75 R-1     1.002,59   

PP-4            642,88 PP-4    774,10 R-8      811,29   

R-8             611,34 R-8      674,01  R-16    847,55   

PIS             480,64 R-16    653,04   
 
   

 
    -1 -2 -3 -4 (1)+(2)+(3)+(4) 
Projeto Custo Custo Custo Desp.    Equip.         Total 
  M.O. M.O.+L.S. Material Admin.   R$/m²         R$/m² 
R1B 110,45 307,12 333,47 47,13 1,24 688,96 
R1N 153,09 425,66 338,75 44,25 0,09 808,75 
R1A 166,12 461,88 498,77 41,83 0,11 1002,59 
PP4B 92,84 258,14 371 12,53 1,2 642,88 

                                                
14 Valores da Tabela CUB do SINDUSCON-PR – base abril/2007 
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PP4N 135,38 376,43 344,59 53,06 0,02 774,1 
R8B 87,28 242,68 356,12 11,28 1,26 611,34 
R8N 121,68 338,32 309,53 24,48 1,69 674,01 
R8A 128,57 357,48 423,36 28,87 1,59 811,29 
R16N 117,04 325,42 305,75 20,26 1,61 653,04 
R16A 144,45 401,63 418,47 25,04 2,41 847,55 
PIS 75,25 209,22 259,1 11,69 0,63 480,64 

Encargos Sociais – 178,05% 
 

      (1) (2) (3) (4)    (1)+(2)+(3)+(4) 

  Projeto Custo Custo Custo Desp.       Equip. Total 
    M.O. M.O.+L.S. Material Admin.   R$/m²   R$/m² 

CAL 
CAL8N 135,78 377,53 374,11 32,80 2,85 787,28 

CAL8A 137,07 381,12 426,13 32,80 2,85 842,90 

CSL 

CSL8N 122,41 340,35 304,61 25,89 1,81 672,66 
CSL8A 125,78 349,73 359,68 25,89 1,82 737,13 
CSL16N 162,97 453,15 416,94 29,05 2,80 901,93 
CSL16A 167,54 465,85 485,40 29,04 2,78 983,07 

 
Nota: a tabela atualizada se encontra no Anexo V, deste trabalho. 

 
A tabela do CUB para o Estado de São Paulo pode ser obtida a partir do site 

www.sindusconsp.com.br (para o Estado de São Paulo). 
 
14.1.1) A aferição indireta de uma casa com 350m²  
 
 No mesmo exemplo, analisaremos uma casa com 350,0m², um pavimento em alvenaria, 
garagem de 20,0m² e três banheiros.  
 
 Vamos responder às perguntas para descobrirmos o CUB aplicável: 
 

• A que se destina este imóvel?  
 

R: É uma residência, portanto R1. 
 

• Qual o número de pavimentos deste imóvel? 
  
  R: Um pavimento, porém passa a ser indiferente pela IN 971/2010. 
 

• Qual o número de banheiros? 
  
  R: Três banheiros. 
 

• Qual é o padrão da construção? 
 

R: O padrão da construção se dá em função do número de banheiros, portanto teremos neste 
caso uma casa com padrão de acabamento “normal”. 
 

• Qual o material preponderante usado? 
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R: Alvenaria, portanto tipo – 11 (não temos comprovação para usarmos o tipo 12 – madeira ou 
13 - mista). 
 

 De posse dessas informações, podemos continuar para encontrar a área de cálculo a ser 
utilizada: 
 
 

Descrição Área Normal 
Área com 

Desconto de 
50% 

Área com 
Desconto 

75% 
Pavimento inferior + 
Pavimento superior 

330,0   

Garagem  20,0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 Quanto ao padrão de acabamento: 
 
 

Até dois banheiros Baixo 
De dois a três banheiros Normal 
Quatro ou mais banheiros Alto 

 
 
 
 
  
  
 Tratando-se de obra em alvenaria, portanto do tipo – 11, devemos considerar que a incidência 
de mão de obra seguirá a seguinte proporção: 
 
 

Metragem        Tipo   11 

Até 100m² 4% 
Entre 100m² à 200m² 8% 
Entre 200m² à 300m² 14% 
Acima de 300m² 20% 

 
  
 A RMT para o novo enquadramento será: 
 
 

CUB x (%) x m² Total 
1.056,44 x 4% x 100,0 4.225,76 

Totais 

Área 
Normal 

Área com 
Desconto de 

50% 

Área com 
Desconto 

75% 
Total 

Geral m² 

330,0 10,0 0 340,0 

Nosso cálculo usará a área de 340,0m² de construção. 
  

Nosso padrão de construção é “normal”. 
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1.056,44 x 8% x 100,0 8.451,52 
1.056,44 x 14% x 100,0 14.790,16 
1.056,44 x 20% x 40,0 8.451,52 

RMT = R$ 35.918,96 
 
   
 Isolando-se os salários de contribuição desta obra, teremos que a RMT15 – Remuneração da 
Mão de obra Total é de R$ 35.918,96.  
 Deste RMT calculado, deveremos retirar 31%, dos quais 20% são da parte patronal e 8% 
referentes ao empregado, 3% do SAT – Seguro de Acidentes do Trabalho e ainda, 5,8% para outras 
entidades. 
 Por último, chegaremos ao valor a ser lançado: 
 

Outras entidades 5,8%   R$ 2.083,30 
INSS 31% R$ 11.134,88 
Total a ser pago                        R$ 13.218,18 

 
14.1.2) Aferição indireta de uma escola de bairro 
  
 Façamos novamente o cálculo para edifício de pequena escola, com quatro pisos, totalizando 
20 salas de aula, com metragem total de 890m², tendo estrutura pré-fabricada, com fechamento em 
placas pré-fabricadas e vitrôs. Ainda, subsolo com estacionamento para os professores com 200m². 
 

• A que se destina este imóvel?  
 

R: É uma escola, portanto padrão Comercial Salas e Lojas - CSL. 
 

• Qual o número de pavimentos deste imóvel? 
  

R: Quatro pavimentos, porém será utilizado CSL -8 (somente acima de dez pavimentos se usa o 
16) 

  
• Qual o número de banheiros? 

  
R: Não importa. O número de banheiros só é usado em enquadramento para residência. 
Comercial salas e lojas o padrão é único de acabamento. 

 
• Qual é o padrão da construção? 

 
R: O padrão para comercial salas e lojas é único. 
 

• Qual o material preponderante usado? 
  
  R: A estrutura é pré-fabricada, será usado obra mista, tipo -13. 
 
 Para que possamos detectar o valor da área de cálculo, vamos utilizar a seguinte tabela, 
considerando as áreas de redução: 
 
 

                                                
15 Nesse momento encontrou-se – em tese – o valor da mão de obra utilizada nessa obra, a RMT. 



62 
 

 
 www.martinseassociados.com.br  

Descrição Área Normal 
Área com 

Desconto de 
50% 

Área com 
Desconto 

75% 
Pavimento Térreo + 
Primeiro Piso + Segundo 
Piso 

690,0 
  

Garagem  200,0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Neste caso, por se tratar de edifício que se encaixa no padrão Comercial Salas e Lojas, o 
padrão é único, o que nos levará a utilizar o CUB de R$ 878,11/m² de construção16. 
 Sabendo se tratar de obra de materiais de construção de padrões diferentes de alvenaria 
convencional, portanto do tipo – 13 (mista), devemos considerar que a incidência de mão de obra 
seguirá a seguinte proporção: 
 

Metragem      Tipo  13 

Até 100m² 2% 
Entre 100m² à 200m² 5% 
Entre 200m² à 300m² 11% 
Acima de 300m² 15% 

 
 Usando estes percentuais para as diferentes metragens dentro do escalonamento proposto 
pela Instrução Normativa nº 971/2009, teremos: 
 

  
 
 
 
 

 A RMT para este caso será: 
 
 

CUB x (%) x m² Total 
     878,11  x 2% x 100,0 1.756,22 

878,11 x 5% x 100,0 4.390,55 
878,11  x 11% x 100,0 9.659,21 
878,11 x 15% x  490,0 64.541,09 

RMT = R$ 80.347,07 
 
  

                                                
16 Base junho/2010. Tabela SINDUSCON-SP. 

Totais 

Área 
Normal 

Área com 
Desconto de 
50% 

Área com 
Desconto 
75% 

Total 
Geral m² 

690,0 100,0 0 790,0 

Nosso cálculo será baseado em 790,0m² de construção. 
 

Remuneração da Mão de obra Total = CUB x percentual de mão de obra x metragem 
ou 

RMT = CUB x (%) x m² 
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 Isolando-se os salários de contribuição desta obra, teremos que a RMT – Remuneração da 
Mão de Obra Total é de R$ 80.347,07. 
 Por último, deveremos separar os valores referentes a “outras entidades – 5,8%”(Salário-
Educação – SE; SESI; SENAI; SESC; SENAC e INCRA) e INSS – 31% (20% da parte patronal, 8% do 
empregado e 3% do SAT): 
 
 
 

Outras entidades 5,8%   R$   4.660,13 
INSS 31% R$ 24.907,59 
Total a ser pago                           R$ 29.567,72 

 
 
 
 O valor a ser pago em GPS – Guia da Previdência Social é de R$ 29.567,72 

15) Os casos com diferentes destinações de obras 
 
 Após as situações criadas pelo enquadramento de uma modalidade apenas por obra, como 
cinema, residência, garagem etc., o legislador tentou criar uma forma de resolver casos em que 
existam diferentes obras em um mesmo projeto. Se tínhamos um problema quanto ao arbitramento de 
uma obra, passamos a ter dois: como auferir diferentes destinações em um mesmo critério de cálculo? 
 A resposta a esta pergunta veio de uma forma mais simples do que o próprio cálculo que era 
utilizado: aplica-se a “preponderância” e a “prevalência”.  
 
