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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
O condomínio é um direito exercido sobre um mesmo bem, por duas ou mais pessoas 
físicas ou jurídicas. É também conhecido no Direito Civil como propriedade em comum e 
co-propriedade. O condomínio de edificação é regulado pela Lei nº 4.591/64 e Código 
Civil, conforme o que rege a Lei nº 10.406/2002, artigos 1331 a 1358.  
 
Perante a SRF, o condomínio não se caracteriza como pessoa jurídica ou equiparada, 
conforme ficou definido no Parecer Normativo Coordenador do Sistema de Tributação – 
PN CST nº 76/71 e nº 37/72. 
 
No entanto, no âmbito trabalhista e previdenciário, o condomínio já é considerado 
equiparado a ente dotado de personalidade jurídica, o que traz obrigações junto ao  INSS 
e outras entidades e órgãos regulamentadores. 
 
O fisco federal e, mais recentemente, o fisco municipal interpretam que o condomínio 
equipara-se às empresas (pessoas jurídicas), no que se refere a diversos aspectos de 
retenção e recolhimento de tributos, além de obrigações relativas à prestação de 
informações fiscais e seu arquivo, estando sujeito às penalidades previstas em Lei. 
 
 

 
Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo 
Rua Estados Unidos, 89 – Jardim São Paulo. 
São Paulo – SP 
 
Elaboração: Confirmy Contabilidade Auditoria Ltda 
 
Acompanhamento, Revisão e Finalização: Diretoria de Condomínios – AABIC 
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1. RECEITA FEDERAL – OBRIGAÇÕES E TRIBUTOS 
 

1.1 – INSCRIÇÃO NO CNPJ 
 
Os condomínios, ainda que não possuam personalidade jurídica, conforme ratificado pela 
Instrução Normativa SRF nº 82 de 31/12/1997 revogada pela Instrução Normativa nº 14 
de 10/02/1998, estão obrigados à inscrição no CNPJ, em substituição ao CGC. 
 
O deferimento da inscrição está condicionado à inexistência de pendência quanto ao 
cumprimento de obrigações tributárias, principais e acessórias, pela pessoa física 
responsável perante a Receita Federal. 
 
Observe-se que o sindico eleito ou contratado é o responsável pelo condomínio perante a 
RFB (Receita Federal do Brasil), sendo obrigatória a manutenção de informações corretas 
e atualizadas no caso de alteração do responsável, utilizando-se a versão atualizada do 
programa CNPJ. 
 
O condomínio, a partir do momento em que é inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ, tem a necessidade de atender obrigações acessórias e recolher ao fisco 
impostos relativos à folha de pagamento de salários e retenções na fonte, conforme 
serviços tomados de pessoas jurídicas, melhor esclarecidos a seguir: 
 
 
 
 
 
. 
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1.2 – DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS – PESSOA JURÍDICO  (DISPENSA) 
 
O condomínio, figura representativa dos co-proprietários, por não se tratar de 
pessoa jurídica não está sujeito à apresentação da declaração de rendimentos 
(Parecer Normativo Coordenador do Sistema de Tributação – PN CST nº 76/71). 
 
A SRF vem esclarecendo anualmente, através do manual de orientação para 
preenchimento das declarações de pessoas jurídicas, que os condomínios de 
edificações, por não se caracterizarem como pessoas jurídicas, estão dispensados 
de apresentação da declaração de rendimentos. Os condomínios de edificações 
também não precisam apresentar a declaração de isenção do imposto de renda 
das pessoas jurídicas. 
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1.3 - OPERAÇÕES NO RECEBIMENTO DE SERVIÇOS - ELABORAÇÃO E 

ENTREGA DA DIRF 
 
Ficam obrigadas à entrega da DIRF as pessoas jurídicas, inclusive condomínios, 
que tenham pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido retenção do 
imposto de renda na fonte, ainda que em um único mês do ano-calendário a que 
se referir a declaração, por si ou como representantes de terceiros, bem como as 
que tenham efetuado retenção, ainda que em único mês do ano-calendário a que 
se referir a DIRF, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 
Contribuição para o PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados a outras pessoas 
jurídicas, nos termos dos arts. 30, 33 e 34 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003. Obs: A obrigação de inclusão na DIRF das contribuições está na Instrução 
Normativa 459/04, Artigo 12 § 2º. 
 
Para a elaboração da DIRF, é necessário informar a totalidade dos rendimentos 
pagos aos beneficiários listados, inclusive dos meses em que não tenha havido 
retenção, e o montante das retenções feitas no ano calendário, abrangendo os 
prestadores de serviços (pessoas jurídicas ou físicas / autônomos) e empregados, 
por código de retenção. A informação dos rendimentos ou isenções de síndicos de 
condomínios deve ser incluída, de acordo com o disposto na página 35. Vide 
abaixo exemplo da tela onde devem ser informados os valores. Após a elaboração 
e entrega da declaração, deverá ser disponibilizado até o ultimo dia útil do mês de 
entrega da DIRF, informe dos rendimentos auferidos pelos beneficiários, conforme 
modelo previsto pela IN 459/04 – Anexo II. 
 

  
 
    5952/00.000.000/0001-00/Razão Social da empresa Prestadora do Serviço (PJ) 
    0561/000.000.000-01 /   Nome completo do beneficiário              (Pessoa Física) 
    0588/000.000.000-01 /   Nome completo do beneficiário                    (Autônomo) 
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A falta de apresentação da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte 
(DIRF) no prazo fixado, ou a sua apresentação após o prazo, sujeita o declarante 
à multa de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante 
do imposto de renda informado na declaração, ainda que integralmente pago, 
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3º. 

§ 1º Para efeito de aplicação da multa, é considerado como termo inicial o dia 
seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e 
como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da 
lavratura do auto de infração. 

