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“Por mais maravilhosa que seja a capacidade, q j p
sem treinamentos, não se manifesta.”

(Taniguchi)



 Apresentação de Slides

 Exercícios e análise das respostas

 Perguntas na hora (levante o dedo!)

 Download da apresentação
(link na apostila)

 Celular no SILENCIOSO
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 Introdução 
• Legislação, conceitos, contribuições, GPS, etc

Retenções dos Contribuintes Individuais
• Definição, tipos de serviços, motoristas, múltiplos 

vínculos ao RGPS, etc

Retenções das Pessoas Jurídicas
E d Si l C ã d ã d b• Empresas do Simples, Cessão de mão de obra e 
Empreitada, dispensa, Retenções na C.Civil, 
isenções deduções obrigações GFIP etcisenções, deduções, obrigações, GFIP, etc
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 IN RFB 971/09 - Arrecadação
Decreto 3.048/99 – Regulamento PSDecreto 3.048/99 Regulamento PS
Lei 8.212/91 – Plano de Custeio PS
 IN RFB 900/08 IN RFB 900/08
Lei 8.666/93 – Licitações

L i 12 440/2011 CNDTLei 12.440/2011 – CNDT
Resolução 98/2003 CNJ

Demais legislações citadas no treinamentog ç
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Lei 8.212/91

“A 15 C id“Art. 15. Considera-se:

I fi i di id l i d dI - empresa - a firma individual ou sociedade 
que assume o risco de atividade econômica 

rbana o r ral com fins l crati os o nãourbana ou rural, com fins lucrativos ou não, 
bem como os órgãos e entidades da 
administração pública direta indireta eadministração pública direta, indireta e 
fundacional;”
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Adm Direta órgãos ligados diretamenteAdm. Direta: órgãos ligados diretamente 
aos poderes federal, estadual ou 
municipal.

Adm. Indireta: entidades com 
personalidade jurídica própria realizampersonalidade jurídica própria, realizam 
atividades de forma descentralizada. São 
as autarquias as fundações asas autarquias, as fundações,  as 
empresas públicas e as sociedades de 
economia mista.
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Ob i ã T ib tá i T d b i ãObrigação Tributária: Toda obrigação 
surgida quando se consuma um fato 
imponível previsto na legislação tributáriaimponível previsto na legislação tributária. 
A própria prestação que o devedor tem que 
cumprir.cumprir.   

Dois tipos:

Obrigação principal

Obrigação acessória
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PRINCIPAL Ob i ã d t ib t PRINCIPAL: Obrigação de pagar o tributo

 ACESSÓRIA: informar ao fisco (ex: GFIP) ACESSÓRIA: informar ao fisco (ex: GFIP)

 Responsabilidade Principal Previdenciária
Reter e recolher GPSReter e recolher GPS

 Responsabilidade Subsidiáriap
De reserva: Se ele não pagar, pago eu!

 Responsabilidade Solidária Responsabilidade Solidária
Conjunta: Eu pago por ele ou junto com ele!
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Art. 157. O órgão público da 
administração direta, a autarquia e aadministração direta, a autarquia e a 
fundação de direito público, na

contratação de obra de construção civilcontratação de obra de construção civil 
por empreitada total, não respondem 

lid i t l t ib i õsolidariamente pelas contribuições 
sociais previdenciárias decorrentes da 
execução do contrato.
Atenção! na administração indireta
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Atenção! na administração indireta 
há responsabilidade solidária!



Lei 8.666/93 (Licitações) – art. 71

§ 2o A Administração Pública responde 
solidariamente com o contratado pelossolidariamente com o contratado pelos 
encargos previdenciários resultantes 
d ã d t t tda execução do contrato, nos termos 
do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho

de 1991
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Art. 260 IN RFB 971/09

§ 2º A partir de 1º de fevereiro de 1999, as 
contratações dos serviços a que secontratações dos serviços a que se 
refere o inciso I ficam sujeitas às 

d t ã i tnormas de retenção previstas no 
Capítulo VIII do Título II desta Instrução 
Normativa.
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V O t i t t d Ad i i t ãV - Os entes integrantes da Administração 
Pública direta e indireta respondem 
subsidiariamente, nas mesmas condições dosubsidiariamente, nas mesmas condições do 
item IV, caso evidenciada a sua conduta 
culposa no cumprimento das obrigações da 
Lei nº 8 666 de 21 06 1993 especialmente naLei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na 
fiscalização do cumprimento das

obrigações contratuais e legais da prestadora de g ç g p
serviço como empregadora. A aludida 
responsabilidade não decorre de mero 
inadimplemento das obrigações trabalhistasinadimplemento das obrigações trabalhistas 
assumidas pela empresa regularmente 
contratada.
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L i 12 440/11 d 07/07/2011] Lei 12.440/11, de 07/07/2011]

 Em vigor a partir de 04/01/2012g p

 Expedida online, pelo Ministério do Trabalho

 Objetivo: comprovar a inexistência de débitos 
perante a Justiça do Trabalho

 CPDT, para débitos garantidos ou exigibilidade 
suspensa

 Validade: 180 dias

Ob i tó i t d li it õ Obrigatória para todas as licitações
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L i 9 983/2000Lei 9.983/2000

Suprimir ou reduzirSuprimir ou reduzir 
contribuição 
previdenciária ouprevidenciária ou 
qualquer acessório, 
omissão de segurados, 

õ tremunerações, etc

Pena de reclusão:Pena de reclusão:         
2 a 5 anos e multa
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Mora do órgão maior que 30 diasMora do órgão maior que 30 dias
Responsabilidade solidária

P d l ã 1 êPena de reclusão: 1 mês a um ano.

C t bili t t ili NCCContabilistas e outros auxiliares: NCC
17



Preencha com as responsabilidades:Preencha com as responsabilidades:

1 – Principal 2 – Solidária 3 – Subsidiária
4 Acessória 5 Não há responsabilidade

1
2

4 – Acessória 5 – Não há responsabilidade

2
1
2
1
3
22
5
1
4
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Segurados Obrigatórios – RGPS

I - empregado;
II - trabalhador avulso;II - trabalhador avulso;
III - empregado doméstico;
IV t ib i t i di id lIV - contribuinte individual;
V - segurado especial. 
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 Aquele que presta serviços sem relação de emprego Aquele que presta serviços sem relação de emprego

 Brasileiro que trabalha em organismo oficial internacional (no 
exterior ou no Brasil) do qual o Brasil é membro efetivo, não 
vinculado ao RPPS e não empregadovinculado ao RPPS e não empregado

 Administrador de fundação pública de direito privado, salvo se 
vinculado a RPPS

 Médico residente ou residente na área de saúde

 Aposentado magistrado da Justiça Eleitoral Aposentado magistrado da Justiça Eleitoral

 Pessoa física contratada para campanha eleitoral

C ô í á Condutor autônomo de veículo rodoviário e auxiliares

 Membro do Conselho Tutelar

 Conselheiro não vinculado a RPPS, para órgão onde não é 
servidor
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Qual a diferença básica entre um 
empregado e um contribuinte individual?empregado e um contribuinte individual?