15.1) Preponderância e prevalência  
 
 Quando no mesmo projeto constarem áreas com as características das obras Projetos 
Residenciais, Projeto Comercial Andares Livres, Comercial Salas e Lojas (veja item 12.2), efetuar-se-
á o enquadramento conforme a área construída preponderante, sendo que, se houver coincidência 
de áreas, a tabela de projeto residencial prevalecerá sobre a tabela comercial - salas e lojas, que, por 
sua vez, prevalecerá sobre a tabela projeto comercial - andar livre, que, por sua vez, prevalecerá 
sobre a tabela projeto comercial – salas e lojas. 
   
15.2)  Enquadramentos distintos 
   
 Caso haja, no mesmo projeto, construções 
com as características mencionadas nas tabelas 
previstas nos incisos Projetos Residenciais, Projeto 
Comercial Andares Livres, Comercial Salas e Lojas 
e construções com as características das tabelas 
previstas no Projeto Galpão Industrial ou Projeto de 
Interesse Social(veja item 12.2), deverão ser feitos 
enquadramentos distintos na respectiva tabela, 
sendo que as obras referidas nas tabelas Galpão 
Industrial ou Projeto de Interesse Social serão 
consideradas, para efeito de cálculo, como 
acréscimo das obras mencionadas nas demais 
tabelas.  
   
15.3) Acréscimo de obra 

Agora que você já entendeu como 
fazer o cálculo, use a nossa planilha 
em Excel, na área de downloads do 

site 
www.martinseassociados.com.br 
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  A obra que envolva acréscimo de área que tenha destinação distinta da construção já 
existente e regularizada, será enquadrada conforme a destinação do acréscimo constante no projeto. 
 Deve-se observar que, o acréscimo de área em obra de construção civil já regularizada será 
enquadrado pela área total, assim considerada a área construída do imóvel com o acréscimo, 
apurando-se o montante da remuneração da mão de obra somente em relação à área acrescida.  
 Mesmo que tenha autonomia em relação a ela, será considerada acréscimo (desde que não 
tenha ocorrido o desmembramento) 
 Deve-se usar, conforme o caso, a aplicação de redutores (ver item 12.7, desta obra).  
 
15.4) Obras sem enquadramento 
  
 Caso haja obra cujo enquadramento não esteja previsto nas tabelas do item 12.2, deverá ser 
feito com aquela que mais se aproxime de suas características, seja pela destinação do imóvel ou por 
sua semelhança com as construções constantes do rol das mencionadas tabelas. 
 
15.5) Pré-fabricados e pré-moldados 
 
 A obra de construção civil que utilize componentes pré-fabricados ou pré-moldados terá 
redução de setenta por cento no valor da remuneração apurada, desde que: 
  
 I - sejam declarados na DISO e apresentados, quando solicitado, conforme o caso: 
 

• a nota fiscal ou fatura mercantil de venda do pré-fabricado ou do pré-moldado e 
a nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, emitidas pelo fabricante, 
relativas à aquisição e à instalação ou à montagem do pré-fabricado ou do pré-
moldado; 

• a nota fiscal ou fatura mercantil do fabricante relativa à venda do pré-fabricado 
ou do pré-moldado e as notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços 
emitidas pela empresa contratada para a instalação ou a montagem; 

• a nota fiscal ou fatura mercantil do fabricante, se a venda foi realizada com 
instalação ou montagem; 

 
II - o somatório dos valores obtidos pela divisão, em cada competência, do valor bruto das notas 
fiscais ou das faturas previstas item I acima, pelo CUB vigente na data da emissão desses 
documentos e multiplicados pelo CUB vigente na data da aferição, seja igual ou superior a 
quarenta por cento do valor auferido de forma indireta. 
III - o percentual a ser aplicado sobre a tabela CUB para apuração da remuneração por aferição 
indireta será sempre o correspondente ao tipo 11 (alvenaria).  
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IV - a remuneração da mão de obra contida em nota 
fiscal ou fatura relativas à fabricação ou à 
montagem, de pré-fabricado ou de pré-moldado, 
não poderá ser aproveitada no cálculo por aferição 
indireta da mão de obra. 
V - a edificação executada por empresa construtora, 
mediante empreitada total, com fabricação, 
montagem e acabamento (instalação elétrica, 
hidráulica, revestimento e outros serviços 
complementares), deverá ser regularizada pela 
própria empresa construtora, para fins de obtenção 
da CND. 
VI - se a soma dos valores brutos das notas fiscais 
de aquisição do pré-fabricado ou do pré-moldado e 
das notas fiscais de serviços de instalação ou de 
montagem não atingir o valor correspondente ao 
percentual previsto no inciso II do caput, o 
enquadramento da obra seguirá os padrões normais 
de cálculo. 
VII - nos casos em que o pré-fabricado ou o pré-
moldado se resumir à estrutura, a obra deverá ser 
enquadrada no tipo mista, não se lhe aplicando o 
disposto neste artigo. 
 

 Para fins de apuração do valor da mão de obra por 
aferição indireta, será aproveitada a remuneração contida 
em nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, 
relativa aos serviços de instalação hidráulica, de instalação elétrica e a outros serviços 
complementares não relacionados com a fabricação ou com a montagem do pré-fabricado ou do pré-
moldado, quando realizados por empresa diversa daquela contratada para a fabricação ou para a 
montagem, ou cuja execução tenha sido contratada de forma expressa, com discriminação dos 
serviços e respectivos preços.  

16) O Art. 33 da Lei 8.212/91 
 
 Reza o art. 335, da IN nº 971/2009, que: 
 

“Art. 335. A escolha do indicador mais apropriado para a avaliação do custo da construção civil e a 
regulamentação da sua utilização para fins da apuração da remuneração da mão-de-obra, por aferição 
indireta, competem exclusivamente à RFB, por atribuição que lhe é dada pelos §§ 4º e 6º do art. 33 da 
Lei nº 8.212, de 1991”. 
 

 Necessário se faz que examinemos mais atentamente este artigo singular, para não 
incorrermos em erros terríveis quanto ao que deve ser feito, por quem deva ser feito e quando o recurso 
da aferição indireta será efetivamente útil ao seu propósito. Trataremos dos §§ 4° e 6°,art. 33 da citada 
Lei de Custeio, a Lei nº 8.212/1991: 
 

“§ 4º Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra 
de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área 
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da 
unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. 
(...) 

 
Saiba muito mais sobre esse 
assunto no único livro que 
trata ao mesmo tempo do 
INSS, o ISS e a retenção na 

empreitada 
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§ 6º Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização 
constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu 
serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente 
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. ”  

17) O CUB  
 
 O CUB – Custo Unitário Básico é uma estimativa parcial para o valor do metro quadrado de 
construção, refletindo a variação mensal dos custos de construção imobiliária com materiais, 
equipamentos e mão de obra de projetos-padrão específicos. Tal índice foi criado em 1964, a partir da 
Lei n° 4.591, de 1964 e tem como aporte técnico a NBR 12721, de agosto de 1992. 
 A Lei 4.591 de 16 de dezembro de 
1964, que dispõem sobre as incorporações 
imobiliárias, autorizou o Banco Nacional da 
Habitação - BNH a firmar convênio com a 
ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, para a elaboração de norma que 
estabelecesse critérios para: definir, qualificar, 
quantificar e gerar preço às unidades 
habitacionais, tendo sua forma inicial 
positivada na NB -140, de 1965. 
 
17.1) Os projetos-padrão da NBR 12.721/2006 
 
 Devido a uma necessidade de adaptação aos projetos arquitetônicos atuais encontrados no 
mercado, novos projetos-padrão foram inseridos, tomando lugar dos anteriores. Suas características 
estão definidas integralmente na NBR 12.721/2006, onde podemos apresentar um resumo de suas 
principais características17. 
 
 

Sigla Nome e Descrição Dormitório 
Área 
Real 
m² 

Área 
Equivalente 

m² 

R1-B Residência unifamiliar padrão baixo: 1 pavimento, com 2 
dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. 2 58,64 51,94 

R1-N 

Residência unifamiliar padrão normal: 1 pavimento, 3 
dormitórios, sendo um suíte com banheiro, banheiro social, 
sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e 
varanda (abrigo para automóvel) 

3 106,44 99,47 

R1-A 

Residência unifamiliar padrão alto: 1 pavimento, 4 
dormitórios, sendo um suíte com banheiro e closet, outro 
com banheiro, banheiro social, sala de estar, sala de jantar e 
sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa e 
varanda (abrigo para automóvel) 

4 224,82 210,44 

RP1Q Residência unifamiliar popular: 1 pavimento, 1dormitório, 
sala, banheiro e cozinha 1 39,56 39,56 

                                                
17 SINDUSCON-MG. Extraído de <http://www.sinduscon-mg.org.br/cub/PROJETOS%20PADRAO.PDF>. Acessado em 
06/05/2007. 

Assista em nosso canal:  
 

Planilha de cálculo do INSS para obras  
https://youtu.be/lZ-44GQbiwI      
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PIS 

Residência multifamiliar - Projeto de interesse social: 
Térreo e 4 pavimentos-tipo 
Pavimento térreo: hall, escada, 4 apartamentos por andar, 
com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. 
Na área externa estão localizados o cômodo da guarita, com 
banheiro e central de medição. 
Pavimento-tipo: hall, escada e 4 apartamentos por andar, 
com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. 

2 991,45 978,09 

PP-B 

Residência multifamiliar - Prédio popular - padrão 
baixo: térreo e 3 pavimentos-tipo 
Pavimento térreo: hall de entrada, escada e 4 apartamentos 
por andar com2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área 
de serviço. Na área externa estão localizados o cômodo de 
lixo, guarita, central de gás, depósito c/banheiro e 16 vagas 
descobertas. 
Pavimento-tipo: hall, escada e 4 apartamentos por andar, 
com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. 