§ 2º Observado o disposto no § 3º, a multa é reduzida: 

I - em 50%, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes 
de qualquer procedimento de ofício; 

II - em 25%, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em 
intimação. 

§ 3º A multa mínima a ser aplicada é de: 

I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica 
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei 
nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. 

Embasamento legal: Instrução Normativa 197 de 10/09/2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Versão 1.1 – 29 Jun 2009 
Todos os direitos reservados – Proibida a reprodução 

8 

 
1.4 – RETENÇÃO NA FONTE - IRRF 

 
Os condomínios, por não serem pessoas jurídicas, não possuem condições que 
os obriguem a reter o Imposto de Renda na Fonte conforme definiu o Parecer 
Normativo Coordenador Sistema Tributário - PNCST nº 37/72. 
 
O Ato Declaratório Nacional Coordenador do Sistema de Tributação nº 29/86 
também definiu que os rendimentos pagos ou creditados pelos condomínios a 
profissionais liberais, trabalhadores autônomos e empreiteiros de obras (pessoas 
físicas), não estão sujeitos à retenção do imposto de renda. 
 
O único imposto de renda que o condomínio de edificação tem o dever de reter é 
aquele incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado. O Parecer 
Normativo CST nº 114/72 definiu que é irrelevante a natureza jurídica do 
empregador em se tratando de retenção de imposto de renda sobre rendimentos 
do trabalho assalariado. 
 
Obs: Ressalte-se, caso o condomínio, por motivo qualquer, tenha retido e 
recolhido IRRF de empresa ou prestador de serviço, deve informar o ocorrido na 
DIRF. 
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1.5 – RETENÇÃO NA FONTE – PIS / COFINS / CSLL 

 
A Lei nº 10.833/2003 (e revisões) instituiu a retenção do PIS, COFINS e CSLL 
sobre os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas 
jurídicas, decorrentes da prestação de serviços profissionais, citando 
expressamente a obrigação cabível aos condomínios edilícios. 
 
Ao tomar serviços de pessoa jurídica, cujos pagamentos ultrapassem o valor 
acumulado de R$ 5.000,00 dentro do mês, deve-se atentar para as atividades 
descritas abaixo, aplicando-se a retenção das seguintes alíquotas: PIS (0,65%) + 
COFINS (3,00%) + CSLL (1,00%) = 4,65%. 

 
O fato gerador para aplicação da retenção do PIS/COFINS/CSLL (4,65%) é a data 
do pagamento, ou seja, obedece ao regime de caixa, diferentemente da retenção 
do IRF (1,5%), cujo fato gerador é a data da emissão da nota, ou seja, pelo regime 
de competência. 
 

FATO GERADOR (Redação Lei 11.196/2005) 
 
Para os pagamentos ocorridos entre os dias 1º e 15 do mês, o vencimento para 
recolhimento dos impostos dar-se-á até o fim da quinzena subseqüente, dentro do 
mesmo mês, ou seja, até o dia 30 do mês. 
 
Para os fatos geradores ocorridos entre os dias 16 e 31, o vencimento para 
recolhimento dos impostos dar-se-á até o fim da primeira quinzena do mês 
subseqüente, ou seja, até o dia 15 do mês seguinte. 
 
Os valores retidos na fonte, em decorrência de pagamentos efetuados a outras 
pessoas jurídicas, deverão ser recolhidos através de Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (DARF), com utilização do código 5952 – Retenção na Fonte 
– PIS, COFINS e CSLL. Caso o vencimento coincida com final de semana ou 
feriado, o imposto deverá ser pago antecipadamente.  
 

RETENÇAO – SERVIÇOS PREVISTOS 
 
Conforme previsão original do Artigo 30 da Lei 10.833/03 e alterações, as 
retenções do PIS / COFINS / CSLL abrangem todos os pagamentos feitos a título 
de: 
– Serviços de limpeza, conservação ou zeladoria, varrição, lavagem, enceramento, 

desinfecção, higienização, desentupimento, dedetização, desinsetização, imunização, 
desratização, e outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a 
conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações, 
dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum; 

– Todo e qualquer serviço de locação de mão-de-obra, manutenção ou conservação de 
edificações, instalações, máquinas, veículos automotores, embarcações, aeronaves,  
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aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer bem, quando destinados a 
mantê-los em condições eficientes de operação, EXCETO se a manutenção for feita em 
caráter isolado, como um mero conserto de um bem defeituoso – art 1º da IN-SRF 459/04. 
 
– Segurança e / ou vigilância ou serviços que tenham por finalidade a garantia da 

integridade física de pessoas ou a preservação de valores e de bens patrimoniais, 
inclusive escolta de veículos de transporte de pessoas ou cargas; 

– Prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, 
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber. 

– Serviços profissionais, de acordo com o Art.647 do RIR – Regulamento do Imposto de 
Renda – Decreto 3000 / 1999)  

 
Caso a atividade conste na Lista abaixo, deverá ser aplicada a retenção - Atividades previstas em 
conformidade com o Artigo 647 do RIR (Regulamento do Imposto de Renda): 
 
1. Administração de bens ou negócios em geral 

(exceto consórcios ou fundos mútuos para 
aquisição de bens); 

2. Advocacia; 
3. Análise clínica laboratorial; 
4. Análises técnicas; 
5. Arquitetura; 
6. Assessoria e consultoria técnica (exceto o serviço 

de assistência técnica prestado a terceiros e 
concernente a ramo de indústria ou comércio 
explorado pelo prestador do serviço); 

7. Assistência social; 
8. Auditoria; 
9. Avaliação e perícia; 
10. Biologia e biomedicina; 
11. Cálculo e geral; 
12. Consultoria; 
13. Contabilidade; 
14. Desenho técnico; 
15. Economia; 
16. Elaboração de projetos; 
17. Engenharia (exceto construção de estradas, 

pontes, prédios e obras assemelhadas); 
18. Ensino e treinamento; 
19. Estatística; 
20. Fisioterapia; 