A relação de empregoA relação de emprego.
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A d /Ó ã PúbliA cargo da empresa/Órgão Público:

20% de Contribuição Patronal (bancos +20% de Contribuição Patronal (bancos + 
2,5%)

RAT: 1, 2 ou 3% (folha empregados)

20% b i t d20% sobre serviços prestados por 
contribuintes individuais

15% sobre NF de Cooperativas de 
Trabalho
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ÓResponsabilidade da empresa/Órgão Público:

 Recolhimento das contribuições do art. 72

 Arrecadar e recolher contribuições dos segurados e 
contribuintes individuais

 Arrecadar e recolher SEST/SENAT do transportador 
autônomoautônomo

 Arrecadar e recolher contribuição do Produtor Rural PF

 Retenção de 11% dos serviços prestados por PJ

 Arrecadar e recolher contribuição sobre patrocínios a
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 Arrecadar e recolher contribuição sobre patrocínios a 
time de futebol profissional



C t ib i õ l i b f lh dContribuições exclusiva sobre folha de 
empregados vinculados ao RGPS.

RAT: Riscos Ambientais de Trabalho (1, 2 ou 
3%))

FAP: Fator Acidentário de Prevenção –
lti li d d RAT 05000 2 0000multiplicador do RAT, 05000 a 2,0000, por 

raiz de CNPJ: www.previdencia.gov.br – FAP

TERCEIROS: contribuições à Outras 
Entidades. Varia de 0 a 5,8%, de acordo com , ,
a atividade.  Adm. Pública direta não paga!
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E d ã ( lá i d Empregados: remuneração (salário-de-
contribuição)

 Contribuintes Individuais: remuneração

 Cooperativas de trabalho: valor bruto da nota Cooperativas de trabalho: valor bruto da nota 
fiscal (ver exceções)

 Produtor rural: valor da receita

 Times de futebol: receita Times de futebol: receita

 Prestadoras de Serviços: valor bruto da nota 
fi l ( õ )fiscal (ver exceções)

25



• Retenção de 5% do valor pago• Retenção de 5% do valor pago
• GPS no código 2500
• Informar em GFIP: movimento da empresa, 
aba “Receitas”, campo “Patrocínios”aba Receitas , campo Patrocínios
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Retenção de 2,3% do valor da NF
 Informar em GFIP o valor bruto da NF Informar em GFIP o valor bruto da NF
GPS no código 2437 (gerada pela GFIP)
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*** A t ib i ã d Ó ã é d 15% ****** A contribuição dos Órgãos é de 15% ***
 Dedução de Materiais ou Equipamentosç q p

Sim, cf contrato e com destaque na NF

 Transporte de Carga e Passageiros Transporte de Carga e Passageiros
Base de 20%

Ati id d d S úd Atividades de Saúde
Base de 30%: atendimento completo
Base de 60%: contrato de pequeno riscoBase de 60%: contrato de pequeno risco

 Atividade Odontológica
B d 60%Base de 60%
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 Empregado: quando paga, devida ou creditada a 
remuneração, o que ocorrer primeiro

 Contribuinte individual: paga ou creditada a 
remuneraçãoremuneração

 Produtores Rurais, Cooperativas e Prestadoras 
de serviços: mês da emissão da Nota Fiscal

§ 2º Para os Órgãos do Poder Público considera se§ 2º Para os Órgãos do Poder Público considera-se 
creditada a remuneração na competência da 
liquidação do empenho entendendo-se como talliquidação do empenho, entendendo se como tal, 
o momento do reconhecimento da despesa.
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 Recolhimento via GPS: dia 20 do mês seguinte, 
ou dia útil imediatamente anterior

 GFIP: dia 07 do mês seguinte

 R$ 29,00, exceto Órgãos integrantes do SIAFI

 Se não atingido, pagar na competência seguinte
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26402640
07/2011

33.120.332/0001-27

Vigia Bem Serviços de Vigilância Ltda.
Rua da Pistola, 765 – Centro

432,00
,

Florianópolis – SC
(48) 3343-1232

NF 03269

432 00432,00

32
O identificador é o CNPJ da Contratada



Ó2640 – Retenção nos Órgãos, no CNPJ do 
Contratado
2682 Ó2682 – Retenção nos Órgãos, no CEI da Obra

26312631 – Retenção nas empresas
2208 – Retenção nas empresas, no CEI da Obra

2402 – Contribuições dos Órgãos Públicos2402 – Contribuições dos Órgãos Públicos
2100 – Contribuições das empresas
2003 – Contribuintes das empresas do Simples2003 Contribuintes das empresas do Simples

33



Evita BLOQUEIOS DE CND por 
DIVERGÊNCIA nos CÓDIGOS 

de PAGAMENTO e as 
i f õ t dinformações prestadas em 

GFIP

www.receita.fazenda.gov.br
Link: PagamentosLink: Pagamentos
“Extrato de Contribuições Previdenciárias de 

Empresas e Equiparadas”Empresas e Equiparadas
Necessário ter a senha previdenciária!
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B t  li   tê i   ã   i  Basta clicar nas competências que aparecerão as guias pagas...
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Art 259 Os órgãos públicos da Administração DiretaArt. 259. Os órgãos públicos da Administração Direta, 
as autarquias e as fundações de direito público são 
considerados empresa em relação aos segurados não p ç g
abrangidos por RPPS, ficando sujeitos, em relação a 
estes segurados, ao cumprimento das obrigações 
acessórias previstas no art. 47 e às obrigações 
principais previstas nos arts. 72 e 78.

...
§ 3º Os órgãos e as entidades descritos no caput 

deverão elaborar e entregar GFIP informando todos g
os segurados que lhes prestam serviço não 
amparados pelo RPPS, bem como os demais fatos 

d d ib i õ P idê i S i lgeradores de contribuições para a Previdência Social, 
na forma estabelecida no Manual da GFIP.
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 Empregados não amparados pelo RPPS Empregados não amparados pelo RPPS 
(comissionados, agentes políticos, admitidos em 
caráter temporário, etc)p , )

 Contribuintes individuais autônomos

V l d t fi l d COOPERATIVA DE Valor da nota fiscal de COOPERATIVA DE 
TRABALHO

 Valor da nota fiscal de PRODUTOR RURAL PESSOA 
FÍSICA

 Valor pago como PATROCÍNIO a time de futebol 
profissional

 Obs: As retenções de empresas prestadoras de serviços são 
informadas na GFIP das próprias empresas contratadas.
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Aquele que presta serviços, de natureza 
urbana ou rural, em caráter eventual, emurbana ou rural, em caráter eventual, em 
uma ou mais empresas, sem relação de 
empregoemprego.
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20% aplicado sobre o valor dos serviços

Nã há d RAT T iNão há pagamento de RAT ou Terceiros.

E l d S iExemplos de Serviços

I t t P l t t Ad d Instrutores, Palestrantes, Advogados, 
Contadores, Pedreiros, Eletricistas, 
M t i t Médi C lh iMotoristas, Médicos, Conselheiros, 
Consultores, etc, todos AUTÔNOMOS.
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www.previdencia.gov.brwww.previdencia.gov.br
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 Usado para trabalhadores (contribuintes individuais ou Usado para trabalhadores (contribuintes individuais ou 
empregados) que no mês contribuíram para a 
Previdência Social em outras empresas/fontes.p

 O trabalhador deve apresentar o comprovante da 
retenção (contra-cheque da empresa onde já sofreu ç ( q p j
desconto ou declaração válida para todo o exercício) da 
mesma competência ou competência anterior.

 O contribuinte individual deve apresentar recibo com 
identificação da empresa que fez a retenção.

 O desconto da contribuição será feito considerando a 
tabela de descontos previdenciários e o teto máximo do 
salário de contribuição, deduzindo o valor já descontado 
na empresa anterior.

