
 

 

DECRETO Nº 072/2022-GAB/PMSJP. 

 

REGULAMENTA A FORMA DE APURAÇÃO 
DA BASE DE CÁLCULO DO ISS NOS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. 

 

Dirceu Biancardi, Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, no Estado do 

Pará, no exercício de suas atribuições oriundas da Lei Orgânica do Município. 

Considerando as disposições do Código Tributário Nacional, através da Lei 

Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.  

Considerando os dispositivos do Código Tributário Municipal, disposto na Lei 

Municipal nº 154/2008, que trata sobre a base de cálculo do ISS. 

Considerando a necessidade de regulamentar a forma de apuração da base de 

cálculo do ISS nos serviços de construção civil. 

DECRETA: 

Art. 1º - A base de cálculo do ISS da construção civil é o preço total dos serviços, 

dela podendo ser deduzida: 

I – No importe de 50% (cinquenta por cento) do valor bruto, relativo aos serviços 

prestados quando constituir-se em serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 

da lista de serviços constante da Tabela 03 do Anexo III da Lei Municipal nº 

154/2008 (Código Tributário Municipal), inclusive aquele adquiridos de terceiros, 

como forma de compensar os serviços sujeitos a ICMS; 

Parágrafo Único. Não se incluem na base de cálculo do ISS: 

I - O valor das mercadorias produzidas pelo prestador do serviço fora do local da 

prestação dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços 

constante da Tabela 03 do Anexo III da Lei Municipal nº 154/2008 (Código 

Tributário Municipal) desde que devidamente comprovados através de 

documentação fiscal, a ser apreciada pela administração. 

II - Para os efeitos do Inciso I deste parágrafo, consideram-se materiais 

fornecidos pelo próprio prestador do serviço aqueles decorrente de sua própria 

elaboração, produzidos fora do local, e/ou que permanecerem incorporados aos 

respectivos serviços após a sua conclusão, perdendo sua identidade física no 

ato da incorporação, não sendo passiveis de dedução gastos materiais para 

formação de estoque ou armazenamento fora do canteiro de obras, antes de sua 



 

 

efetiva utilização, materiais com nota fiscal sem indicação do local da obra, 

materiais adquiridos por meios de recibo (nota fiscal sem identificação), ligações 

provisórias de energia elétrica, placas de identificação e os gabaritos, materiais 

utilizados para cimbramento e escoramento de lajes, vigas e valas, telas de 

proteção, formas para galerias e para infra e superestruturas, com ferramentas, 

andaimes veículos, equipamentos em geral, combustíveis, materiais de 

consumo, materiais de instalação provisória, refeições e similares, e desde que 

comprovados pelo prestador, por documento idôneo emitido em decorrência da 

prestação do serviço e notas fiscais a ser apreciado pela administração; 

III – Os materiais fornecidos de que trata este artigo deverão ter as suas notas 

fiscais de compra emitidas deverão possuir data anterior a emissão nota fiscal 

para a prestação de serviço, discriminando a espécie, as quantidades e os 

valores dos materiais adquiridos e indicando claramente a que obra se destina o 

material.   

IV – Os materiais fornecidos de que trata este artigo, considerados por espécie 

não poderão exceder a quantidade e preço os valores despendidos na sua 

aquisição pelo prestador de serviço. 

V – Na prestação de serviços de fornecimento de concreto ou asfalto, preparados 

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

multiplicação da quantidade de cada insumo utilizado na mistura pelo valor 

médio de sua aquisição, apurado nos três últimos documentos fiscais de compra 

efetuada pelo prestador de serviço, nos quais é dispensada a identificação do 

local da obra a qual destinam. 

VI - O prestador do serviço deverá informar ao tomador, no corpo da Nota Fiscal 

de Serviço, o valor das deduções da base de cálculo do imposto, com a 

comprovação através de documentos fiscais, para fins de apuração da receita 

tributável 

Art. 2º - O custo dos materiais a ser considerado na dedução do preço do serviço, 

bem como o destino dos mesmos é o constante dos documentos fiscais de 

aquisição ou produção que devem ser apropriados individualmente por obra. 

§ 1º A dedução dos materiais mencionados no caput deste artigo somente 

poderá ser feita se e quando os materiais se incorporem diretamente à obra, 

perdendo sua identidade física no ato da incorporação. 