21. Fonoaudióloga; 
22. Geologia; 
23. Leilão; 
24. Medicina (exceto a prestada por ambulatório, banco 

de sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou 
repouso sob orientação médica, hospital e pronto-
socorro); 

25. Nutricionismo e dietética; 
26. Odontologia; 
27. Organização de feiras de amostras, congressos, 

seminários, simpósios e congêneres; 
28. Pesquisa em geral; 
29. Planejamento; 
30. Programação; 
31. Prótese; 
32. Psicologia e psicanálise; 
33. Química; 
34. Radiologia e radioterapia; 
35. Relações públicas; 
36. Serviço de despachante; 
37. Terapêutica ocupacional; 
38. Tradução ou interpretação comercial; 
39. Urbanismo; 
40. Veterinária. 

 
Modelo do DARF: 
 
           
            
                                                                                                                                
           5952 
 
 
                                      

 
 
 
 
 
 

Mencionar a quinzena, ex:  
15/03/2009 – ver nota 4 Todo dia 15 referente a 2ª quinzena -  mês anterior                

Todo dia 30 referente 1ª quinzena – mês corrente 

Informe razão social e contato do 

Condomínio 

Valor da referente a retenção 
até a data de vencimento. 

C.N.P.J. do 
Condomínio 
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Nota 1) Pessoa Jurídica Amparada por Medida Judicial 
 
Art. 8º No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do 
crédito tributário, nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou 
por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do 
pagamento de qualquer das contribuições referidas nesta Instrução Normativa, a 
pessoa jurídica que efetuar o pagamento deverá calcular, individualmente, os 
valores das contribuições considerados devidos, aplicando as alíquotas 
correspondentes, relacionadas no caput do art. 2º, e efetuar o recolhimento em 
Darf distintos para cada um deles, utilizando-se os seguintes códigos de 
arrecadação: 
 

5987 CSLL - 5960 Cofins - 5979 PIS/Pasep 
 
 
Nota 2) É prevista a dispensa da retenção para serviços tomados de empresas optantes 
pelo Simples Nacional (§ 2º do Artigo 30 da Lei nº 10.833/2003).  
 
Nota 3)  A dispensa da retenção será caracterizada somente nos caso em que a empresa 
prestadora do serviço apresente declaração nos termos da IN 459/04, conforme modelo 
abaixo: 

D E C L A R A Ç Ã O 
           ___________, com sede ________(endereço completo)________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________ DECLARA à ____________ (nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não-
incidência na fonte da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), nos termos 
da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 
          
           Para esse efeito, a declarante informa que: 
           I - preenche os seguintes requisitos: 
          
          a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos 
que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de 
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 
            
           b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), 
em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 
             
           II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da 
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto 
no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, 
às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código 
Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).         
           Local e data..... ................................................. 
           
 
            Assinatura do Responsável 
 

Embasamento Legal: Artigos 647 e 649 do RIR / Lei nº 10.833/2003 e alterações. 
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2. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
OBRIGAÇÕES E TRIBUTOS 

 
2.1 – INSCRIÇÃO E OBRIGAÇÕES 

 
A partir da introdução da Lei nº 14.865 de 29 de dezembro de 2008, os 
condomínios do Município de São Paulo passaram a ter a necessidade de se 
cadastrar no C.C.M - Cadastro de Contribuinte Mobiliário, tendo em vista a 
obrigatoriedade de fazer retenção e recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços) 
referente aos serviços tomados de empresas e pessoas físicas prestadoras de 
serviços de determinados ramos de atuação, incluindo mão-de-obra em geral, 
limpeza, vigilância e segurança. 
 
A consulta do CCM do Condomínio deve ser feita no “site” da Prefeitura do 
Município de São Paulo – www.prefeitura.sp.gov.br da seguinte forma: 
 

a) Clicar em Cadastro de Contribuinte (CCM); 
b) Clicar em Ficha de Dados Cadastrais (FDC); 
c) Clicar em Emissão de Ficha de Dados Cadastrais (CPF ou CNPJ); 
d) A Ficha de Dados Cadastrais com o nº do CCM aparecerá na tela com 

os dados do condomínio (caso já tenha sido emitido). 
 

Para fazer o recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços) retido de Notas Fiscais 
Eletrônicas, será necessária a obtenção da Senha Web, através do responsável 
ou preposto, que deverá comparecer ao posto da Prefeitura, com requerimento e 
documentação necessária, conforme Solicitação que pode ser feita pelo “site”. 
  
Outra obrigatoriedade para os condomínios trazida pela nova legislação é o 
preenchimento e entrega da DES - Declaração Eletrônica de Serviços – na qual 
devem ser informados os dados discriminados de todas as notas fiscais de 
prestação de serviços tomados, que tenham sofrido ou não a retenção do ISS. 
São dispensadas da inclusão na DES as Notas Fiscais, que tenham sido emitidas 
eletronicamente. O prazo para a entrega da DES é o último dia útil do 2º mês 
subseqüente ao fato gerador.  
 
Visando simplificar a obtenção da inscrição na Prefeitura, foi elaborado plano por 
parte da SMF (Secretaria Municipal de Finanças), proporcionando aos 
condomínios a obtenção da inscrição no CCM automaticamente, restando apenas 
para o condomínio, a consulta no sitio da Prefeitura para emissão da FDC já com 
o devido cadastro. 
 