43



PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS 33.132.445/0001-23

ELETRICISTA
Oitocentos e noventa reais 

890,00 

R$ 1.000,00

INSS           R$ 110,00

R$ 890,00121.626.175.72
723.723.423-09
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456.437               SSP-SC
Florianópolis                        19  08  11     FIORINO ELETRICO DA SILVA



 A empresa ou órgão público que contratar o 
MEI para os serviços de hidráulica, p ç ,
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria 
e manutenção ou reparo de veículos deverá ç p
pagar a contribuição patronal de 20% e 
informá-lo na GFIP como Contribuinte 
Individual – categoria 13, não efetuando 
nenhuma retenção – informá-lo com 
ocorrência 05.
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Categorias Alíquotas de Retenção

Empregados 8, 9 ou 11% conforme tabelap g ,

Contribuintes Individuais 20% sobre o valor dos serviços 
prestados

Transportador Autônomo 20% sobre a base de cálculo + 
2,5% para SEST/SENAT

Empresas Prestadoras de 11% sobre o valor da NFEmpresas Prestadoras de 
Serviços

11% sobre o valor da NF

Obras feitas diretamente pelas Entidades Isentas têm retenção, 
respondem apenas pelas retenções dos empregados da Obra.

As construtoras não têm retenção.
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****
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 A folha de pagamento dos empregados do 
Ministério do Planejamento resultou em R$ 
600.000,00.

 Qual o valor da contribuição Patronal do órgão, 
considerando o RAT de 2% e o FAP Neutro?

R$ 600.000,00 x 20% = R$ 120.000,00
R$ 600.000,00 x   2% = R$   12.000,00
Soma = R$ 132 000 00
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Soma = R$ 132.000,00



 Secretaria de Educação de SC contratou 
cooperativa de trabalho de informática, que 
emitiu NF no valor de R$ 127.480,00.

É É devida a retenção previdenciária?
 Qual o valor da contribuição do Órgão?

Retenção: Não é devida.
Contribuição do Órgão: 
R$ 127 480 00 x 15% = R$ 19 122 00
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R$ 127.480,00 x 15% = R$ 19.122,00



 A Prefeitura de Antonio Carlos/SC comprou 
produtos rurais de pessoa física, que apresentou 
Nota Fiscal de Produtor no valor de R$ 8.980,00. 

 Qual o valor da retenção?
 Qual o valor da contribuição patronal do Órgão?

Retenção: R$ 8.980,00 x 2,3% = R$ 206,54

Contribuição do Órgão:  Não é devida
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 Petrobrás pagou patrocínio ao Flamengo, no 
valor de R$ 1.000.000,00. 

 Qual o valor da contribuição da Petrobrás?
 Qual o valor da retenção?

Contribuição do Órgão:  Não é devida
Retenção: Retenção: 
R$ 1.000.000,00 x 5% = R$ 50.000,00
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 A UNIMED presta serviços para o MRE, em 
contrato com ATENDIMENTO COMPLETO. 

 A NF deste mês foi de R$ 243.200,37. 

Ó Qual o valor da contribuição do Órgão?

Contribuição do Órgão:  
R$ 243 200 37 x 30% = R$ 72 960 11R$ 243.200,37 x 30% = R$ 72.960,11
R$   72.960,11 x 15% = R$ 10.944,02
R ã   ã  é d id
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Retenção:  não é devida.



 A Prefeitura de Recife contratou autônomo para A Prefeitura de Recife contratou autônomo para 
capinar em terreno baldio, que cobrou R$ 80,00. 
Neste mês não houve outros contribuintesNeste mês não houve outros contribuintes 
vinculados ao RGPS.

 Qual o valor a ser recolhido? Qual o valor a ser recolhido?
 Essa GPS poderá ser paga?

Retenção: R$ 80,00 x 11% = R$ 8,80
Patronal: R$ 80,00 x 20% = 16,00Patronal: R$ 80,00 x 20%  16,00
Total a ser recolhido: R$ 24,80
A GPS não poderá ser paga  salvo se pelo SIAFI
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A GPS não poderá ser paga, salvo se pelo SIAFI



R$ 6.800,00 x 20% = R$ 1.360,00

R$ 1.360,00 x 13,5% = R$ 183,60
R$ 1.360,00 x 20% = R$ 272,00

taxista

Pesquisar e/ou providenciar sua         
inscrição e informá-lo em GFIP 
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 O Sr Fiorino Elétrico da Silva prestou serviço de O Sr. Fiorino Elétrico da Silva prestou serviço de 
eletricista na Prefeitura de Goiânia e cobrou R$ 
2 000 00 Apresentou comprovante de que já2.000,00. Apresentou comprovante de que já 
havia contribuído sobre R$ 2.000,00.

 Qual o valor a ser retido do Sr. Fiorino, e o total 
da GPS?

Teto:  R$ 3.691,74 x 11% = R$ 406,09
Contribuição já paga:  R$ 2 000 00 x 11% = R$ 220 00Contribuição já paga:  R$ 2.000,00 x 11% = R$ 220,00
Valor a ser retido: 406,09 – 220,00 = R$ 186,09
Patronal: R$ 2 000 00 x 20% = R$ 400 00 
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Patronal: R$ 2.000,00 x 20% = R$ 400,00 
Total da GPS: R$ 186,09 + R$ 400,00 = R$ 586,09



As retenções são ANTECIPAÇÕES das Contribuições
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As retenções são ANTECIPAÇÕES das Contribuições 
e, quando devidas, serão sempre de 11%



1. Se o serviço prestado é ISENTO

2. Se há DISPENSA da retenção

3. Se há REDUÇÃO/DEDUÇÃO da base 
d ál lde cálculo
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Atividades de Serviços tributadas no 
ÃAnexo IV = TEM RETENÇÃO

Construção de imóveis e obras de engenharia emConstrução de imóveis e obras de engenharia em 
geral, inclusive sob a forma de subempreitada, 
execução de projetos e serviços de paisagismoexecução de projetos e serviços de paisagismo, 
bem como decorações de interiores, serviço de 
vigilância, limpeza ou conservação

Atividades de Serviços tributadas no 

vigilância, limpeza ou conservação

ç
Anexo III ou V = NÃO TEM RETENÇÃO
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Recomendamos que as empresas com 
atividades tributadas nos Anexos III e V –atividades tributadas nos Anexos III e V 
quando não é devida a retenção –
façam a informação da isenção nofaçam a informação da isenção no 
corpo da Nota Fiscal, ou enviem 
d l ã à t t t bdeclaração à empresa contratante sobre a 
isenção, citando o artigo 191 da IN RFB 
971/09 e que a atividade é tributada no 
Anexo III ou V.
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Solução de Consulta nº 53 de 25 de junho de 2010Solução de Consulta n  53, de 25 de junho de 2010. 
ASSUNTO: Simples Nacional 
EMENTA: RETENÇÃO DE 11%. SIMPLES NACIONAL. PINTURA.