2 1.415,07 927,08 

PP-N 

Residência multifamiliar - Prédio popular - padrão 
normal: Garagem, pilotis e 4 pavimentos-tipo. 
Garagem: Escada, elevador, 32 vagas de garagem cobertas, 
cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária. 
Pilot: Escada, elevador, hall de entrada, salão de festas, 
copa, 2 banheiros, central de gás e guarita. 
Pavimento-tipo: hall de circulação, escada, e possua quatro 
apartamentos, por andar, com três dormitórios, sendo um 
suíte, sala de estar/jantar, banheiro social, cozinha, área de 
serviço com banheiro e varanda. 

3 2.590,35 1.840,45 

R8-B 

Residência multifamiliar padrão baixo: Pavimento térreo 
e 7 pavimentos-tipo 
Pavimento térreo: hall de entrada, elevador, escada e 4 
apartamentos por andar, com 2 dormitórios, sala, banheiro, 
cozinha e área para tanque. Na área externa estão localizados 
o cômodo de lixo e 32 vagas descobertas. 
Pavimento-tipo: hall de circulação, escada e 4 apartamentos 
por andar, com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área 
para tanque. 

2 2.801,64 1.885.51 

R8-N 

Residência multifamiliar, padrão normal: Garagem, 
pilotis e oito pavimentos-tipo. 
Garage: escada, elevador, 64 vagas de garagens cobertas, 
cômodo de lixo depósito e instalação sanitária. 
Pilotis: escada, elevador, hall de entrada, salão de festas, 
copa, 2 banheiros, central de gás e guarita. 
Pavimento-tipo: hall de circulação, escada, elevador e quatro 
apartamentos por andar, com três dormitórios, sendo uma 
suíte, sala estar/jantar, banheiro social, cozinha, área de 
serviço com banheiro e varanda. 

3 5.998,73 4.135,22 
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R8-A 

Residência multifamiliar, padrão alto: garagem, pilotis e 
oito pavimentos-tipo. 
Garagem: escada, elevador, 48 vagas de garagens cobertas, 
cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária. 
Pilotis: escada, elevador, hall de entrada, salão festas, salão 
de jogos, copa, 2 banheiros, central gás e guarita. 
Pavimento-tipo: halls de circulação, escada, elevador, 2 
apartamentos por andar, com 4 dormitórios, sendo 
uma suíte com banheiro e closet, outro com banheiro, 
banheiro social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, 
circulação, cozinha, área de serviço completa e varanda. 

4 5.917,79 4.644,79 

 

18) Comparações do CUB com a aferição indireta  
 
 Anteriormente tínhamos, até janeiro/2007, como projeto-padrão básico H8-2N (Residêncial de 
oito pavimentos, com dois quartos e padrão “Normal”) pela NBR 12.721/1999. 
  Se analisarmos atentamente este item, veremos que existe uma certa coerência quando a 
Instrução Normativa nº 971/2009 informa que é necessário utilizar-se 20% do valor do CUB para se 
auferir a mão de obra que originou o salário de contribuição,  a partir dos 300m² de área construída.  
 
 Vejamos como isso se opera: 
 

Padrão do 
CUB18 

Valor do 
CUB R$ 

Valor 
MO R$ 

Valor 
Materiais 

R$ 

Participação 
MO % 

Participação 
Material % 

MO s/ 
Encargo 
Social 

CUB do 
INSS 

Diferença 
Percentual 

Encargos 
Sociais 

H8-
2N(PADRÃO) 888,45 489,19 399,25 55,06 44,94 175,94 177,69 1,00 178,05% 

 
  
18.1) A participação da mão de obra nos projetos padrão da NBR 12.721/2006  
  
 O projeto-padrão base a ser utilizado passou a ser o R8-N – Residencial Multifamiliar, com oito 
pavimentos, padrão “normal” de acabamento, inserido juntamente com os demais na tabela19 abaixo: 
 

Uso Padrão 
do CUB 

Valor do 
CUB R$ 

Valor 
MO R$ 

Valor 
Materiais 

R$ 

Particip. 
MO % 

Particip. 
Material 

% 

MO s/ 
Encargo 
Social 

CUB do 
INSS 

Diferença 
% 

Residência 

R1-B 688,96 307,12 381,84 44,58 55,42 110,45 137,79 24,76 
R1-N 808,75 425,66 383,09 52,63 47,37 153,09 161,75 5,66 
R1-A 1002,59 461,88 540,71 46,07 53,93 166,11 200,52 20,71 
R8-B 611,34 242,68 371,66 39,70 60,79 87,28 122,27 40,09 
R8-N 674,01 338,32 335,7 50,20 49,81 121,68 134,80 10,79 
R8-A 811,29 357,48 453,82 44,06 55,94 128,57 162,26 26,21 

R16-N 653,04 325,42 327,62 49,83 50,17 117,04 130,61 11,60 

                                                
18 Valores janeiro/2007, SINDUSCON-PR. 
19 Valores de abril/2007, SINDUSCON-PR. Encargos sociais considerados 178,05%. 
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R16-A 847,55 401,63 445,92 47,39 52,61 144,45 169,51 17,35 

Comercial 
Salas e 
Lojas 

CSL8-N 672,66 340,35 332,31 50,60 49,40 122,41 134,53 9,91 
CSL8-A 737,13 349,73 387,39 47,44 52,55 125,78 147,43 17,21 

CSL16-N 901,93 453,15 448,79 50,24 49,76 162,97 180,39 10,68 
CSL16-A 983,07 465,85 517,22 47,39 52,61 167,54 196,61 17,35 

Com. 
And.Livres 

CAL8-N 787,28 377,53 409,76 47,95 52,05 135,78 157,46 15,97 
CAL8-A 842,90 381,12 461,78 45,22 54,78 137,07 168,58 22,99 

Galpão 
Ind. Único 369,59 189,31 180,28 51,22 48,78 68,08 73,92 8,57 

PIS Único 480,64 209,22 271,42 43,53 56,47 75,25 96,13 27,75 
 
 

19) A decadência, a decadência parcial e a prescrição 
  
 Decadência é a extinção do direito pela inação de seu titular que deixa escoar o prazo legal ou 
voluntariamente fixado para seu exercício. Do conceito de decadência podemos depreender que seu 
efeito direto é a extinção do direito em decorrência de inércia de seu titular para o exercício. A 
decadência produz seus efeitos extintivos de modo absoluto20. 
 O direito da Previdência Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após cinco anos. 
 Exemplo: estando no ano de 2014, todas as contribuições até 12/2008 não podem mais ser 
exigidas pela SRF, para fins de INSS na construção civil. Somente as contribuições a partir de 01/2009 
poderão ser objeto de discussão. 
 
19.1) Decadência total  
 
 A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a apresentação de 
um ou mais dos seguintes documentos: 
 

I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO; 
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano - 
IPTU, em que conste a área da edificação; 
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU; 
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida pela 
prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro equivalente, 
desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período abrangido pela 
decadência, em que conste a área construída; 
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado em 
período decadencial; 
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em período 
decadencial. 
 
A comprovação de que trata este artigo dar-se-á também com a apresentação de, no mínimo, 

três dos seguintes documentos: 
 
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período decadencial; 

                                                
20 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro-vol I – Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Edit. 
Saraiva.350-352p. 
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II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em período 
decadencial; 
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria à 
Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual 
conste a discriminação do imóvel, com endereço e área; 
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em período 
decadencial; 
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de laudo 
técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no CREA, ou RRT no CAU. 

 
19.2) Decadência parcial 
 
 Na regularização de obra de construção civil, cuja execução tenha ocorrido parte em período 
decadencial e parte em período não-decadencial, será feito o rateio da área total pelo período total 
de execução da obra, sendo devidas contribuições sociais sobre a remuneração de mão de obra 
correspondente à área executada em período não-decadente, considerando-se, para efeito de 
enquadramento, a área total do projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes 
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do fato a 
comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do documento mais antigo: 
 

I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra; 
II - notas fiscais de prestação de serviços; 
III - recibos de pagamento a trabalhadores; 
IV - comprovante de ligação de água ou de luz; 
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local de 
entrega; 
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com órgão 
público; 
VII - alvará de concessão de licença para construção.  

 

20) A Legalidade do cálculo 
 
 A Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, é a que regula o exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências. Em seu corpo discorreremos 
sobre 3 artigos que merecem especial atenção. 
 
 Vejamos o primeiro deles: 
 

    
Percentual não decadente =   1  -    ____Número de meses decadente_______ 

                                                        Número de meses de execução da obra 
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“Art. 13. Os estudos, plantas, 
projetos, laudos e qualquer 
outro trabalho de engenharia, 
de arquitetura e de agronomia, 
quer público, quer particular, 
somente poderão ser 
submetidos ao julgamento das 
autoridades competentes e só 
terão valor jurídico quando 
seus autores forem 
profissionais habilitados de 
acordo com esta lei”.21  

 
Art. 14. Nos trabalhos gráficos, 
especificações, orçamentos, 
pareceres, laudos e atos 
judiciais ou administrativos, é 
obrigatória além da assinatura, 
precedida do nome da empresa, 
sociedade, instituição ou firma a 
que interessarem, a menção 
explícita do título do 
profissional que os subscrever 
e do número da carteira referida 
no art. 56. ” (grifo nosso)  
  
Art. 15. São nulos de pleno 
direito os contratos referentes a 
qualquer ramo da engenharia, 
arquitetura ou da agronomia, 
inclusive a elaboração de 
projeto, direção ou execução de 
obras, quando firmados por entidade pública ou particular com pessoa física ou jurídica não 
legalmente habilitada a praticar a atividade nos têrmos desta lei. ” 

 
 Portanto, como disse o saudoso Eng. Paulo André Costa: 
 
    -“Resta-nos, apenas, evocar a lei”. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Mantido a grafia original. 

 
 

Se você leu nosso livro “O INSS, o ISSQN e a 
retenção de 11% na construção civil” e quer 
saber e se especializar no cálculo, esse é o 

melhor trabalho já feito no Brasil! 
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PARTE	III	
 
 

O ISSQN na Construção Civil 
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21) O ISS na Constituição de 1988 
 
 
 O ISSQN, ou simplesmente ISS, como é mais conhecido, está na Constituição de 1988 em seu 
art. 156: 
 

“ Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...) 
III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos o art. 155, II22, definidos em lei 
complementar. 
(...)” 