Obs: Os condominios não incluídos no esforço de emissão/cadastro junto ao CCM 
promovido pela PMSP, bem como os novos empreendimentos, devem 
providenciar sua inscrição conforme formulário e procedimentos estipulados no 
site da PMSP. 
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2.2 – RETENÇÃO NA FONTE - ISS 
 
Com a Lei nº 14.865 de 29 de dezembro de 2008, no que se refere ao Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, temos que: 
 
Artigo 6º - O Inciso II do “caput” e o § 4ª do art. 9º e o § 2º do art. 10, ambos da Lei 
nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, com as respectivas alterações 
posteriores, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISS, desde que estabelecidas no Município de São Paulo, 
devendo reter na fonte o seu valor: 
 
II - As pessoas jurídicas, ainda que imunes ou isentas, e os condomínios 
edilícios residenciais ou comerciais, quando tomarem ou intermediarem os 
serviços: 
 
a) Descritos nos subitens 3.04, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 11.02, 17.05 e 17.09 
da lista do “caput” do art.1º, a eles prestados dentro do território do Município 
de São Paulo; 
 
b) Descritos nos subitens 7.02, 7.04, 7.05, 7.11, 7.15, 7.17 e 16.01, da lista 
do “caput” do art. 1º, a eles prestados dentro do território do Município de São 
Paulo, por prestadores de serviços estabelecidos fora do Município de São 
Paulo; 
 
Descritos nos demais subitens por prestadores de serviços fora do Município 
de São Paulo e que não estejam cadastrados no CPOM – Cadastro de 
Prestadores de Outros Municípios. (ver detalhes nesse manual). 

 
Segue tabela com a descrição dos serviços e respectivos códigos que deverão ser 
utilizados para retenção e elaboração da guia de recolhimento do ISS - DAMSP: 
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CÓDIGO
Item da 

Lista
Atividades previstas para 

retenção
Alíquota - Vencimento

Tipo de 
documento

09
68

7

3.04 Cessão de andaimes, palcos, 
coberturas e outras estruturas de uso 
temporário.

5% Preço do 
Serviço

Dia 10 do mês 
seguinte ao de 

incidência

NFS

09
52

0

7.09 Varrição, coleta, remoção, 
incineração, tratamento, reciclagem 
separação e destinação final de lixo, 
rejeitos e outros resíduos quaisquer.

5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do Mês 
seguinte ao de 

Incidência

NFS

09
51

2 7.10 Limpeza, manutenção e conservação 
de vias e logradouros públicos, 
parques, jardins e congêneres.

5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do Mês 
seguinte ao de 

Incidência

NFS

09
95

4 7.10 Limpeza, manutenção e conservação 
de imóveis, chaminés, piscinas e 
congêneres, inclusive fossas.

2% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do Mês 
seguinte ao de 

Incidência

NFS

09
94

6

7.12 Controle e tratamento de efluentes de 
qualquer natureza e de agentes 
físicos, químicos e biológicos.

5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do Mês 
seguinte ao de 

Incidência

NFS

09
94

6

7.14 Florestamento, reflorestamento, 
semeadura, adubação e congêneres.

5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do Mês 
seguinte ao de 

Incidência

NFS

09
67

9

11.02 Vigilância, segurança ou 
monitoramento de bens e pessoas.

2% Preço do 
Serviço

Dia 10 do mês 
seguinte ao de 

incidência

NFS

09
77

6

17.05 Fornecimento de mão-de-obra, 
mesmo em caráter temporário, 
inclusive de empregados ou 
trabalhadores, avulsos ou 
temporários, contratados pelo 
prestador de serviço.

2% Preço do 
Serviço

Dia 10 do mês 
seguinte ao de 

incidência

NFS

PRESTADORES DE SERVIÇOS ESTABELECIDOS NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
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CÓDIGO Item da Lista Atividades previstas para retenção Alíquota - Vencimento
Tipo de 

documento

09
58

0

7.02 Execução por administração, empreitada ou 
subempreitada, de obras de construção civil,  
elétrica ou outras obras semelhantes, e 
respectivos serviços auxiliares ou 
complementares, inclusive terraplenagem, 
pavimentação,  concretagem e a instalação e 
montagem de produtos, peças e equipamentos 
que  se  agreguem ao imóvel (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
prestador de serviços fora do local da prestação 
dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do 
Mês seguinte 

ao de 
Incidência

NFFS

09
56

3

7.04 Demolição. 5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do 
Mês seguinte 

ao de 
Incidência

NFFS

09
55

5

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).

5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do 
Mês seguinte 

ao de 
Incidência

NFFS

09
50

4

7.11 Decoração. 5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do 
Mês seguinte 

ao de 
Incidência

NFS

09
49

0

7.11 Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do 
Mês seguinte 

ao de 
Incidência

NFS

09
54

7

7.15 Escoramento, contenção de encostas e serviços 
congêneres.

5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do 
Mês seguinte 

ao de 
Incidência

NFFS

09
94

6 7.17 Acompanhamento e fiscalização da execução 
de obras de engenharia, arquitetura e 
urbanismo.

5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do 
Mês seguinte 

ao de 
Incidência

NFS

PRESTADORES DE SERVIÇOS ESTABELECIDOS FORA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
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CÓDIGO
Item da 

Lista
Atividades previstas para retenção Alíquota - Vencimento

Tipo de 
documento

09
92

0 16.01 Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro 
do território do município.

5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do Mês 
seguinte ao de 

Incidência

NFS

09
92

0 16.01 Transporte de bens ou valores, dentro do território 
do Município (inclusive auto-socorro e transporte de 
veículos).