A prestação de serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE 
4330-4/04) mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada por ) p p
empresa não optante pelo Simples Nacional está sujeita ao instituto 
da retenção previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991. 
A prestação de serviços de pintura de edifícios em geral (CNAEA prestação de serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE 
4330-4/04) mediante empreitada por empresa optante pelo 
Simples Nacional não está sujeita ao instituto da retenção 

i t t 31 d L i º 8 212 d 1991 t ib t ãprevisto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, e sua tributação ocorre 
na forma do Anexo III da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
...
CESAR ROXO MACHADO 
p/Delegação de Competência 
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A t 112 A t t t d iArt. 112. A empresa contratante de serviços 
prestados mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada inclusive em regimeobra ou empreitada, inclusive em regime 
de trabalho temporário, a partir da 
competência fevereiro de 1999, deverácompetência fevereiro de 1999, deverá 
reter 11% (onze por cento) do valor bruto 
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de 

t ã d i lh àprestação de serviços e recolher à 
Previdência Social a importância retida, 
em documento de arrecadaçãoem documento de arrecadação 
identificado com a denominação social e o 
CNPJ da empresa contratada.p
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Até o dia 20 do mês seguinte ao mês da 
EMISSÃO DA NOTA FISCAL ( di útilEMISSÃO DA NOTA FISCAL (ou dia útil 
imediatamente anterior), inclusive para 
órgãos do SIAFIórgãos do SIAFI

Campo Identificador na GPS: CNPJ daCampo Identificador na GPS: CNPJ da 
contratada ou CEI da Obra, conforme o caso

C D i ã S i l d t t dCampo Denominação Social: a da contratada

Recomendação: incluir o número da NFRecomendação: incluir o número da NF
62



 No CNPJ da emitente da NF No CNPJ da emitente da NF

 NF do Consórcio = individualizar por NF do Consórcio  individualizar por 
CNPJ de cada consorciada

 Se emitida NF do Consórcio, só este pode 
pedir restituição ou compensarpedir restituição ou compensar.
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Art. 115. Art. 115. Cessão de mãoCessão de mão--dede--obra obra é a é a 
colocação à disposição da empresacolocação à disposição da empresacolocação à disposição da empresa colocação à disposição da empresa 
contratante, em suas contratante, em suas dependências ou dependências ou 
nas de terceiros de trabalhadores quenas de terceiros de trabalhadores quenas de terceiros, de trabalhadores que nas de terceiros, de trabalhadores que 
realizem realizem serviços contínuosserviços contínuos, relacionados , relacionados 

ã ti id d fi iã ti id d fi iou não com sua atividade fim, quaisquer ou não com sua atividade fim, quaisquer 
que sejam a natureza e a forma que sejam a natureza e a forma dede
contratação, inclusive por meio contratação, inclusive por meio de trabalho de trabalho 
temporário.temporário.pp
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A t 116 E it d éA t 116 E it d é ããArt. 116. Empreitada é a Art. 116. Empreitada é a execuçãoexecução, , 
contratualmente estabelecida, contratualmente estabelecida, de tarefa, de de tarefa, de 
obra ou de serviçoobra ou de serviço porpor preço ajustadopreço ajustadoobra ou de serviçoobra ou de serviço, por , por preço ajustadopreço ajustado, , 
com ou sem fornecimento de material ou uso com ou sem fornecimento de material ou uso 
de equipamentos, que podem ou não serde equipamentos, que podem ou não serde equipamentos, que podem ou não ser de equipamentos, que podem ou não ser 
utilizados, realizada nas dependências da utilizados, realizada nas dependências da 
empresa contratante, nas de terceiros ou nas empresa contratante, nas de terceiros ou nas 
d t t dd t t d t d bj tt d bj tda empresa contratada, da empresa contratada, tendo como objeto tendo como objeto 
um resultado pretendidoum resultado pretendido..
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Cessão de Mão de Obra Empreitada
Trabalhadores são 
dirigidos pela contratante 
(com um gestor ou não)

Trabalhadores são 
dirigidos pela contratada

(com um gestor ou não)
Trabalhadores ficam à 
disposição da contratante

Trabalhadores não são 
colocados à disposição dadisposição da contratante colocados à disposição da 
contratante

Serviços NÃO SÃO Serviços podem serServiços NÃO SÃO 
prestados na contratada

Serviços podem ser 
prestados em quaisquer 
dependências
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I. Limpeza ou Conservação

Vi ilâ i ( l ô i )

Em todos 
esses 

serviços há 
II. Vigilância (exceto eletrônica)

C t ã Ci il ã

serviços há 
RETENÇÃO

III. Construção Civil e reparação

R raisIV. Rurais 

V DigitaçãoV. Digitação

VI Preparação de DadosVI. Preparação de Dados
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I. Acabamento de produtos
II. Embalagem de produtosg p
III. Acondicionamento de produtos
IV. Cobrança, mesmo que periodicamenteIV. Cobrança, mesmo que periodicamente
V. Coleta ou reciclagem de lixo 
VI CopaVI. Copa 
VII. Hotelaria
VIII Corte ou ligação de serviçosserviços públicospúblicosVIII. Corte ou ligação de serviços serviços públicospúblicos
IX. Distribuição
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X. Treinamento e Ensino
XI. Entrega de contas e documentosentosg
XII. Ligação de medidores
XIII. Leitura de medidoresXIII. Leitura de medidores
XIV. Manutenção de Instalações de máquinas 

ou de equipamentos desde que mantidaou de equipamentos, desde que mantida 
equipe à disposição da contratante

XV Montagem industrial ou artesanalXV. Montagem industrial ou artesanal
XVI. Operação de máquinas, de equipamentos e 

de veículosde veículos
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XVII. Operação de pedágio ou de terminal de 
transporte
O ã d d iXVIII. Operação de transporte de passageiros 

(terrestre, aéreo ou aquático)
P t i R ã A i ti tXIX. Portaria, Recepção ou Ascensoristaista

XX. Recepção, triagem ou movimentação de movimentação de 
materiaismateriais

XXI. Promoção de Feiras e Eventos
XXII Secretaria e ExpedienteXXII. Secretaria e Expediente
XXIII. Saúde
XXIV Telefonia ou TelemarketingXXIV. Telefonia ou Telemarketing
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O 11% f R$ 29 001. Os 11% forem menores que R$ 29,00

2 A contratada não possuir empregados o2. A contratada não possuir empregados, o 
serviço for prestado pessoalmente pelo 
titular ou sócio e o faturamento do mêstitular ou sócio e o faturamento do mês 
anterior for inferior a 2 x LMSC (R$ 7.383,48)

S i fi i i d fi ã3. Serviços profissionais de profissão 
regulamentada ou treinamento, se prestado 
pessoalmente pelos sócios sem uso depessoalmente pelos sócios, sem uso de 
outros colaboradores (ATENÇÃO! nos 
casos em que enquadrem nos artigos 117 e q q g
118!)
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 A contratada deverá apresentar 
Declaração à contratante, sob as penas daDeclaração à contratante, sob as penas da 
lei que se enquadra na situação de 
dispensa (exceto no caso do valordispensa (exceto no caso do valor 
mínimo).

No caso dos serviços profissionais, pode 
ser consignado na NF
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C t t ã t é d Si di t OGMO Contratação através de Sindicato ou OGMO

 Empreitada Total Empreitada Total

 Contratação de entidade isenta

 Contribuinte individual equiparado à empresa

 Transporte de Cargas

 Empreitada realizada na CONTRATADA Empreitada realizada na CONTRATADA

 Obras nos órgãos públicos – os serviços ficam 
j it à RETENÇÃO!sujeitos à RETENÇÃO!
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Art. 121. Os valores de materiais ou de 
equipamentos, próprios ou deequipamentos, próprios ou de 
terceiros, exceto os equipamentos 
manuais fornecidos pela contratadamanuais, fornecidos pela contratada, 
discriminados no contrato e na nota 
fi l f t ib dfiscal, na fatura ou no recibo de 
prestação de serviços, não integram a 
base de cálculo da retenção, desde que 
comprovados.p
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A t 124 P d ã d d id d b dArt. 124. Poderão ser deduzidas da base de 
cálculo da retenção as parcelas que 
estiverem discriminadas na nota fiscal, 
na fatura ou no recibo de prestação dena fatura ou no recibo de prestação de 
serviços, que correspondam:

I - ao custo da alimentação in naturaI - ao custo da alimentação in natura 
fornecida pela contratada, de acordo com 
os programas de alimentação aprovados 
pelo MTE, conforme Lei nº 6.321, de 1976;pelo MTE, conforme Lei n  6.321, de 1976; 
(PAT)