  
 Na sequência do art. 156, temos a seguinte ordem: 
 

“Art. 156 (...) 
 
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar:  
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; 
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior  
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos 
e revogados. ”   

 
 Nesse artigo da Constituição entender que o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza é 
de competência dos municípios e do Distrito Federal. Este imposto tem como hipótese de incidência 
tributária a prestação de serviços de qualquer natureza, não se confundindo com os serviços e 
transporte intermunicipais, interestaduais e de comunicação (previstos no art. 155, II, da CF/88). 

22) Regra matriz de incidência tributária do ISS na construção civil 
 
 O exame da hipótese de incidência do ISS no Decreto Lei n° 406/68 tem importância prática à 
medida que seu substituto, a Lei Complementar n° 116/03, não só manteve em vigor o seu art. 9º e 
parágrafos daquele diploma legal antecedente23, como também não introduziu alterações substanciais 
na definição do elemento objetivo da hipótese de incidência.  
 Poderemos melhor entender o imposto, estudando seus diferentes aspectos. 
 
22.1) Critério material 
  
 O critério material da RMIT está definido no art. 1° da Lei Complementar n° 116/03: 
 

“Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda 
que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador”. 

 
Dessa forma, ao se dar o serviço – constante na lista da lei – há o imposto. 
 

22.2) Critério espacial 

                                                
22 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  
(...) 
II - operações  relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
23 HARADA, Kiyoshi. ISS Doutrina e Prática.1ª.Ed. São Paulo: Ed. Atlas. Pag. 8 
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 A regra geral se encontra estabelecida no art. 3° da Lei Complementar n° 116/03. Essa ordena, 
de modo geral, que o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local de 
estabelecimento do prestador ou, na falta de estabelecimento, no local de domicílio do prestador. 
No caso deste estudo, devemos nos ater à questão especial da construção civil, que é apresentada 
no citado artigo, porém nos incisos  III, IV e V. 

 
“Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador 
ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas 
nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local:  
(...) 
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa; 
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa; 
V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos 
no subitem 7.05 da lista anexa; 
(...)” 

 
 Como se pode observar, temos clara diferenciação na execução de obras de construção civil, 
gerando exceção à regra geral. Portanto, o critério espacial se dá no local da prestação do serviço, 
sendo que os itens citados na lista se referem a: 
 

 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, 
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de 
poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 
instalação e montagem de produtos, 
peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas 
pelo prestador de serviços fora do local 
da prestação dos serviços, que fica 
sujeito ao ICMS).  

 7.04  Demolição. 
 7.05 Reparação, conservação e reforma de 

edifícios, estradas, pontes, portos e 
congêneres (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador 
dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 7.19 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e 
urbanismo. 

 
22.3) Critério temporal 
  
 O critério temporal nos oferece elementos para saber, com exatidão, em que preciso instante 
acontece o fato descrito, passando a existir o liame jurídico devedor/credor. No caso do ISS, tal evento 
é descrito também no art. 3° da Lei Complementar n° 116/03: 
 

“Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador 
(...)” 

   
O ISS é devido pela prestação de serviço. Ocorrida esta, nasce a obrigação tributária, não 

importando se o pagamento do preço do serviço venha a se dar em momento posterior (ou até, 
eventualmente, não ocorrer). Prestado o serviço é devido o imposto. Mesmo que o valor contratado 
não venha a ser pago pelo tomador (usuário, encomendante), há a incidência do imposto24.  
 
                                                
24 BARRETO, Aires F.. ISS na Constituição e na Lei. 2ª ed. São Paulo: Ed. Dialética. 2005. Pag.306.  

Assista em nosso canal:  
 

“A empreitada total de construção 
civil” 

https://youtu.be/h9iPhiRzZfM 
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22.4) Critério pessoal – sujeito ativo e passivo 
 
 O sujeito passivo é apresentado no art. 5° da Lei Complementar n° 116/03: 
 

“Art. 5º Contribuinte é o prestador do serviço. ” 
  

Ao dar continuidade à Lei Complementar citada, além de detectarmos o sujeito ativo da relação, 
nesse caso Municípios e Distrito Federal, temos uma ampliação no responsável pelo pagamento do 
tributo, na condição de terceira pessoa vinculada à relação, como é dado na sequência no art. 6°: 
 

“Art. 6º Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo 
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos 
acréscimos legais.  
 § 1º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do 
imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção 
na fonte. 
 § 2º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, são responsáveis:  

I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação 
se tenha iniciado no exterior do País; 
II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços 
descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 
11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa”.(grifo nosso) 

 
 O contratante de obra de construção civil (tomador) é responsável pelo recolhimento do 
tributo, com multa e acréscimos legais, independente de ter sido realizado sua retenção na fonte.  
 
22.5) Critério quantitativo 
  
 A base de cálculo do imposto está definida no art. 7° da Lei Complementar n° 116/03: 
 

 “Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. ” 
  
 Não incluem na base de cálculo o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços, 
constantes dos itens da lista anexa à Lei Complementar n° 116/0325: 
 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, 
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e 
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas 
pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres 
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 
22.6) Alíquotas máxima e mínima 
 
 As alíquotas do ISS podem variar de: 
 

• 2% - A Constituição no ADCT, art. 88, acrescentado pela EC n° 37/02 a 
                                                
25 SANTOS, Adair Loredo e INGLESI, Carlos Eduardo. Vade Mecum Tributário – Doutrina, Legislação, Prática & 
Jurisprudência: 1ª.Ed. São Paulo: Ed. Primeira Impressão. Pag.142.  
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• 5% - Lei Complementar n° 116/03 em seu art. 8°, II 
 
 
 
 
 
 
 

23) O Cálculo do ISS na construção civil 
 

A base de cálculo do ISS na construção civil apresenta características muito próprias, dentro das 
diferentes modalidades de contratação e tem sido fonte inesgotável de discussões: 
 

a) incide ou não ICMS; 
b) o que é ou não deduzido;  
c) a questão das subempreitadas, etc. 

  
23.1) ICMS ou ISS? 
 
 Para iniciarmos o tema, devemos apontar que a fundamental caracterização e distinção desse 
imposto com relação ao ICMS, está no fato de que o ISS se caracteriza por uma obrigação de fazer, 
enquanto o ICMS possui uma obrigação de dar26.  
 Tal discussão não é sem razão, afinal, sendo o imposto tributável por um, não o será por outro.  
 O que é tributável pelo ISS não o será pelo ICMS. 
 
23.2) os materiais deduzidos  
  
 Podemos depreender que existem duas situações: 
 

i. se o material foi feito pelo prestador e fora do local da prestação, incorre o ICMS. 
Exemplo dessa situação é a construção de uma obra onde existam elementos pré-
fabricados, tendo como construtor a própria empresa que faz as peças. 

ii. se o material foi feito pelo prestador no local da prestação, ou adquirido de terceiros, 
temos ISS. 

 
23.3) A subempreitada 
  
 O entendimento do STJ nessa questão deixava claro que “a jurisprudência uniforme desta Corte 
é no sentido de que a base de cálculo do ISS é o custo integral do serviço, não sendo admitida a 
subtração dos valores correspondentes aos materiais utilizados e às subempreitadas”.  
 Portanto, as subempreiteiras não podiam ser abatidas do valor do ISS.  

No entanto, a partir de outubro de 2011, o STJ muda seu entendimento27.  
 Muitas prefeituras mostram-se reticentes com tal mudança, não alterando sua legislação em 
pleno desacordo com os entendimentos dos tribunais superiores. Entendemos que deve o prestador 
se valer da justiça nesses casos, sob a pena de pagar valores acima da obrigação legal. 
  

                                                
26 Idem. 
27 Para maiores informações, consulte “O INSS, o ISS e a retenção de 11% na construção civil”, editora Paco, desse autor. 

Para compreender o ISS da sua obra, consulte sempre as 
normas do local onde ela será edificada.  
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23.3.1) O cálculo da subempreiteira 
  
 A não aceitação dos valores 
pagos a subempreiteiras leva a 
erros grosseiros de cálculo.  
 Vejamos exemplo de simples 
compreensão. Imaginemos obra 
edificada, cujo contrato seja de R$ 
10.000.000,00. Empreitada de lavor, 
ou seja, somente mão de obra. A 
empresa “A” infelizmente não pode 
realizar a obra sozinha por questões 
quaisquer. Subempreita para a 
empresa “B” e para a empresa “C” 
sua parte de R$ 4.000.000,00. 
Dessa forma, cada uma das 
subempreiteiras terá a 
responsabilidade por R$ 
2.000.000,00 (20% do total) cada. 
 Teremos então que “A” 
empresa tomadora que subempreita 
para “B” e “C”:  
 

• “B” emite nota fiscal 
contra “A” no valor de 
R$ 2.000.000,00, 
pagando R$ 100.000,00 de ISS (5%). 

• “C” emite também nota fiscal contra “A” no valor de R$ 2.000.000,00, pagando R$ 
100.000,00 de ISS da sua parte (5%). 

• “A” emitirá, por fim, nota fiscal no total contratado de R$ 10.000.000,00 contra o 
tomador, pagando R$ 500.000,00 de ISS, referente também aos 5%. 

 
 Como se pode observar, ao final teremos R$ 700.000,00 (7%) de ISS pagos para a mesma 
obra. Se a mesma for considerada universal e sem divisão, o valor jamais deveria ultrapassar o 
montante de R$ 500.000,00, referente a 5%. Porém, ultrapassa.  
 Nesse exemplo foi apresentado a relação de prestação entre “A”, “B” e “C”. Nas construções 
não é incomum encontrar-se uma subempreitada das empresas “B” ou “C” para outras empresas, em 
uma longa cadeia de prestação, empreitada e faturamento. 
 Quem paga pelo imposto é fácil de detectar. O que se paga, não fica tão claro assim.  