5% Preço do 
Serviço

 Dia 10 do Mês 
seguinte ao de 

Incidência

NFS

 
 
Para emissão das guias de recolhimento do ISS sobre serviços tomados em nota 
convencional, deverá ser adotado o seguinte procedimento: 
 
Acesse pelo “site” da Prefeitura, os links: Secretaria / Finanças / Serviços / ISS e 
clique em Emissão de DAMSP. Inclua os dados referentes à inscrição municipal, 
código do serviço conforme relação, mês de incidência e valor do imposto retido, 
gerando a guia de recolhimento (modelo abaixo): 
 
 

  01-INCIDÊNCIA   02-VENCIMENTO

mar/09 10/04/2009

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL 04-Nº DO CCM

CONDOMINIO QUINTAS DE SÃO FRANCISCO

05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO 06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO 07-NÚMERO SAF 09-CTRL

2009 112 3

10-EMITENTE 11-EMISSÃO/CÁLCULO 12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO  14-PARCELA

SF-RM 23/03/2009

CALCULAR O VALOR 15-UNIDADE DE VALOR 16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA 17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO 18-VALOR DO TRIBUTO

SE FOR O CASO REAL

28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE 19-

   AV TAL, 2000

     BROOKLIN -  01030-010

20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

29-OUTRAS INFORMAÇÕES
21-MULTA

22-JUROS

23-DESCONTO

24-

30- SR. CAIXA: 25-DATA DE VALIDADE 26-TOTAL A PAGAR

DAMSP VIA INTERNET ( 01000006605394) NÃO RECEBER 13/04/2009

APÓS ESTA DATA 

   VIA DO CONTRIBUINTE

100,00 

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

� -PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO 
OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO 
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA. 

*******************

*******************

*******************

*******************

*******************

    
*******************   

13-CÓDIGO DO TRIBUTO

SERV TOM VARRICAO,COL., INCIN., RECIC., REM. DE LIXO,. 09520

X = 100,00                                                          

  PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
  Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP 

CCM-Condominio
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TELA DE ACESSO PARA EMISSÃO DE GUIA DE ISS AVULSA 
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2.2.1 - EMISSÃO DA GUIA DE ISS 
SERVIÇOS TOMADOS ATRAVÉS DE NOTA FISCAL ELETRONICA (PJ) 

 
 
Acesse o banner NFe no “site” da Prefeitura de São Paulo: www.prefeitura.sp.gov.br, e 
clique no Link: Guia de Pagamento. Escolha o exercício e mês e clique em consultar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Não é usual, mas em alguns casos, o documento fiscal emitido poderá ter emprego 
de material, devendo-se atentar ao fato de que o ISS é devido somente sobre a mão-de-
obra, desde que o documento apresente as informações corretas sobre a aplicação das 
retenções e o custo do material aplicado na empreitada. Não havendo a descrição 
correta, o ISS deverá ser retido no montante do valor da nota, conforme alíquota 
aplicável. 
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Clique em EMITIR GUIA: 

 
 
Em seguida, clique em IMPRIMIR GUIA: 
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Obs: Caso o condomínio deseje emitir Guias de ISS especificas para cada NF-e, deve 
utilizar o “link” selecionar notas, antes de imprimir a guia total. 
 
Imprima a guia para pagamento na rede bancária. 
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2.2.2 – VERIFICAÇÃO CADASTRAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE 

FORA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 
 
Ao tomar serviços de prestadores de serviços de fora do Município de São Paulo, 
deve-se verificar se o prestador de serviços está devidamente cadastrado junto à 
Prefeitura. Caso não esteja, deve-se reter o valor pertinente ao ISS. 
Para tanto acesse o link do CPOM – Cadastro de Empresas de Fora do Município, 
no “site” da Prefeitura e verifique se as informações cadastrais apresentam-se 
conforme abaixo: 
 

“PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS A PARTIR DE 06/04/2006”. 

 
1) Caso não apareça a mensagem acima, o valor do ISS deverá ser retido, de 
acordo com a listagem das atividades previstas constante no Anexo Único. Não 
estando incluída na listagem, a atividade estará dispensada da aplicação da 
retenção do ISS. 
 
2) As atividades descritas na alínea b, Artigo 6º do Item 2.2 deste manual, 
independentemente de estarem cadastradas na Prefeitura de São Paulo, devem 
observar a retenção do ISS na Nota Fiscal. 
 
Atente à aplicação correta da retenção do ISS, pois a responsabilidade da 
retenção é da fonte pagadora. 
 
Tela de consulta 
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2.3 - RETENÇÃO NA FONTE – ISS 

SERVICOS PRESTADOS POR AUTONÔMOS 
 
 
Ao tomar serviços de prestadores de serviços autônomos, deve-se atentar para as 
seguintes situações: 
 

X

X

X

Prestador de serviço (Autonomo) devidamente 
cadastrado com C.C.M

Nota: Fazer constar a seguinte menção na nota fiscal: 
"DISPENSA DA RETENÇÃO CONFORME LEI Nº 

14.864/2008

Prestador de serviço (Autonomo) não cadastrado

Vide modelo na página 34 

LANÇAR NA 
DES

X

Prestador de serviços Profissionais: Atividades de 
analises clinicas, patologia, medicina e biomedicina, 
eletricidade médica, terapia ocupacional, engenharia, 
advocacia, auditoria, contabilidade, inclusive serviços 
técnicos e assesoria economica (Regime Especial)

X

INFORMATIVO
APLICAR 

RETENÇÃO
NÃO 

APLICAR 

X

 
 
Para obtenção da tabela com os códigos de atividade pertinente ao serviço 
tomado, acesse o link abaixo, referente ao Anexo 2 da Portaria SF nº 14/2004: 
 
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/financas/legislacao/Portaria-

014-2004-Anexo-2.pdf 
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2.4 – OBTENÇÃO DE SENHA WEB 

 
 
Para cumprir a legislação relativa às retenções do ISS, especialmente com relação 
à retenção de ISS de Notas Fiscais Eletrônicas, bem como para acessar outros 
serviços “on line” da Prefeitura, faz-se necessária a obtenção da Senha Web 
individual para cada condomínio, conforme procedimento a seguir: 
 
1) Elaborar cadastro via internet, no link NFe / Acesso ao Sistema: 
Após conclusão do cadastramento “on line”, deve ser emitido o formulário 
“Solicitação de Desbloqueio de Senha Web”, com validade de 60 (sessenta) dias 
contados da data da transmissão do requerimento. Esse formulário deverá ser  
 
 
impresso, assinado (com reconhecimento de firma) e entregue no seguinte 
endereço: Vale do Anhangabaú, 206/226 (ao lado da Galeria Prestes Maia). 
 