II - ao fornecimento de vale-transporte, de p ,
conformidade com a legislação própria.
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O valor relativo à taxa deO valor relativo à taxa de 
administração ou de 
agenciamento não poderáagenciamento não poderá 
ser deduzido da base de 
cálculo da retenção, 
inclusive no caso de 
serviços prestados por 
trabalhadores temporáriostrabalhadores temporários, 
ainda que o valor seja 
discriminado nodiscriminado no 
documento ou seja objeto 
de nota fiscal, fatura ou 

ib ífirecibo específico.
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P d ã d d id t õ f t d dPoderão ser deduzidas as retenções efetuadas da 
subcontratada, desde que:

 A contratada destaque a dedução em sua NF

 A contratada encaminhe à contratante em A contratada encaminhe à contratante, em 
relação à subcontratada:

Cópia da NF da subcontratada, com destaque da retenção

Comprovante de recolhimento da retençãoComprovante de recolhimento da retenção

 GFIP da subcontratada com indicação do CNPJ da 
contratada ou CEI da obracontratada ou CEI da obra

78



A t 122 O l d t i i dArt. 122. Os valores de materiais ou de 
equipamentos... Previsto em contrato... 
Sem a respectiva discriminação deSem a respectiva discriminação de 
valores... Desde que discriminados na 
NF... Não integram a base de cálculo... ANF... Não integram a base de cálculo...  A 
base de cálculo deve corresponder ao 
mínimo de:

 50%  do valor bruto da NF
 30% para transporte de passageiros 30% para transporte de passageiros
 65% limpeza hospitalar e
 80% demais tipos de limpeza% p p
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 se a utilização do equipamento for inerente ao se a utilização do equipamento for inerente ao 
serviço... Discriminado na NF... 

H d di i i ã CONTRATO é l Havendo discriminação no CONTRATO, é o valor 
definido em contrato.

 Não havendo discriminação no CONTRATO:

• Mínimo de 50% da NF

Na Construção Civil:
• 10% para pavimentação asfáltica10% para pavimentação asfáltica
• 15% para terraplenagem, aterro sanitário e dragageme dragagem
• 45% para obras de arte
• 50% para drenagem50% para drenagem
• 35% para outros serviços com equipamentos
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Atividades que dão aposentadoria especial

Retenção adicional:

Aposentadoria aos 15 anos: + 4% = 15%
A t d i 20 3% 14%Aposentadoria aos 20 anos: + 3% = 14%

Aposentadoria aos 25 anos: + 2% = 13%

Emitir NF em separado ou discriminarp
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Serviços de Eletricista              1.000,00
Dedução Materiais: R$ 500,00

Retenção para a Previdência
Social: R$ 500,00 x 11% = R$ 55,00

R$ 1 000 00R$ 1.000,00
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CONTRATO NOTA FISCAL VALOR DOS SERVIÇOSCONTRATO NOTA FISCAL VALOR DOS SERVIÇOS
Prevê e discrimina 
o valor

Discrimina o 
valor

Definido em contrato

Prevê mas não 
discrimina o valor

Discrimina o 
valor

50% da NF

Não prevê e Ainda que 100% da NFp
equipamento não é 
inerente ao serviço

q
discriminar

Não prevê mas Discrimina o 50% da NFNão prevê, mas 
equipamento é 
inerente ao serviço

Discrimina o 
valor

50% da NF
Na C.Civil:

•10% para pavimentação 
asfálticaas á t ca
•15% terraplanagem, aterro 
sanitário e dragagem
•45% obras de arte
•35% demais serviços com 
equipamentos, exceto manuais 
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Não é devida, pois a atividade 
de contabilidade não é 
tributada no Anexo IV
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tributada no Anexo IV.



11% de R$ 145 890 00 = R$ 16 047 9011% de  R$ 145.890,00 = R$ 16.047,90
pois a atividade é tributada no Anexo 
IV.
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R$ 286.000,00 
(11%)
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R$ 1.100,00 (11%)
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Não é devida a retenção, ç ,
pois não há equipe à 

disposição da contratante, p ç ,
conforme art. 118 da IN RFB 

971/09, inciso XIV.,
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R$ 1 100 00R$ 1.100,00 
(11%)(11%)
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Solicitar declaração para 
DISPENSA d t ãDISPENSA da retenção.
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Não é devida a retenção por força do art. 149 
da IN RFB 971/09 (serviço de empreitada 
prestado nas dependências da contratada).
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Obra de Construção Civil: 
construção, demolição,construção, demolição, 
reforma, ampliação ou outra 
benfeitoria agregada aobenfeitoria agregada ao 
solo ou subsolo

Serviço de Construção 
Civil: aquele que está no 
Anexo VII como serviço.ç
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A l l b d t Aquele celebrado entre o 
proprietário do imóvel, o 
incorporador, o dono da 
obra... e uma empresa p
para execução de OBRA
ou SERVIÇO de C Civilou SERVIÇO de C.Civil, 
no todo ou em parte.
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Celebrado exclusivamente com empresa 
CONSTRUTORA, registrada no CREA.CONSTRUTORA, registrada no CREA.

Também considerado como Empreitada Total:Também considerado como Empreitada Total:

 Repasse integral do contrato Repasse integral do contrato
 Obra realizada por Consórcio

C t t Ad Públi ( itá i Contratos com a Adm. Pública (preço unitário 
e tarefa)
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A l l b d t t Aquele celebrado com empresa construtora ou
prestadora de serviços, para execução de parte da 
obra.

 Receberá tratamento de Empreitada Parcial:

 Empresa não registrada no CREA como construtora

 Consórcio irregular Consórcio irregular

 Reforma de pequeno valor (até R$  73.834,80)

 Faturamento de subempreiteira diretamente para o 
proprietário ou dono da obra. 
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Subempreitada: celebrado entre a 
empreiteira ou subcontratada e outra 
empresa

Por Administração: somente administra a 
execução da obra, recebe por ç , p
percentagem.

Nos contratos por administração não há 
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA! Ç
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Nas licitações, será considerado de 
EMPREITADA TOTAL, quando se tratar deEMPREITADA TOTAL, quando se tratar de 
empresa construtora.

Preço Unitário = ajustado por unidade 
( t k t )(metro, km, etc)

Tarefa = obras de pequeno valor
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Ob i tó i i t té 30 di t d d Obrigatório o registro em até 30 dias  contados do 
início da execução.

 Feita no site da RFB, no CAC ou de ofício

Por que é importante saber quem é o responsávelPor que é importante saber quem é o responsável 
pela matrícula CEI?

 Porque o responsável é quem responderá à RFB Porque o responsável é quem responderá à RFB 
sobre as Contribuições Previdenciárias da OBRA.

 Tem acontecido de algumas empresas fazerem a Tem acontecido de algumas empresas fazerem a 
matrícula vinculada ao CNPJ do Órgão e não têm 
cumprido todas as obrigações acessórias (GFIP), o 

i d i ã d CND d Ó ãque impede a emissão da CND do Órgão.
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Responsáveis pela matrícula CEIResponsáveis pela matrícula CEI

REGRA
(CONTRATANTE)

 ProprietárioProprietário;;
 DonoDono dada obraobra;;

e
Empreitada

parcial(CONTRATANTE) ;;
 IncorporadorIncorporador;;

 Empresa ConstrutoraEmpresa Construtora

p

 Empresa Construtora, Empresa Construtora, 

 quando contratada para execução de obra por quando contratada para execução de obra por 
Empreitada TotalEmpreitada TotalEmpreitada TotalEmpreitada Total

 Empresa líder, Empresa líder, 

ÓÓ na contratação de CONSÓRCIO por Empreitada na contratação de CONSÓRCIO por Empreitada 
totaltotal



No cadastramento automático pela Prefeitura

 Nos SERVIÇOS de C.Civil

 Na Reforma de Pequeno Valor

A Di d t í l CEI ã diA Dispensa da matrícula CEI não dispensa 
a RETENÇÃO e nem as demais 
obrigações acessórias (GFIP)
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Art. 24. A matrícula de obra de 
construção civil deverá ser efetuadaconstrução civil deverá ser efetuada 
por projeto, devendo incluir todas as 
obras nele previstasobras nele previstas.