24) A decadência no ISS 
 
 Devemos observar que existem duas formas distintas de contar o prazo decadencial do ISS 
para fins práticos: 
 

I - Quando houve pagamento do imposto 
II - Quanto não houve pagamento 
 

 
viii - As prefeituras possuem por regra não usar a 

contabilidade para a regularização de obras, partindo 
para o arbitramento, o que entendemos ser uma 
violência contra o contribuinte (foto do autor). 
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 Isso levará a considerarmos que a Fazenda possui no caso “I” (quando houver pagamento), 
cinco anos a partir do fato gerador28. Nesse caso, por exemplo, somente poderiam ser objetos de 
cobrança no dia 30 de agosto de 2015, os valores decorrentes dos fatos geradores ocorridos até 29 
de agosto de 2010. 
 Por outro lado, não havendo pagamento nenhum, aplica-se o caso “II”, onde o prazo para 
cobrança pelos municípios seria contado utilizando outro critério29. Por exemplo: um lançamento 
ocorrido, por exemplo, em 15 de janeiro de 2010, só terá operado o início do prazo de decadencial a 
partir do dia 01 de janeiro de 2004, terminando o mesmo em 31 de dezembro de 2016. O direito à 
cobrança será fulminado pela decadência somente a partir de 01 de janeiro de 2017. 

25) As concreteiras e o ISS 
 
 Na construção civil surgiu problema grave sobre a hipótese de incidência sobre um dos itens 
mais importantes na constituição de uma obra: o concreto usinado. A diferenciação na questão desse 
concreto quanto às demais modalidades do produto: o mesmo vem na condição de produto pronto, a 
partir de empresas conhecidas como concreteiras. Tais empresas têm por regra a produção do 
concreto30 (betão), o qual é misturado e trazido às obras a partir de caminhões com adaptações 
especiais, conhecidas como betoneiras31. Ao realizar essa ação comercial, a concreteira – empresa 
prestadora - realiza o transporte de o material concreto (obrigação de dar) e o coloca no local desejado 
na obra (obrigação de fazer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dessa situação criou-se um impasse: está a empresa sujeita ao ISS ou ICMS? Deverá a nota 
fiscal ser separada em prestação de serviço, quando essa despeja o concreto na obra de construção 
civil, do material que possui condição mercantil? A entrega do concreto (areia, cimento, aditivos, água, 
etc.) será abatido da base imponível do ISS? 
 Das discussões sobre o tema, chegou-se que, no caso do concreto usinado, a incidência é do 
ISS, não sendo abatido qualquer valor sobre os materiais. 

Já havíamos tido a decisão de que os materiais, assim como as subempreiteiras, seriam 
deduzidos da base de cálculo. No entanto, com o fisco de Betim – MG, uma concreteira conseguiu o 
que durante muito tempo se tentou, mas sem êxito pelas demais empresas do ramo: o material foi 
abatido. 
                                                
28 CTN - Art. 150. (...) § 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato 
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 
29 CTN - Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I 
- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;(...) 
 
30 Concreto: (1869) Mistura de cimento, água e matérias granulosas inertes (ger. areia e brita, mas tb. pedras maiores etc.), 
em determinadas dosagens, formando uma espécie de massa plástica que se verte em formas para que endureça e adquira 
resistência. HOUAISS.Dic. Eletrônico Houaiss – Ed. Objetiva – 2001 
31 Em livre tradução, as betoneiras trazem o betão – concreto no português luzo. Máquina que consiste em um grande 
recipiente giratório em que se prepara o betão ('concreto'). HOUAISS.Dic. Eletrônico Houaiss – Ed. Objetiva – 2001 
 

A Martins & Associados conquistou o Prêmio Quality por 
“qualidade em atendimento” 
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 A decisão causou muita polêmica, pois ia de frente com a forma de cálculo do tributo pelas 
municipalidades. Estas certamente não se resignarão com a decisão e permanecerão buscando mudar 
o entendimento dos tribunais superiores, devido ao grande valor agregado. 

26) O ISS e o habite-se 
 
 Os municípios possuem como regra a liberação do habite-se somente após a quitação do ISS 
da obra. Essa se dá a partir de um documento expedido pela fiscalização tributária municipal (certidão 
de quitação do ISS).  
 Os municípios sabedores da enorme elisão que existe na construção civil, desenvolveram 
dispositivos buscando coibi-la. Um deles foi da vinculação da liberação do habite-se (ou documento 
similar), a partir do recolhimento integral do valor do ISS devido, nesse caso, o arbitrado. 
 Gonçalves32 lembra que:  
 

[...] concluída a obra, há necessidade de um documento que comprove a regularidade 
da edificação. Quem fornece esse título são as Prefeituras, dando a ele vários e 
diferentes nomes, tais como “auto de vistoria”, “alvará de conservação”, “certificado de 
regularidade”, “habite-se”, entre outros. O que importa é que, no momento de sua 
expedição, as Prefeituras acionam seus esquemas de controle fiscal e exigem o 
recolhimento do ISS sobre a obra em fase de regularização. [...]. As Prefeituras 
encontram, no momento da outorga do “Habite-se”, um gargalo para concentrar sua 
ação fiscal. Estabelecem a condição: deve ser comprovada a regularidade dos 
recolhimentos antes de ser liberado o auto de vistoria. 
 

 Como a efetiva propriedade só se dá na averbação da obra na sua matrícula em cartório, nos 
conformes do direito registral imobiliário, grande parte das municipalidades gerou a regra de só se 
expedir o habite-se, o termo de conclusão da obra, a certidão de demolição etc., após o pagamento 
dos valores referentes ao imposto sobre serviço. A certidão de quitação do tributo tornou-se uma 
moeda de troca, sem o que não se efetiva a propriedade. Certo o procedimento? Obviamente, não. 
 Ao agir dessa forma, as municipalidades criam um obstáculo ao direito de propriedade, o mais 
antigo dos direitos reais e que consta da nossa Constituição em seu art. 5º, XXII, e já vinha insculpido 
desde a Constituição de 1824, em seu art. 17933. 
 Como exemplo disso, há o Decreto n° 50.896/2009, do município de São Paulo, em seu art. 32, 
que apresenta a seguinte redação: 
 
“Art. 32. É indispensável a exibição da documentação fiscal relativa à obra na expedição de “Habite-
se” ou “Auto de Conclusão” e na conservação ou regularização e obras particulares. 
Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo não podem ser expedidos sem o 
pagamento do Imposto na base mínima dos preços fixados pela Secretaria Municipal de Finanças, 
em pauta que reflita os correntes da praça. ” 
 
Busque-se a lei! 
                                                
32 GONÇALVES, Gilberto Rodrigues. ISS na construção civil. São Paulo: RBB, 1998. 
33 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a 
liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela 
maneira seguinte. 
[...] 
XXII. E'garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico legalmente 
verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do 
valor della. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se 
determinar a indemnização (mantida a grafia original). 
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Um país nunca será grande pela quantidade 
de tributos que consegue arrecadar, mas 

sim pelo bom uso que deles faz. 
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ANEXO I 
 

DISCRIMINAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
GRUPO 45 DO CNAE 

 
ANEXO VII 
DISCRIMINAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
(Conforme Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas - CNAE) 
41 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
41.2 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
41.20-4 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- a construção de edifícios residenciais de qualquer 
tipo: 
- casas e residências unifamiliares; 
- edifícios residenciais multifamiliares, incluindo 
edifícios de grande altura (arranha-céus); 
- a construção de edifícios comerciais de qualquer tipo: 
- consultórios e clínicas médicas; 
- escolas; 
- escritórios comerciais; 
- hospitais; 
- hotéis, motéis e outros tipos de alojamento; 
- lojas, galerias e centros comerciais; 
- restaurantes e outros estabelecimentos similares; 
- shopping centers; 
- a construção de edifícios destinados a outros usos 
específicos: 
- armazéns e depósitos; 
- edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas; 
- edifícios para uso agropecuário; 
- estações para trens e metropolitanos; 
- estádios esportivos e quadras cobertas; 
- igrejas e outras construções para fins religiosos 
(templos); 
- instalações para embarque e desembarque de 
passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.); 
- penitenciárias e presídios; 
- postos de combustível; 
- a construção de edifícios industriais (fábricas, 
oficinas, galpões industriais, etc); 
- as reformas, manutenções correntes, 
complementações e alterações de edifícios de 
qualquer natureza já existentes; 
- a montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou 
pré-fabricadas de qualquer material, de natureza 
permanente ou temporária, quando não realizadas 
pelo próprio fabricante. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a fabricação e a montagem de casas de madeira 
(1622-6/01), de concreto (2330-3/04) ou de estrutura 
metálica (3321-0/00), pré-moldadas ou pré-fabricadas, 
quando realizadas pelo próprio fabricante - a 
fabricação de estruturas metálicas (2511-0/00); 