Nota: Além do formulário, deverão ser apresentados os seguintes documentos, 
conforme relacionado abaixo: 
 

• Cópia simples do cartão do C.N.P.J; 
• Cópia simples e documento original (para conferência), ou Cópia 

autenticada do instrumento de constituição e, se for o caso, suas 
alterações posteriores ou instrumento de constituição consolidado, 
regularmente registrado no órgão competente.  

• Cópia Autenticada da Ata de Eleição do Síndico; 
• Para os casos em que o signatário da “Solicitação de Desbloqueio da 

Senha Web” for procurador da pessoa jurídica, é obrigatório anexar a 
procuração do interessado, autorizando o procurador a representá-lo 
neste ato, e documento original do outorgante, com fotografia para 
possibilitar a identificação. 

 
Ressalte-se que a Senha Web é intransferível e de total responsabilidade do 
usuário. 
 
Obtida a Senha WEB, poderão ser utilizados os recursos de serviços “on line” no 
“site” da Prefeitura de São Paulo, tais como: 
 

- Verificação para administração dos créditos referente à IPTU; 
- Acesso ao sitio das notas fiscais emitidas eletronicamente (NF-E); 

 
 

- Emissão de guias para recolhimento do ISS, referente aos serviços 
tomados com notas emitidas eletronicamente (São Paulo). 
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2.5 – DES - DECLARAÇÃO ELETRONICA DE SERVIÇOS 

A Secretaria Municipal de Finanças, diante do disposto no artigo 8º da Lei nº 
8.809, de 31 de outubro de 1978, no artigo 10, § 2º, da Lei nº 13.476, de 30 de 
dezembro de 2002 e no artigo 126 do Decreto nº 44.540, de 29 de março de 2004, 
aprovou o programa de computador (software) Declaração Eletrônica de Serviços 
- DES, versão 1.5, para uso em computador e comunicação via Internet, com as 
seguintes funcionalidades: 

I. Escrituração de documentos fiscais emitidos e documentos recebidos, 
referentes aos serviços prestados e/ou tomados de terceiros; 

II. Declaração mensal da escrituração fiscal; 
III. Sistema de transmissão da declaração via internet.  

 

A declaração é uma obrigação acessória que consiste na escrituração mensal de 
todos os documentos fiscais emitidos e documentos recebidos referentes aos 
serviços prestados, tomados ou intermediados de terceiros. 

Mesmo que não haja movimentação dentro do mês, é obrigatória a entrega da 
DES, que ficará caracterizada com a menção: 

“NÃO HOUVE MOVIMENTO” 

Não há necessidade de validação anual da DES junto à Prefeitura de São Paulo, 
devendo tão somente ser entregue a declaração mensal e impressos os devidos 
protocolos. Ao final de cada exercício, devem ser encadernados os protocolos / 
recibos, mantendo-os arquivados pelo período de 10 (dez) anos.  
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2.5.1 - DES – DOWNLOAD DO ARQUIVO 

 
Para fazer o download e instalação do programa da DES, acesse o “site” da 
Prefeitura: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/des/ 
 
Ilustração do sistema DES – versão 1.5.1 
   Tela de cadastro 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tela do Informativo 
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A declaração deverá apresentar: 

I. Os dados cadastrais do prestador ou intermediário de serviços; 
II. A identificação do responsável pela declaração; 

III. O registro dos documentos fiscais (notas fiscais, cupons fiscais, bilhetes de ingresso 
etc.) emitidos pelo prestador de serviços, bem como daqueles documentos 
cancelados ou extraviados; 

IV. O registro das deduções na base de cálculo admitidas pela legislação do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS; 

V. O registro do Imposto retido pelos responsáveis tributários estabelecidos no 
Município de São Paulo, nas hipóteses previstas na legislação municipal em vigor; 

VI. O registro dos documentos referentes a serviços tomados ou intermediados de 
terceiros, inclusive o registro dos documentos emitidos por prestador de serviço 
estabelecido fora do Município de São Paulo;  

VII. O registro da inexistência de movimento econômico, se for o caso;  
VIII. O registro da inexistência de serviços tomados, se for o caso.  

Excetuam-se do disposto nos incisos III, IV e V mencionados acima, os registros 
provenientes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e 

I. dos documentos referentes a serviços tributados pelo ICMS; (não aplicável a 
atividade) 

II. dos documentos emitidos pelas empresas concessionárias, sub concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos de energia elétrica, telecomunicações, gás, 
saneamento básico e distribuição de água; 

III. dos documentos referentes a pedágio; 
IV. dos documentos referentes a serviços registrais e notariais; 
V. dos documentos referentes a serviços de táxi; 
VI. dos documentos emitidos pelos correios e suas agências franqueadas referentes a 

serviços de transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores; 
VII. dos documentos referentes a tarifas bancárias; 
VIII. das NF-e emitidas por prestadores de serviços estabelecidos no Município de São 

Paulo.  

As dúvidas referentes à Declaração Eletrônica de Serviços poderão ser sanadas 
pelo correio eletrônico: des@prefeitura.sp.gov.br , para esclarecimento de dúvidas 
ou apresentação de sugestões;  

Independentemente da transmissão da declaração, o Imposto correspondente aos 
serviços tomados de terceiros, deverá ser recolhido até o dia 10 (dez) do mês 
seguinte ao da incidência. 
 