A t í l á ú i d f iA matrícula será única quando se referir a 
edificação precedida de demolição de 
mesmo responsável.
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Quando a obra for realizada por mais de uma empresaQuando 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 noscontrato será considerado como de empreitada total, nos 
seguintes casos:

I. contratos com órgão públicoI. contratos com órgão público
II. construção e ampliação de estações e de redes de 

distribuição de energia elétrica (CNAE 4221-9/02);
III. construção e ampliação de estações e redes de ç p ç ç

telecomunicações (CNAE 4221-9/04);
IV. construção e ampliação de redes de abastecimento de água, 

coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de 
i i ã (CNAE 4222 7/01)irrigação (CNAE 4222-7/01);

V. construção e ampliação de redes de transportes por dutos, 
exceto para água e esgoto (CNAE 4223-5/00);

VI construção e ampliação de rodovias e ferrovias exceto pistasVI. construção e ampliação de rodovias e ferrovias, exceto pistas 
de aeroportos (CNAE 4211-1/01).
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Deverão receber matrículas próprias, distintas Deverão receber matrículas próprias, distintas 
da matrícula das edificações que porventurada matrícula das edificações que porventurada matrícula das edificações que porventura da matrícula das edificações que porventura 
constem do mesmo projeto, exceto quando a constem do mesmo projeto, exceto quando a 
mãomão dede obra utilizada for de responsabilidadeobra utilizada for de responsabilidademãomão--dede--obra utilizada for de responsabilidade obra utilizada for de responsabilidade 
da mesma empresa ou de pessoa física, da mesma empresa ou de pessoa física, 
observado o disposto no art. 26.observado o disposto no art. 26.
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Art 41 O encerramento de matrícula de obra deArt. 41. O encerramento de matrícula de obra de 
construção civil de responsabilidade de pessoa 
física será feito pela unidade da RFB competentefísica será feito pela unidade da RFB competente 
jurisdicionante da localidade da obra, após a 
quitação do Aviso para Regularização de Obraquitação do Aviso para Regularização de Obra 
(ARO), e o de responsabilidade de pessoa 
jurídica será feito mediante procedimento fiscaljurídica será feito mediante procedimento fiscal.
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Art. 142 - Sujeitam-se às retenções:

I Serviços em contratos de empreitada PARCIALI. Serviços em contratos de empreitada PARCIAL

II SubempreitadaII. Subempreitada

III. Serviços de C.Civil, conforme Anexo VII

IV. Reforma de pequeno valor

Não é prevista a RETENÇÃO 
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A t 143 Nã j it à t ã t ã d iArt. 143 – Não se sujeita à retenção, a prestação de serviços 
de:

I administração fiscalização supervisão ouI. administração, fiscalização, supervisão ou 
gerenciamento de obras;

II assessoria ou consultoria técnicas;II. assessoria ou consultoria técnicas;

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;
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i té i d d l b tó iVIII. ensaios geotécnicos de campo ou de laboratório 
(sondagens de solo, provas de carga, ensaios de 
resistência amostragens testes em laboratório deresistência, amostragens, testes em laboratório de 
solos ou outros serviços afins);

IX. serviços de topografia;

i t l ã d t l tiX. instalação de antena coletiva;

XI instalação de aparelhos de ar condicionado deXI. instalação de aparelhos de ar condicionado, de 
refrigeração, de ventilação, de aquecimento, de 
calefação ou de exaustão;
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XII. instalação de sistemas de ar condicionado, de refrigeração,XII. 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 
fi l d d tilfiscal de venda mercantil;

XIII. instalação de estruturas e esquadrias metálicas, de ç q ,
equipamento ou de material, quando for emitida apenas a 
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; e

XVI. fundações especiais.
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Q d t ã d i l i d Quando na prestação dos serviços relacionados 
nos incisos XII e XIII do caput, houver emissão de 
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação denota fiscal, fatura ou recibo de prestação de 
serviços relativa à mão-de-obra utilizada na 
instalação do material ou do equipamento vendido, 
os valores desses serviços integrarão a base deos valores desses serviços integrarão a base de 
cálculo da retenção.

 Não havendo discriminação na nota fiscal, na 
fatura ou no recibo de prestação de serviços, 
aplicar-se-á a retenção a todos os serviçosaplicar-se-á a retenção a todos os serviços 
contratados.
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Art. 157. O órgão público da 
administração direta, a autarquia e aadministração direta, a autarquia e a 
fundação de direito público, na 
contratação de obra de construção civilcontratação de obra de construção civil 
por empreitada total, não respondem 

lid i t l t ib i õsolidariamente pelas contribuições 
sociais previdenciárias decorrentes da 
execução do contrato.
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A t 154 Sã á i lidá i l i t dArt. 154. São responsáveis solidários pelo cumprimento da 
obrigação previdenciária principal na construção civil:

 Em obras por consórcio, todas as consorciadas com o 
contratante.

 Os adquirentes que assumam a administração da obra, no 
caso de falência ou insolvência civil do incorporador.

 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 mediantefísica, quando contratar a execução da obra mediante 
empreitada total com empresa construtora ou repasse 
integral do contrato (responsabilidade entre a originalmente 
contratada e a que recebeu o repasse, além do proprietário, 
dono da obra ou incorporador).
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A t ã d lhi tApresentar a comprovação dos recolhimentos:

 Das contribuições sobre a folha e respectiva Das contribuições sobre a folha e respectiva 
GFIP, se o valor recolhido for inferior aos da 
AFERIÇÃO INDIRETA

 Das contribuições contidas nas NF, por 
AFERIÇÃO INDIRETAÇ

 das retenções facultativas (art. 164), na 
empreitada totalempreitada total

AFERIÇÃO INDIRETA é um cálculo efetuado pela RFB que leva em conta 
o tipo de obra a metragem os materiais usados e o valor do CUB (Custo
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Art. 164. A contratante de empreitada total 
poderá elidir-se da responsabilidade solidária 

di t t ã d 11% ( t )mediante a retenção de 11% (onze por cento) 
do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do 
recibo de prestação de serviços contra elarecibo de prestação de serviços contra ela 
emitido pela contratada, inclusive o consórcio, 
a comprovação do recolhimento do valor p ç
retido, na forma prevista no Capítulo VIII do 
Título II, e a apresentação da documentação 

b tó i d i t d icomprobatória do gerenciamento dos riscos 
ocupacionais, na forma prevista no art. 291, 
observado o disposto no art 145observado o disposto no art. 145.

115



Art 164Art. 164. 
...

§ 1º A contratante efetuará o recolhimento do valor retido§ 1  A contratante efetuará o recolhimento do valor retido 
em documento de arrecadação identificado com a 
matrícula CEI da obra de construção civil e a 
denominação social da contratada.ç

§ 2º O valor retido poderá ser compensado pela empresa 
contratada, ou ser objeto de restituição, observadas as 

f óregras definidas em ato próprio da RFB. 