- a realização de empreendimentos imobiliários, 
residenciais ou não, provendo recursos financeiros, 
técnicos e materiais para a sua execução e posterior 
venda (incorporação imobiliária) (4110-7/00); 
- as obras de instalações elétricas (4321-5/00), 
hidráulicas, sanitárias e de gás (4322-3/01), etc; 
- os serviços de acabamento da construção (43.30-4); 
- a execução de edifícios industriais e outros por 
contrato de construção por administração (4399-1/01); 
- os serviços especializados de arquitetura (projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos); (7111-
1/00) 
- os serviços especializados de engenharia 
(concepção de projetos estruturais e de instalações, 
supervisão e gerenciamento de projetos de 
construção) (7112-0/00). 
42 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 
42.1 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, 
OBRAS URBANAS E OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 
42.11-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS 
4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- a construção e recuperação de autoestradas, 
rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de 
veículos; 
- a construção e recuperação de vias férreas de 
superfície ou subterrâneas, inclusive para 
metropolitanos (preparação do leito, colocação dos 
trilhos, etc.); 
- a construção e recuperação de pistas de aeroportos; 
- a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras 
vias não-urbanas; pontes, viadutos e túneis, inclusive 
em pistas de aeroportos; 
- a instalação de barreiras acústicas; 
- a construção de praças de pedágio. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a construção de terminais rodoviários e estações para 
trens metropolitanos (4120-4/00); 
- a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos 
(4211-1/02); 
- a construção de obras-de-arte especiais (4212-0/00); 
- a construção de obras de urbanização (ruas, praças 
e calçadas), inclusive a pavimentação dessas vias 
(4213-8/00); 
- a construção de gasodutos, oleodutos e minerodutos 
(4223-5/00); 
- a instalação de sistemas de iluminação e sinalização 
luminosa em vias públicas, rodovias, ferrovias, portos 
e aeroportos (4329-1/04); 
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- os serviços especializados de arquitetura (projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos) (7111-
1/00); 
- os serviços especializados de engenharia 
(concepção de projetos estruturais e de instalações, 
supervisão e gerenciamento de projetos de 
construção) (7112-0/00). 
4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM 
PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 
(SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; 
- a instalação de placas de sinalização de tráfego e 
semelhantes. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a fabricação de placas e de painéis luminosos de 
sinalização de tráfego e semelhantes (32.99-0); 
- a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e 
locais para estacionamento de veículos (4213-8/00); 
- a instalação de sistemas de iluminação e sinalização 
luminosa em vias públicas, rodovias, ferrovias, portos 
e aeroportos (4329-1/04). 
42.12-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE 
ESPECIAIS 
4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE 
ESPECIAIS (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- a construção e recuperação de pontes, viadutos, 
elevados, passarelas, etc; 
- a construção de túneis (urbanos, em rodovias, 
ferrovias, metropolitanos). 
Esta Subclasse não compreende: 
- a construção de rodovias, vias férreas e pistas de 
aeroportos (4211-1/01); 
- a construção de obras de urbanização (ruas, praças 
e calçadas), inclusive a pavimentação dessas vias 
(4213-8/00); 
- as obras portuárias, marítimas e fluviais (4291-0/00); 
- as obras de montagem industrial (4292-8/02); 
- os serviços especializados de arquitetura (projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos) (7111-
1/00); 
- os serviços especializados de engenharia 
(concepção de projetos estruturais e de instalações, 
supervisão e gerenciamento de projetos de 
construção) (7112-0/00); 
- os serviços de paisagismo (8130-3/00). 
42.13-8 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, 
PRAÇAS E CALÇADAS 
4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, 
PRAÇAS E CALÇADAS (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- a construção de vias urbanas, ruas e locais para 
estacionamento de veículos; 
- a construção de praças e calçadas para pedestres; 
- os trabalhos de superfície e pavimentação em vias 
urbanas, ruas, praças e calçadas; 

- a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e 
locais para estacionamento de veículos. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a fabricação de placas e de painéis luminosos, a 
sinalização de tráfego e semelhantes (3299-0/04); 
- a construção de rodovias, vias férreas e pistas de 
aeroportos (4211-1/01); 
- a construção de obras-de-arte especiais (4212-0/00); 
- a instalação de sistemas e equipamentos de 
iluminação pública e sinalização em vias urbanas, 
ruas, praças e calçadas (4329-¼); 
- os serviços especializados de arquitetura (projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos) (7111-
1/00); 
- os serviços especializados de engenharia 
(concepção de projetos estruturais e de instalações, 
supervisão e gerenciamento de projetos de 
construção) (7112-0/00); 
- os serviços de paisagismo (8130-3/00). 
42.2 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA 
ENERGIA ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, 
ÁGUA, ESGOTO E TRANSPORTE POR PRODUTOS 
POR OUTROS 
42.21-9 OBRAS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA E PARA 
TELECOMUNICAÇÕES 
4221-9/01 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E 
REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- a construção de barragens e represas para geração 
de energia elétrica. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a construção de usinas, estações e subestações 
hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, etc. 
(4221-9/02). 
4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- a construção de usinas, estações e subestações 
hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, etc; 
- a construção de redes de transmissão e distribuição 
de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação 
rural; 
- a construção de redes de eletrificação para ferrovias 
e metropolitanos. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a manutenção de redes de eletricidade quando 
executada por empresas de produção e distribuição de 
energia elétrica (grupo 35.1). 
4221-9/03 MANUTENÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica, quando executada por empresa não-
produtora ou distribuidora de energia elétrica. 
Esta Subclasse não compreende: 
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- a manutenção de redes de eletricidade, quando 
executada por empresas de produção e distribuição de 
energia elétrica (grupo 35.1). 
4221-9/04 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES 
DE TELECOMUNICAÇÕES (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- as obras para implantação de serviços de 
telecomunicações: 
- construção de redes de longa e média distância de 
telecomunicações; 
- a execução de projetos de instalações para estações 
de telefonia e centrais telefônicas. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a instalação de cabos submarinos (4291-0/00); 
- a manutenção de conexões operacionais à rede de 
telecomunicações em prédios residenciais, 
comerciais, industriais, etc. (6190-6/99). 
4221-9/05 MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES 
DE TELECOMUNICAÇÕES (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a manutenção de estações e redes de longa e média 
distância de telecomunicações. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a manutenção de conexões operacionais à rede de 
telecomunicações em prédios residenciais, 
comerciais, industriais, etc. (6190-6/99); 
- a instalação e reparação de sistemas de 
telecomunicações, como, por exemplo, estações 
telefônicas (9512-6/00). 
42.22-7 CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO 
E CONSTRUÇÕES CORRELATAS 
4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO 
E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS 
DE IRRIGAÇÃO 
Esta Subclasse compreende: 
- a construção de sistemas para o abastecimento de 
água tratada: reservatórios de distribuição, estações 
elevatórias de bombeamento, linhas principais de 
adução de longa e média distância e redes de 
distribuição de água (OBRA); 
- a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive 
de interceptores (OBRA); 
- a construção de estações de tratamento de esgoto 
(ETE)(OBRA); 
- a construção de estações de bombeamento de 
esgoto (OBRA); 
- a construção de galerias pluviais (OBRA); 
- a manutenção de redes de abastecimento de água 
tratada (SERVIÇO); 
- a manutenção de redes de coleta e de sistemas de 
tratamento de esgoto (SERVIÇO). 
Esta Subclasse não compreende: 
- as obras de irrigação (4222-7/02); 
- a perfuração de poços de água (4399-1/05); 
- a construção de emissários submarinos (4291-0/00); 

- as obras de drenagem (4319-3/00); 
- os serviços especializados de engenharia 
(concepção de projetos estruturais e de instalações, 
supervisão e gerenciamento de projetos de 
construção) (7112-0/00). 
4222-7/02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- as obras de irrigação (canais). 
Esta Subclasse não compreende: 
- a perfuração de poços de água (4399-1/05); 
- as obras de drenagem (4319-3/00). 
42.23-5 CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA 
ÁGUA E ESGOTO 
4223-5/00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA 
ÁGUA E ESGOTO (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- a construção de redes de transporte por dutos: 
oleodutos, gasodutos, minerodutos. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a construção de linhas principais de adução de longa 
e de média distâncias e redes de distribuição de água 
(4222-7/01). 
- a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive 
de interceptores (4222-7/01) 
42.9 - CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA 
42.91-0 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E 
FLUVIAIS 
4291-0/00 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E 
FLUVIAIS 
Esta Subclasse compreende: 
- as obras marítimas e fluviais, tais como: 
- construção de instalações portuárias (OBRA); 
- construção de portos e marinas (OBRA); 
- construção de eclusas e canais de navegação (vias 
navegáveis)(OBRA); 
- enrocamentos (SERVIÇO); 
- obras de dragagem (SERVIÇO); 
- aterro hidráulico (SERVIÇO); 
- barragens, represas e diques, exceto para energia 
elétrica (OBRA); 
- a construção de emissários submarinos (OBRA); 
- a instalação de cabos submarinos (SERVIÇO). 
Esta Subclasse não compreende: 
- a construção de instalações para embarque e 
desembarque de passageiros (aeroportos, rodoviárias, 
portos, etc.) (4120-4/00); 
- as obras de drenagem (4319-3/00). 
42.92-8 MONTAGEM DE INSTALAÇÕES 
INDUSTRIAIS E DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
42.92-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a montagem de estruturas metálicas permanentes; 
- os serviços de soldagem de estruturas metálicas. 
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Esta Subclasse não compreende: 
- a montagem de estruturas metálicas quando 
executada pelo próprio fabricante (2521-7/00); 
- a montagem e instalação de máquinas e 
equipamentos industriais (3321-0/00); 
- a montagem e desmontagem de andaimes, 
plataformas, fôrmas para concreto, escoramentos e 
outras estruturas temporárias (4399-1/02). 
4292-8/02 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 
(SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- as obras de montagem de instalações industriais 
(tubulações, redes de facilidades), tais como: 
- refinarias; 
- plantas de indústrias químicas. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a montagem e instalação de máquinas e 
equipamentos industriais (3321-0/00); 
- a montagem e desmontagem de andaimes, 
plataformas, fôrmas para concreto, escoramentos e 
outras estruturas temporárias (4399-1/02). 
42.99-5 OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
42.99-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ESPORTIVAS E RECREATIVAS (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- a construção de instalações esportivas e recreativas, 
tais como pistas de competição, quadras esportivas, 
piscinas olímpicas e outras construções similares. 
Esta Subclasse não compreende: 
a construção de estádios esportivos e quadras 
cobertas (4120-4/00). 
4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- a construção de estruturas com tirantes; 
- as obras de contenção; 
- a construção de cortinas de proteção de encostas e 
muros de arrimo; 
- a subdivisão de terras com benfeitorias (p. ex., 
construção de vias, serviços de infra-estrutura, etc.). 
Esta Subclasse não compreende: 
- os serviços especializados de engenharia 
(concepção de projetos estruturais e de instalações, 
supervisão e gerenciamento de projetos de 
construção) (7112-0/00). 
43 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO 
43.1 - DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO DO TERRENO 
43.11-8 DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO DE 
CANTEIROS DE OBRAS 
4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS 
ESTRUTURAS (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- o desmonte e demolição de estruturas previamente 
existentes (manual, mecanizada ou através de 
implosão). 