§ 2º O contribuinte poderá optar pelo regime presumido de dedução de materiais, 

hipótese em que deduzirá do preço global o montante de 40% (quarenta por 

cento) a título de materiais incorporados a obra. 



 

 

§3º A opção prevista no parágrafo anterior deverá ser manifestada no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias a contar da data de início da obra, ficando sujeito 

a tal regime até a sua conclusão. 

§ 4º Entender-se-á como opção realizada, o pagamento efetuado pelo regime 

presumido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior. 

§ 5º Na ausência de qualquer pagamento durante o prazo do § 3º, será o 

contribuinte inserido automaticamente no regime presumido de dedução de 

matérias. 

§ 6º O percentual presumido de dedução prevalecerá igualmente nos casos em 

que o contribuinte não conseguir comprovar de modo satisfatório o custo real 

dos materiais empregados na obra. 

Art. 3º - Sempre que a contabilidade apresentada não se revele regular e 

esclarecedora, o Fisco efetuará o arbitramento da receita tributável dos serviços 

de construção civil com base na tabela anexa, atualizada mensalmente em 

função da Tabela CUB-SINDUSCON do Estado do Pará. 

Art. 4º - Será afastado o arbitramento previsto no artigo anterior nos casos em 

que o contribuinte apresente regular contabilidade que permita a apuração do 

ISSQN por obra. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, é imprescindível que sejam apresentados ao 

Fisco, no mínimo, os seguintes documentos abaixo listados: 

I – Livros contábeis e fiscais obrigatórios, devidamente autenticados pelo órgão 

de registro competente; 

II – Balancetes autenticados pelo registro competente; 

III – Contratos de prestação de serviços com as subempreitadas; 

IV – Contratos de vendas das unidades imobiliárias; 

V – Notas fiscais originais de serviços tomados e os respectivos comprovantes 

de recolhimento do ISSQN; 

VI – Notas fiscais dos materiais empregados nas obras; 

VII – Folhas de pagamento e registros de funcionários; 

VII – Plantas aprovadas e memorial descritivo; 

IX – Título de aquisição do terreno; 



 

 

X – Centro de custos individualizado por obra; 

XI – Planilhas de medição da obra. 

§ 2º Ainda quando apresentados todos os documentos elencados o parágrafo 

anterior, poderá o Fisco desconsiderar os registros e aplicar o arbitramento de 

que se trata o artigo anterior, caso a receita declarada se mostre nitidamente 

inferior à realidade do mercado, disposta pelo CUB/M² (Custo Unitário Básico de 

Construção – SINDUSCON – PA). 

Art. 5º - Excepcionalmente para os casos em que o proprietário da obra não for 

prestador de serviços de construção civil, será admitida a dedução do valor bruto 

dos salários pagos aos empregados registrados em seu nome e que executaram 

total ou parcialmente a obra, para fins de arbitramento da receita do ISSQN na 

fase do HABITE-SE da construção. 

Art. 6º - O disposto no Art. 1º deste Decreto não se aplica às empresas de 

construção civil optantes do Simples Nacional. 

Art. 7º - As Normas estabelecidas neste decreto aplicam-se as empresas que 

prestam serviços no Município de Senador José Porfírio, independentemente de 

estarem ou não estabelecidas no Município. 

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na base de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Senador José Porfírio-PA, 20 de dezembro de 2022. 

 

 

DIRCEU BIANCARDI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA ANEXA 

PAUTA FISCAL DOS PREÇOS DE SERVIÇOS PRATICADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

PARA A COMPOSIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  

(INCLUSEVE PARA REFORMAS E DEMOLIÇÕES) 

https://www.sindusconpa.org.br/cub 

Custos Unitários Básicos de Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) – NOVEMBRO/2022 

PROJETOS - PADRÃO RESIDENCIAL 

PROJETOS - PADRÃO COMERCIAL CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas) 

 

 

 



 

 

PROJETOS - PADRÃO GALPÃO INDUSTRIAL (GI) E RESIDÊNCIA POPULAR (RP1Q) 

Custos Unitários Básicos de Construção DESONERADO (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) – 

NOVEMBRO/2022 

PROJETOS - PADRÃO RESIDENCIAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJETOS - PADRÃO COMERCIAL CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas) 
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