§ 3º A partir de 21 de novembro de 1986, não existe 
bilid d lidá i d ó ã úbli dresponsabilidade 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 obraprevista neste artigo quando forem contratantes de obra 
de construção civil mediante empreitada total.
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Excluem-se da responsabilidade 
solidária as contribuições sociaissolidária as contribuições sociais 

previdenciárias decorrentes de 
serviços prestados mediante cessãoserviços prestados mediante cessão 

de mão-de-obra ou empreitada 
sujeitos à retenção.suje tos à ete ção

(a retenção e o recolhimento, nestes 
Ã

( ç ,
casos, é considerada OBRIGAÇÃO 

PRINCIPAL e não solidária).
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Cópia da GFIP identificada com CEI da obra

Cópia da NF, GPS e GFIP das 
subempreiteirassubempreiteiras

Gerenciamento de riscos ocupacionais paraGerenciamento de riscos ocupacionais, para 
empresas com mais de 20 empregados

Órgãos da Adm. Direta, exigência até 1999.
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P f d l ã áPor ser uma reforma de pequeno valor, não será 
necessária a inscrição da matrícula CEI.

Porém, é um serviço previsto como sujeito a 
RETENÇÃO conforme o art. 142 da IN RFB 971/09.Ç

Assim, deverá haver a RETENÇÃO  de 11%, 
t t li d R$ 5 500 00
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totalizando R$ 5.500,00.



C f t 143 d IN RFB 971/09 f ãConforme o art. 143 da IN RFB 971/09, a perfuração 
de poços artesianos é um serviço ISENTO de 
RetençãoRetenção.

Assim, deverá haver o PAGAMENTO INTEGRAL da 
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,
nota fiscal, no valor de R$ 80.000,00.



A obrigação de recolhimento das contribuições para os serviços 
prestados por empresas, será o dia 20 do mês seguinte ao da 
emissão da nota fiscal, conforme o artigo 129 e também o artigo 
130 da IN RFB 971/09, inclusive para os órgãos integrantes do 
SIAFI.

Assim, como a nota foi emitida no dia 10/08/2011, o recolhimento da 
retenção deverá ocorrer até o dia 20/09/2011.
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ete ção de e á oco e até o d a 0/09/ 0



O serviço de TOPOGRAFIA, quando executado por EMPRESAS, está 
ISENTO de retenção (art. 143 da IN RFB 971/09).

Entretanto, quando é um serviço prestado por pessoa física, estas 
estão  sujeitas às retenções conforme as regras para os 
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Assim, deverá haver a Retenção de 11%, limitada ao teto, cujo valor 
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ss , de e á a e a ete ção de %, tada ao teto, cujo a o
será de  R$ 406,09.



Por prestar  serviço de LIMPEZA HOSPITALAR, o uso de 
equipamentos próprios ou alugados pode reduzir a base deequipamentos próprios  ou alugados pode reduzir a base de 
cálculo para 65%, desde que destacada a dedução na NF.

Base de cálculo (caso destacado o custo na NF):Base de cálculo (caso destacado o custo na NF):
R$ 42.750,00 x 65% = R$ 27.787,50
Retenção:
R$ 27 787 50 11% R$ 3 056 63
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R$ 27.787,50 x 11% = R$ 3.056,63



Por ser uma obra por EMPREITADA TOTAL paraPor ser uma obra por EMPREITADA TOTAL para 
órgão público da administração DIRETA, não é 
devida a RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.devida a RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

A obrigação das contribuições é de
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A obrigação das contribuições é de 
responsabilidade da Construtora.



S i d DRAGAGEM d i t ó iServiços de DRAGAGEM com uso de equipamento próprio ou 
alugado reduzem a base de cálculo para 15% e custo com 
Alimentação e Vale-Transporte também podem ser deduzidos, 
desde que destacados na NF. O cálculo fica assim:

R$ 32.000,00 x 15% = R$ 4.800,00
Outras deduções:
R$ 1.200,00 + 1.430,00 = 2.630,00
Base de cálculo: 4.800,00 – 2.630,00 = R$ 2.170,00
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Base de cálculo: 4.800,00 2.630,00  R$ 2.170,00
Retenção de 11%: R$ 2.170,00 x 11% = R$ 238,70



Fornecimento de massa asfáltica é ISENTO de retenção, mesmo 
que entregue com Nota Fiscal de Serviçosque entregue com Nota Fiscal de Serviços. 
Pavimentação Asfáltica com uso de equipamento próprio ou 
alugado reduzem a base de cálculo para 10%, desde que 
d t d NF O ál l fi idestacados na NF. O cálculo fica assim:

R$ 180.000,00 – R$ 70.000,00 = R$ 110.000,00
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Base de cálculo: R$ 110.000,00 x 10% = R$ 11.000,00
Retenção de 11%: R$ 11.000,00 x 11% = R$ 1.210,00



Pelo material previsto em contrato, a empresa poderá deduzir 50% 
da base de cálculo desde que destacados na NFda base de cálculo, desde que destacados na NF.

Como não apresentou a GFIP e nem a GPS paga, não poderá 
d d i l já tid d b t t d C fi ál ldeduzir os valores já retidos da subcontratada. Confira o cálculo: 

Base de cálculo (50%): R$ 60.000,00 x 50% = R$ 30.000,00
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Retenção de 11%:         R$ 30.000,00 x 11% = R$    3.300,00



 Destacar a retenção em nota fiscal Destacar a retenção em nota fiscal

 Lançar a retenção em valor separado do valor total da nota

 Vincular a nota fiscal ao CEI da Obra, com o endereço da obra

 Elaborar folha de pagamento específica por obra

 Demonstrativo mensal por contratante e por contrato assinado pelo 
representante legal.

 Informar GFIP com dados da obra, alocando os trabalhadores 
vinculados à obra

 Empresas não responsáveis pela obra: arrecadar e recolher as 
contribuições previdenciárias sobre todos os segurados (obra e 
administrativo) em um único documento de arrecadação identificado 
com seu CNPJ
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R lh t ib i õ d d d d Recolher as contribuições arrecadadas dos segurados 
utilizados na obra e suas próprias contribuições em 
documento de arrecadação identificado com a matrícula 
CEI da obraCEI da obra

 Recolher 15% sobre o valor pago à cooperativa de trabalho

 Emitir uma GFIP SEM MOVIMENTO no CEI da obra, quando 
a obra for feita somente por empreitadas parciais

 Recolher as contribuições arrecadadas dos segurados do 
setor administrativo no CNPJ da empresa

 Efetuar a escrituração contábil em centro de custo distinto 
para cada obra por empreitada total

P t à RFB i f õ d t i fi i Prestar à RFB informações cadastrais, financeiras e 
contábeis
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 Exibir à Fiscalização da RFB os documentos e livros contábeis Exibir à Fiscalização da RFB os documentos e livros contábeis 
com as formalidades extrínsecas e intrínsecas relacionados com 
as contribuições sociais

 Elaborar Folha de Pagamento por Obra

 Fazer GFIP com informações distintas por obra

 Matricular no CEI obra de construção civil sob sua 
responsabilidade dentro do prazo de 30 dias, contados do início da 
execução

 Manter em cada obra de construção civil cópia da folha de 
pagamento

 Comunicar ao INSS os acidentes de trabalho

 Elaborar e manter atualizados: PPRA, PCMSO, PCMAT, PPP, PGR, 
LTCATLTCAT.
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A t 135 A t t d fi di d d l bArt. 135. A empresa contratada fica dispensada de elaborar 
folha de pagamento e GFIP com informações distintas por

estabelecimento ou obra de construção civil em que realizar 
tarefa ou prestar serviços quando comprovadamentetarefa ou prestar serviços, quando, comprovadamente, 
utilizar os mesmos segurados para atender a várias 
empresas contratantes, alternadamente, no mesmo período, 
inviabilizando a individualização da remuneração dessesinviabilizando a individualização da remuneração desses  
segurados por tarefa ou por serviço contratado.