Esta Subclasse não compreende: 
- a descontaminação do solo (3900-5/00); 
- a preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-
8/02); 
- as obras de terraplenagem e escavações diversas 
para construção civil (4313-4/00); 
- os derrocamentos (desmonte de rochas) (4313-4/00); 
- a demarcação dos locais para construção (4319-
3/00); 
- a execução de fundações para edifícios e outras 
obras de engenharia civil (4391-6/00). 
4311-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA 
DE TERRENO (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a preparação de canteiros de obras e limpeza do 
terreno. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a descontaminação do solo (3900-5/00); 
- a demolição de edifícios (4311-8/01); 
- as obras de terraplenagem e escavações diversas 
para construção civil (4313-4/00); 
- os derrocamentos (desmonte de rochas) (4313-4/00); 
- a demarcação dos locais para construção (4319-
3/00); 
- a execução de fundações para edifícios e outras 
obras de engenharia civil (4391-6/00). 
43.12-6 PERFURAÇÕES E SONDAGENS 
4312-6/00 PERFURAÇÕES E SONDAGENS 
(SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- as sondagens destinadas à construção; 
- as perfurações e furos para investigação do solo e 
núcleo para fins de construção, com propósitos 
geofísicos, geológicos e similares. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a exploração de campo de produção de petróleo e 
gás natural que inclua as investigações geofísicas, 
geológicas e sísmicas (0600-0/01); 
- a perfuração de poços para exploração de petróleo e 
gás natural, incluídas as investigações geofísicas, 
geológicas e sísmicas, quando realizada pela própria 
empresa (0600-0/01), ou quando realizada por 
terceiros (0910-6/00); 
- a execução de fundações para edifícios e outras 
obras de engenharia civil (4391-6/00); 
- a perfuração e abertura de poços de água (4399-
1/05); 
- as atividades de prospecção geológica (7119-7/02). 
43.13-4 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
(SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- o conjunto de operações de escavação, transporte, 
depósito e compactação de terras, necessárias à 
realização de uma obra - a execução de escavações 
diversas para construção civil; 
- os derrocamentos (desmonte de rochas); 



87 
 

 
 

www.martinseassociados.com.br  

- o nivelamento para a execução de obras viárias e de 
aeroportos; 
- a destruição de rochas através de explosivos; 
- o aluguel, com operador, de máquinas e 
equipamentos destinados aos serviços de 
terraplenagem. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a escavação de minas para fins de extração (divisões 
05, 07 e 08); 
- as obras de drenagem (4319-3/00); 
- a execução de fundações para edifícios e outras 
obras de engenharia civil (4391-6/00). 
43.19-3 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO 
TERRENO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 
4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO 
TERRENO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a drenagem do solo destinado à construção; 
- a demarcação dos locais para construção; 
- o rebaixamento de lençóis freáticos; 
- a preparação de locais para mineração; 
- a remoção de material inerte e outros tipos de refugo 
de locais de mineração, exceto os locais de extração 
de petróleo e gás natural; 
- os nivelamentos diversos para construção civil, 
exceto para execução de obras viárias e de 
aeroportos; 
- a drenagem de terrenos agrícolas ou florestais. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a perfuração de poços para exploração de petróleo e 
gás natural, incluídas as investigações geofísicas, 
geológicas e sísmicas, quando realizada pela própria 
empresa (0600-0/01), ou quando realizada por 
terceiros (0910-6/00); 
- a descontaminação do solo (3900-5/00); 
- a preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-
8/02); 
- a execução de escavações diversas para a 
construção (4313-4/00); 
- o nivelamento para execução de obras viárias e de 
aeroportos (4313-4/00); 
- a execução de fundações para edifícios e outras 
obras de engenharia civil (4391-6/00); 
- a perfuração e abertura de poços de água (4399-
1/05). 
43.2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E 
OUTRAS INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES 
43.21-5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a instalação, alteração, manutenção e reparo em 
todos os tipos de construções de; 
- sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, 
fiação, materiais elétricos, etc.); 

- cabos para instalações telefônicas e de 
comunicações; 
- cabos para redes de informática e televisão a cabo, 
inclusive por fibra óptica; 
- antenas coletivas e parabólicas; 
- pára-raios; 
- sistemas de iluminação; 
- sistemas de alarme contra incêndio; 
- sistemas de alarme contra roubo; 
- sistemas de controle eletrônico e automação predial; 
- a instalação de equipamentos elétricos para 
aquecimento. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a instalação de elevadores, escadas e esteiras 
rolantes de fabricação própria (28.22-4); 
- a instalação, manutenção e reparação de elevadores, 
escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação 
própria (4329-1/03); 
- a construção de redes de transmissão e distribuição 
de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação 
rural (4221-9/02); 
- as obras para implantação de serviços de 
telecomunicações (construção e manutenção de redes 
de longa e média distância de telecomunicações) 
(4221-9/04); 
- a instalação de sistemas de aquecimento (coletor 
solar, gás e óleo), exceto elétricos (4322-3/01); 
- a instalação de sistema de prevenção contra incêndio 
(4322-3/03); 
- a montagem ou instalação de sistemas e 
equipamentos de iluminação e sinalização em vias 
públicas, portos e aeroportos (4329-¼); 
- o monitoramento, inclusive por meio remoto, de 
sistemas de alarme de segurança e incêndio 
eletrônicos, inclusive a sua instalação e manutenção 
(8020-0/00). 
43.22-3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DE 
SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E DE GÁS (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a instalação, alteração, manutenção e reparo em 
todos os tipos de construções de; 
- sistemas de aquecimento (coletor solar, gás e óleo), 
exceto elétricos; 
- equipamentos hidráulicos e sanitários; 
- ligações de gás; 
- tubulações de vapor; 
- a instalação, alteração, manutenção e reparo de rede 
para distribuição de gases e fluídos diversos (p. ex., 
oxigênio nos hospitais). 
Esta Subclasse não compreende: 
- a instalação e manutenção de sistemas de 
refrigeração central, exceto industrial, quando 
realizadas pelo fabricante (2824-1/02); 
- a instalação e manutenção de coletores solares de 
energia quando realizadas pelo fabricante (2829-1/99); 
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- as instalações de equipamentos elétricos para 
aquecimento (4321-5/00). 
4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a instalação, alteração, manutenção e reparo em 
todos os tipos de construções de; 
- sistemas de refrigeração central, quando não 
realizados pelo fabricante; 
- sistemas de ventilação mecânica controlada, 
inclusive exaustores; 
- a instalação de sistemas de aquecimento (coletor 
solar, gás e óleo), exceto elétricos. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a instalação e manutenção de sistemas de 
refrigeração central, exceto industrial, quando 
realizadas pelo fabricante (2824-1/02). 
4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE 
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a instalação, alteração, manutenção e reparo, em 
todos os tipos de construções, de sistemas de 
prevenção contra incêndio. 
Esta Subclasse não compreende: 
- o monitoramento, inclusive por meio remoto, de 
sistemas de alarme de segurança e incêndio 
eletrônicos, inclusive a sua instalação e manutenção 
(8020-0/00). 
4329-1 OBRAS DE INSTALAÇÕES EM 
CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 
4329-1/01 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS 
PUBLICITÁRIOS (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a instalação de: 
- anúncios e letreiros luminosos; 
- outdoors; 
- placas e painéis de identificação. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a fabricação de painéis e letreiros luminosos (3299-
0/04); 
- a colocação de anúncios e propagandas em outdoors 
(7312-2/00); 
- o agenciamento de espaços para publicidade, exceto 
em veículos de comunicação (7312-2/00). 
4329-1/02 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL 
E LACUSTRE (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a instalação de equipamentos para orientação à 
navegação marítima, fluvial e lacustre. 
4329-1/03 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E 
ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO 
PRÓPRIA (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 