Após a elaboração da DES, deverá ser gerado arquivo para transmissão, e 
impresso o recibo de entrega emitido pela Prefeitura, a ser encadernado e 
arquivado, para eventuais solicitações de verificação por parte do fisco. 
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2.5.2 – FALTA DE ENTREGA DA DES – SANÇÃO FISCAL 

 
No caso da não entrega da DES, o valor da sanção é apurado em função do 
imposto devido sobre os serviços prestados. 
 
O valor atual da multa para a entrega fora do prazo é de R$ 50,00 (cinqüenta 
reais) por declaração. 
 
A multa é de 50% do valor do imposto, com valor mínimo de R$ 100,00, em caso 
de não ter sido integralmente recolhido. Se o recolhimento do imposto foi 
integralmente efetuado, a multa cai para 20%, com valor mínimo de R$ 50,00. Se 
não houver imposto a ser recolhido, a multa é somente de R$ 50,00. 
 
A aplicação da sanção fiscal, não isenta o contribuinte notificado de recolher o ISS 
apontado na notificação. 
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3. PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS - OBRIGAÇÕES E TRIBUTOS 
 

3.1 – INSS - SERVIÇOS SUJEITOS A RETENÇÃO NA FONTE 
 
O condomínio está enquadrado como contribuinte da previdência social conforme 
prevê a Instrução Normativa nº 3 de 14/07/2005 – INSS, que disciplina as normas 
gerais de tributação das contribuições sociais destinadas a Previdência Social. 
Com isso, o condomínio, apesar de não ter personalidade jurídica, se obriga a 
cumprir todas as normas relativas a prestação de informação, retenção e 
recolhimento, emitidas ou regulamentadas pelo INSS. 
 
A par das obrigações relacionadas à folha de pagamento, conforme estabelecido 
nos artigos de 140 a 142, a empresa contratante de serviços prestados, mediante 
cessão de mão-de-obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho 
temporário, deverá reter o percentual de 11% do valor bruto da nota fiscal, da 
fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher á previdência social a 
importância retida, em documento de arrecadação identificado com a 
denominação social e o CNPJ da empresa contratada, na forma do artigo 31 da 
Lei nº 8.212/91. O valor retido deve ser compensado pela empresa contratada 
quando do pagamento das contribuições devidas à previdência social pela própria 
empresa. 
 
As Empresas de Pequeno Porte e Micro Empresas optantes pela tributação pelo 
Simples Nacional, salvo na prestação de serviços de construção civil, paisagismo, 
decoração, vigilância, limpeza ou conservação (IN 938/09), estão dispensadas da 
retenção do INSS no pagamento. 
 

CONCEITO DE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E EMPREITADA 
 
Cessão de mão de obra: é a colocação à disposição da empresa contratante, em 
suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços 
contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a 
natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na 
forma da Lei nº 6.019, de 1.974. 
 
Empreitada: é a execução, contratualmente estabelecida, de tarefa, de obra ou de 
serviço, por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de 
equipamentos, que podem ou não ser utilizados, realizada nas dependências da 
empresa contratante, nas de terceiros ou na empresa contratada, tendo como 
objeto um resultado pretendido. 
 
A Instrução Normativa nº 03 / 2005 define uma lista das atividades previstas para 
aplicação da retenção na fonte, conforme segue: 
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Art. 145. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou 
empreitada, observado o disposto no art. 176, os serviços de: 
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 praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações, 
dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum; 
II - vigilância ou segurança, que tenham por finalidade a garantia da integridade física de 
pessoas ou a preservação de bens patrimoniais; 
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 
passeios, a colocação de grades ou de instrumentos de recreação, de urbanização ou de 
sinalização de rodovias ou de vias públicas; 
IV - natureza rural, que se constituam em desmatamento, lenhamento, aração ou 
gradeamento, capina, colocação ou reparação de cercas, irrigação, adubação, controle de 
pragas ou de ervas daninhas, plantio, colheita, lavagem, limpeza, manejo de animais, 
tosquia, inseminação, castração, marcação, ordenhamento e embalagem ou extração de 
produtos de origem animal ou vegetal; 
V - digitação, que compreendam a inserção de dados em meio informatizado por 
operação de teclados ou de similares; 
VI - preparação de dados para processamento, executados com vistas a viabilizar ou a 
facilitar o processamento de informações, tais como o escaneamento manual ou a leitura 
ótica. 
Parágrafo único. Os serviços de vigilância ou segurança prestados por meio de 
monitoramento eletrônico não estão sujeitos à retenção.  
  