Parágrafo único. São considerados serviços prestadosParágrafo único. São considerados 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 envolvam os serviços 
que não compõem o Custo Unitário Básico (CUB), 

l i d A VIIIrelacionados no Anexo VIII.
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D t t t t 334Das empresas contratantes – art. 334

• Manter em arquivo, por empresa contratada, em ordem 
cronológica as notas fiscais faturas ou recibos e as GFIP ecronológica, as notas fiscais, faturas ou recibos, e as GFIP, e 
os documentos de arrecadação e retenção por 10 anos.

Art 138 A empresa contratante fica obrigada a manter emArt. 138 A empresa contratante fica obrigada a manter em 
arquivo, por empresa contratada, em ordem cronológica, 
à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição relativa 
aos créditos decorrentes das operações a que se refiram,aos créditos decorrentes das operações a que se refiram, 
as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de 
prestação de serviços, cópia das GFIP e, se for o caso, 
dos documentos relacionados no § 2º do art. 127.§

132



GPS d f lh d t l d GPS paga da folha de pagamento geral da empresa

 GRF (guia do FGTS) paga

 Certidão Negativa do FGTS

 Certidão Negativa da Previdência Social

 Gerenciamento dos riscos ocupacionais como PCMSO, LTCAT, 
PPRA PCMAT

P  li ã  d  bilid d   Caged

 RAIS

Para elisão da responsabilidade 
subsidiária da Súmula 331 do TST

 Comprovante de entrega do vale-transporte, e  vale-refeição

 recibos de férias assinados recibos de férias assinados

 Cópia da Convenção Coletiva
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 PPRA
 PGR (mineração)
 * PCMAT (Construção) * PCMAT (Construção)
 PCMSO
 ** LTCAT  LTCAT
 ** PPP
 ** CAT

* = obrigatório para obras por empreitada total, com 
+ de 20 trabalhadores+ de 20 trabalhadores

** = obrigatório para TODOS os órgãos Públicos  obrigatório para TODOS os órgãos Públicos
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Campo RETENÇÃO da GFIP Campo COMPENSAÇÃO da 
GFIP

• Lançar as Retenções na 
COMPETÊNCIA e no 
ESTABELECIMENTO que sofreu

• Recolhimento indevido

• Salário família e maternidadeESTABELECIMENTO que sofreu 
a retenção

N l RETENÇÃO

• Salário-família e maternidade, 
não deduzidos em época
própria

• Nunca lançar RETENÇÃO 
sofrida em outra competência

Ã

• Sobra de RETENÇÃO, 
corrigida.

• Nunca lançar RETENÇÃO 
sofrida por outro 
estabelecimento ou OBRA

•A compensação pode ser por 
TOMADORA ou, em caso de 
finalização dos serviços,  no 
CNPJ da Contratada OU filiais
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Código Situações
150 Obras por empreitada parcial ou serviços, no 

CNPJ d C t t d (i l i d lCNPJ da Contratada (incluindo o pessoal 
ADMINISTRATIVO

155 Empreitada Total no CEI da Obra155 Empreitada Total, no CEI da Obra
115 – Sem 
Movimento

• No mês da abertura do CEI, se não houver 
movimento

• Paralisação ou encerramento ou ausência do 
fato gerador g

• Nas obras, deve ser feita no CEI DA OBRA
211 Obra executada por cooperativa de trabalho211 Obra executada por cooperativa de trabalho 

(GFIP da cooperativa)
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Em GFIP no código 150
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JurosJuros



Multa
0,33% AO DIA, LIMITADA A 20%



Google: “cálculo GPS em atraso”
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Ai d ã tã d b dAinda não estão sendo cobradas

Em vigor desde 04/12/2008Em vigor desde 04/12/2008

R$ 20,00 para cada grupo 10 de p g p
informações incorretas + 5% ao mês

2% ao mês na falta de entrega ou entrega2% ao mês na falta de entrega ou entrega 
após o prazo, limitada a 20%

Mínima de R$ 200,00 (sem movimento)

$Mínima de R$ 500,00 (demais casos)
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O l tid d á d tit íd O valor retido poderá ser compensado ou restituído

 Juros e multas também podem ser objeto de restituição

 Restituição pelo programa PERD/COMP

 Retenções devem obrigatoriamente ser informadas na Retenções devem obrigatoriamente ser informadas na 
GFIP

 Nunca o valor retido pode ser compensado com Nunca o valor retido pode ser compensado com 
contribuições a outras entidades e fundos

 Desde a MP 449/08 é admitida a compensação de 100% das p ç
contribuições previdenciárias devidas.

 Valoração dos Créditos: SELIC e 1% no mês da efetivação
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Dispõe sobre as provisões de encargos 
trabalhistas a serem pagos pelostrabalhistas a serem pagos pelos 
Tribunais às empresas contratadas para 
prestar serviços de forma contínua noprestar serviços de forma contínua, no 
âmbito do Poder Judiciário.

Objetivo: elisão da responsabilidade 
subsidiária 
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Fé i i 1/3 Férias com mais 1/3
 13º Salário
 Multa do FGTS Multa do FGTS
 Impacto sobre as férias e 13º salário

 Depósito com o lucro proposto pela 
contratada

Os valores provisionados serão obtidos pela 
aplicação de percentuais e valoresaplicação de percentuais e valores 
constantes da proposta. (?) ou Anexo I (?)
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P t i ti i tI. Percentuais para contingenciamento
II. Acordo entre Órgão e Banco

( )III. Abertura da conta vinculada (bloqueada) em nome do 
Proponente (contratada)

IV. Banco informa ao Órgão a conta abertaIV. Banco informa ao Órgão a conta aberta
V. TJ informa depósito a ser feito
VI Banco avisa ao Órgão do depósito efetuadoVI. Banco avisa ao Órgão do depósito efetuado
VII. Autorização da Contratada para receber os depósitos e acesso 

aos saldos
VIII. Órgão autoriza servidores a fazer o repasse de recursos e 

informa ao Banco
IX Órgão informa à contratada a abertura da conta e intima a a irIX. Órgão informa à contratada a abertura da conta e intima-a a ir 

ao Banco levar documentação
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5 8% = contribuições destinadas a Terceiros/Outras entidades (SENAI

148

5,8% = contribuições destinadas  a Terceiros/Outras entidades (SENAI, 
SENAC, etc)
Não está incluído o FAP (não existia em 2009)
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DENTRO DE VOCÊ MESMO EXISTE ADENTRO DE VOCÊ MESMO EXISTE A 
CAPACIDADE PARA SOLUCIONAR OS 
PROBLEMASPROBLEMAS.

A li õ did t id ãAs lições a serem aprendidas nesta vida são 
muitas; mas não precisamos nos preocupar, 

i i t i í i ilh dpois existe um princípio maravilhoso, segundo 
o qual “jamais nos serão apresentados 

bl ã i l i ”problemas que não consigamos solucionar”. 

M h T i hi
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Masaharu Taniguchi



Muito obrigada por sua participação!Muito obrigada por sua participação!

treinamento@zenaidecarvalho.com.br

Artigos: 
id lh bwww.zenaidecarvalho.com.br

@zenaidecarvalho@