- a montagem, instalação e reparação de 
equipamentos incorporados às construções, como 
elevadores, escadas e esteiras rolantes, portas 
automáticas e giratórias, etc., por unidades 
especializadas, exceto quando realizada pelo próprio 
fabricante. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a instalação, manutenção e reparação de elevadores, 
escadas e esteiras rolantes para transporte e elevação 
de pessoas de fabricação própria (2822-4/01). 
4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E 
SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E 
AEROPORTOS (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a montagem ou instalação de sistemas de iluminação 
e sinalização em vias públicas, rodovias, ferrovias, 
portos e aeroportos - a iluminação urbana e semáforos; 
- a iluminação de pistas de decolagem. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a fabricação de placas e de painéis luminosos, a 
sinalização de tráfego e semelhantes (3299-0/04); 
- a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos 
(4211-1/02). 
4329-1/05 TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS 
OU DE VIBRAÇÃO (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- os serviços de tratamento térmico, acústico ou de 
vibração. 
4329-1/99 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM 
CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a instalação de sistemas de limpeza por vácuo; 
- o revestimento de tubulações. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a instalação de máquinas industriais (grupo 33.2); 
- a instalação de sistemas de refrigeração e de 
aquecimento não-elétricos (4322-3/01); 
- a impermeabilização em edifícios e outras obras de 
engenharia civil (4330-4/01); 
- a instalação de esquadrias de metal ou madeira 
(4330-4/02); 
- a instalação de toldos e persianas (4330-4/99). 
43.3 - OBRAS DE ACABAMENTO 
43.30-4 OBRAS DE ACABAMENTO 
4330-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE 
ENGENHARIA CIVIL (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a impermeabilização em edifícios e outras obras de 
engenharia civil. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a aplicação de revestimentos e de resinas em 
interiores e exteriores (4330-4/05). 
4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, 
TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE 
QUALQUER MATERIAL (SERVIÇO) 
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Esta Subclasse compreende: 
- a instalação de esquadrias de metal, madeira ou 
qualquer outro material, quando não realizada pelo 
fabricante; 
- a instalação de portas, janelas, alisares de portas e 
janelas, cozinhas equipadas, escadas, equipamentos 
para lojas comerciais e similares, em madeira e outros 
materiais, quando não realizada pelo fabricante; 
- a execução de trabalhos em madeira em interiores, 
quando não realizada pelo fabricante; 
- a instalação ou montagem de estandes para feiras e 
eventos diversos quando não integrada à atividade de 
criação. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a fabricação de esquadrias e forros de madeira 
(1622-6/02); 
- a instalação de esquadrias e forros de madeira, 
quando realizada pelo fabricante (1622-6/02); 
- a fabricação de esquadrias metálicas (2512-8/00); 
- a instalação de esquadrias de metal, quando 
realizada pelo fabricante (2512-8/00); 
- a montagem de estandes para feiras e eventos 
diversos quando integrada à atividade de criação 
(7319-0/01). 
4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E 
ESTUQUE (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- os serviços de acabamento em gesso e estuque. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a impermeabilização em edifícios e outras obras de 
engenharia civil (4330-4/01); 
- a limpeza especializada de exteriores de edifícios 
(4399-1/99); 
- a atividade de decoração de interiores (7410-2/02); 
- a limpeza geral de interiores de edifícios e outras 
estruturas (8121-4/00). 
4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS 
EM GERAL (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- os serviços de pintura, interior e exterior, em 
edificações de qualquer tipo; 
- os serviços de pintura em obras de engenharia civil. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos 
(4211-½); 
- a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e 
locais para estacionamento de veículos (4213-8/00); 
- os serviços de acabamento em gesso e estuque 
(4330-4/03); 
- a colocação de papéis de parede (4330-4/05); 
- a aplicação de revestimentos e de resinas em 
interiores e exteriores (4330-4/05). 
4330-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE 
RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 
(SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 

- a colocação de revestimentos de cerâmica, azulejo, 
mármore, granito, pedras e outros materiais em 
paredes e pisos, tanto no interior quanto no exterior de 
edificações; 
- a colocação de tacos, carpetes e outros materiais de 
revestimento de pisos; 
- a calafetagem, raspagem, polimento e aplicação de 
resinas em pisos; 
- a colocação de papéis de parede. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a impermeabilização em obras de engenharia civil 
(4330-4/01); 
- os serviços de limpeza de fachada, com jateamento 
de areia e semelhante (4399-1/99) 
4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA 
CONSTRUÇÃO (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- os serviços de chapisco, emboço e reboco; 
- a instalação de toldos e persianas; 
- a instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não 
realizada pelo fabricante; 
- a colocação de vidros, cristais e espelhos; 
- outras atividades de acabamento em edificações, não 
especificadas anteriormente. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a impermeabilização em edifícios e outras obras de 
engenharia civil (4330-4/01); 
- as obras de alvenaria (4399-1/03); 
- a limpeza especializada de exteriores de edifícios 
(4399-1/99); 
- a atividade de decoração de interiores (7410-2/02); 
- a limpeza geral de interiores de edifícios e outras 
estruturas (8121-4/00). 
43.9 - OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
PARA CONSTRUÇÃO 
43.91-6 OBRAS DE FUNDAÇÕES 
4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES 
Esta Subclasse compreende: 
- a execução de fundações diversas para edifícios e 
outras obras de engenharia civil, inclusive a cravação 
de estacas (OBRA); 
- a execução de reforço de fundações para edifícios e 
outras obras de engenharia civil (OBRA); 
- o aluguel, com operador, de equipamentos para 
execução de fundações (SERVIÇO). 
Esta Subclasse não compreende: 
- a perfuração de poços para exploração de petróleo e 
gás natural, incluídas as investigações geofísicas, 
geológicas e sísmicas, quando realizada pela própria 
empresa (0600-0/01), ou quando realizada por 
terceiros (0910-6/00); 
- as sondagens destinadas à construção civil (4312-
6/00); 
- as obras de terraplenagem (4313-4/00); 
- o rebaixamento de lençóis freáticos e a drenagem do 
solo destinado à construção (4319-3/00); 
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- a perfuração e abertura de poços de água (4399-
1/05); 
- as atividades de prospecção geológica (7119-7/02). 
43.99-1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE 
OBRAS (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- as atividades de gerenciamento e execução de obras 
através de contrato de construção por administração; 
- as atividades de direção e a responsabilidade técnica 
da obra. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a execução de obras por empreitada ou 
subempreitada (divisões 41 ou 42); 
- a incorporação de empreendimentos imobiliários 
(4110-7/00); 
- os serviços especializados de engenharia 
(concepção de projetos estruturais e de instalações, 
supervisão, fiscalização e gerenciamento de projetos 
de construção) (7112-0/00). 
4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS 
TEMPORÁRIAS (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- a montagem e desmontagem de plataformas de 
trabalho e andaimes, exceto o aluguel de andaimes e 
plataformas de trabalho - a montagem e desmontagem 
de fôrmas para concreto e escoramentos; 
- a montagem e desmontagem de estruturas 
temporárias. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a montagem e instalação de máquinas e 
equipamentos industriais (divisão 33); 
- o aluguel de andaimes e plataformas de trabalho sem 
montagem e desmontagem (7732-2/02); 
- a montagem e desmontagem de estruturas metálicas 
permanentes por conta de terceiros (4292-8/01). 
4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- as obras de alvenaria. 
Esta Subclasse não compreende: 
- os serviços de chapisco, emboço e reboco (4330-
4/99). 
4399-1/04 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA 

TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E 
PESSOAS PARA USO EM OBRAS (SERVIÇO) 
Esta Subclasse compreende: 
- o aluguel com operador ou os serviços de operação 
e fornecimento de equipamentos para transporte e 
elevação de cargas e pessoas para uso em obras, tais 
como; 
- elevadores de obras; 
- empilhadeiras; 
- guindastes e gruas. 
Esta Subclasse não compreende: 
- a execução de obras por empreitada ou 
subempreitada (divisões 41 ou 42); 
- o aluguel de máquinas e equipamentos para 
construção sem operador (7732-2/01); 
- o aluguel de andaimes e plataformas de trabalho sem 
montagem e desmontagem (7732-2/02). 
4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
POÇOS DE ÁGUA (OBRA) 
Esta Subclasse compreende: 
- a perfuração e construção de poços de água. 
4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 
Esta Subclasse compreende: 
- a construção de fornos industriais (OBRA); 
- a construção de partes de edifícios, tais como: 
telhados, coberturas, chaminés, lareiras, 
churrasqueiras, etc. (OBRA); 
- os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento 
de areia, vapor e semelhantes (SERVIÇO). 
Esta Subclasse não compreende: 
- a execução de obras por empreitada ou 
subempreitada (divisões 41 ou 42); 
- as obras de montagem industrial (4292-8/02); 
- a impermeabilização em edifícios e outras obras de 
engenharia civil (4330-4/01); 
- o aluguel de máquinas e equipamentos para 
construção sem operador (7732-2/01); 
- o aluguel de andaimes e plataformas de trabalho sem 
montagem e desmontagem (7732-2/02). 
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ANEXO II 
 
ATIVIDADES OU SERVIÇOS NÃO-INCLUÍDOS NA COMPOSIÇÃO DO CUB, SUJEITOS À RETENÇÃO DE  
11% (ONZE POR CENTO): 
 
01 - instalação de estruturas metálica; 
02 - instalação de estrutura de concreto armado (pré-moldada); 
03 - obras complementares na construção civil: ajardinamento; recreação; terraplenagem; urbanização; 
04 - lajes de fundação radiers; 
05 - instalação de aquecedor, bomba de recalque, incineração, playground, equipamento de garagem, 
equipamento de segurança, equipamento contra incêndio e de sistema de aquecimento a energia solar; 
06 - instalação de elevador, quando houver emissão de nota fiscal - fatura de serviço (NFFS); 
07 - instalação de esquadrias metálicas; 
08 - colocação de gradis; 
09 - montagem de torres; 
10 - locação de equipamentos com operador; 
11- impermeabilização contratada com empresa especializada. 
ATIVIDADES OU SERVIÇOS NÃO-INCLUÍDOS NA COMPOSIÇÃO DO CUB, NÃO-SUJEITOS À RETENÇÃO 
DE 11% (ONZE POR CENTO): - SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE: 
01 - instalação de antena coletiva; 
02 - instalação de aparelhos de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação, de aquecimento, de calefação 
ou de exaustão; 
03 - instalação de sistemas de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação, de aquecimento, de calefação 
ou de exaustão, quando a venda for realizada com emissão apenas da nota fiscal de venda mercantil; 
04 - instalação de estruturas e de esquadrias metálicas, de equipamento ou de material, quando a venda for 
realizada com emissão apenas da nota fiscal de venda mercantil; 
05 - jateamento ou hidrojateamento; 
06 - perfuração de poço artesiano; 
07 - sondagem de solo; 
08 - controle de qualidade de materiais; 
09 - locação de equipamentos sem operador; 
10 - serviços de topografia; 
11 - administração, fiscalização e gerenciamento de obras; 
12 - elaboração de projeto arquitetônico e estrutural; 
13 - assessorias ou consultorias técnicas; 
14 - locação de caçambas; 
15 - fundações especiais (exceto lajes de fundação radiers). 
RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS NÃO-INCLUÍDOS NO CUB, SEGUNDO NBR 12721/2006: 
01 - engenheiro e arquiteto projetistas; 
02 - encarregado; 
03 - almoxarife; 
04 - auxiliar de almoxarife; 
05 - apontador; 
06 - demais administrativos da obra. 
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ANEXO III   
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ANEXO IV    
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