Art. 146. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra, 
observado o disposto no art. 176, os serviços de: 
I - acabamento, que envolvam a conclusão, o preparo final ou a incorporação das últimas 
partes ou dos componentes de produtos, para o fim de colocá-los em condição de uso; 
II - embalagem, relacionados com o preparo de produtos ou de mercadorias visando à 
preservação ou à conservação de suas características para transporte ou guarda; 
III - acondicionamento, compreendendo os serviços envolvidos no processo de colocação 
ordenada dos produtos quando do seu armazenamento ou transporte, a exemplo de sua 
colocação em palets, empilhamento, amarração, dentre outros; 
IV - cobrança, que objetivem o recebimento de quaisquer valores devidos à empresa 
contratante, ainda que executados periodicamente; 
V - coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos, que envolvam a busca, o transporte, a 
separação, o tratamento ou a transformação de materiais inservíveis ou resultantes de 
processos produtivos, exceto quando realizados com a utilização de equipamentos tipo 
containers ou caçambas estacionárias; 
VI - copa, que envolvam a preparação, o manuseio e a distribuição de todo ou de 
qualquer produto alimentício; 
VII - hotelaria, que concorram para o atendimento ao hóspede em hotel, pousada, 
paciente em hospital, clínica ou em outros estabelecimentos do gênero; 
VIII - corte ou ligação de serviços públicos, que tenham como objetivo a interrupção ou a 
conexão do fornecimento de água, de esgoto, de energia elétrica, de gás ou de 
telecomunicações; 
IX - distribuição, que se constituam em entrega, em locais predeterminados, ainda que em 
via pública, de bebidas, de alimentos, de discos, de panfletos, de periódicos, de jornais,  
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de revistas ou de amostras, dentre outros produtos, mesmo que distribuídos no mesmo 
período a vários contratantes; 
X - treinamento e ensino, assim considerados como o conjunto de serviços envolvidos na 
transmissão de conhecimentos para a instrução ou para a capacitação de pessoas; 
XI - entrega de contas e de documentos, que tenham como finalidade fazer chegar ao 
destinatário documentos diversos tais como, conta de água, conta de energia elétrica, 
conta de telefone, boleto de cobrança, cartão de crédito, mala direta ou similares; 
 XII - ligação de medidores, que tenham por objeto a instalação de equipamentos 
destinados a aferir o consumo ou a utilização de determinado produto ou serviço; 
 XIII - leitura de medidores, aqueles executados, periodicamente, para a coleta das 
informações aferidas por esses equipamentos, tais como a velocidade (radar), o consumo 
de água, de gás ou de energia elétrica; 
XIV - manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos, quando 
indispensáveis ao seu funcionamento regular e permanente e desde que mantida equipe 
à disposição da contratante; 
XV - montagem, que envolvam a reunião sistemática, conforme disposição 
predeterminada em processo industrial ou artesanal, das peças de um dispositivo, de um 
mecanismo ou de qualquer objeto, de modo que possa funcionar ou atingir o fim a que se 
destina; 
XVI - operação de máquinas, de equipamentos e de veículos relacionados com a sua 
movimentação ou funcionamento, envolvendo serviços do tipo manobra de veículo, 
operação de guindaste, painel eletro-eletrônico, trator, colheitadeira, moenda, 
empilhadeira ou caminhão fora-de-estrada; 
XVII - operação de pedágio ou de terminal de transporte, que envolvam a manutenção, a 
conservação, a limpeza ou o aparelhamento de terminal de passageiros terrestre, aéreo 
ou aquático, de rodovia, de via pública, e que envolvam serviços prestados diretamente 
aos usuários; 
XVIII - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou de 
subconcessão, envolvendo o deslocamento de pessoas por meio terrestre, aquático ou 
aéreo; 
XIX - portaria, recepção ou ascensorista, realizados com vistas ao ordenamento ou ao 
controle do trânsito de pessoas em locais de acesso público ou à distribuição de 
encomendas ou de documentos; 
XX - recepção, triagem ou movimentação, relacionados ao recebimento, à contagem, à 
conferência, à seleção ou ao remanejamento de materiais; 
XXI - promoção de vendas ou de eventos, que tenham por finalidade colocar em 
evidência as qualidades de produtos ou a realização de shows, de feiras, de convenções, 
de rodeios, de festas ou de jogos; 
XXII - secretaria e expediente, quando relacionados com o desempenho de rotinas 
administrativas; 
XXIII - saúde, quando prestados por empresas da área da saúde e direcionados ao 
atendimento de pacientes, tendo em vista avaliar, recuperar, manter ou melhorar o estado 
físico, mental ou emocional desses pacientes; 
XXIV - telefonia ou de telemarketing, que envolvam a operação de centrais ou de 
aparelhos telefônicos ou de tele-atendimento. 
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3.2 –RETENÇÃO NA FONTE – INSS – DISPENSA DA RETENÇÃO 

 
Com relação à dispensa da retenção do INSS na fonte, temos que:: 
 
Art. 148. A contratante fica dispensada de efetuar a retenção e a contratada de registrar o 
destaque da retenção na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando: 
I - o valor correspondente a onze por cento dos serviços contidos em cada nota fiscal, fatura 
ou recibo de prestação de serviços for inferior ao limite mínimo estabelecido pela SRP 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; 
III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão 
regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino definidos no inciso 
X do art. 146, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de 
empregados ou outros contribuintes individuais. 
§ 1º Para comprovação dos requisitos previstos no inciso II do caput, 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. 
§ 2º Para comprovação dos requisitos previstos no inciso III do caput, a contratada 
apresentará à tomadora declaração assinada por seu representante legal, sob as penas da lei, 
de que o serviço foi prestado por sócio da empresa, no exercício de profissão regulamentada, 
ou, se for o caso, profissional da área de treinamento e ensino, e sem o concurso de 
empregados ou contribuintes individuais ou consignará o fato na nota fiscal, na fatura ou no 
recibo de prestação de serviços.  
§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput, 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. 
 
Conforme os artigos 149 e 150, não integram a base de cálculo do INSS, os 
materiais e ou equipamentos, especificados em contrato de prestação de serviços 
/ nota fiscal, sendo que o abatimento não poderá ser superior a 50% do valor da 
nota fiscal. 
Obs.: Alimentação e Vale Transporte podem ser deduzidos na base de calculo do 
valor destacado na nota fiscal, lembrando que a fiscalização poderá exigir a 
comprovação dessas deduções. 
 

 Embasamento legal: IN 03/2005 - artigos 145, 146, 147, 148 e 149 
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3.3 - RETENÇÃO NA FONTE – INSS - PESSOA FÍSICA 
 
As Pessoas Físicas inscritas são aquelas registradas como autônomas nas 
Prefeituras Municipais, e junto ao INSS, e devem apresentar RPA (recibo de 
pagamento a autônomos), Nota Fiscal de Serviços ou Recibo. 
 
Os cuidados na contratação desses profissionais são os seguintes: 
 
a) Exigir, e, se necessário, emitir o competente RPA, descrevendo de forma 

adequada os serviços prestados, dados cadastrais do prestador dos serviços 
(incluindo RG, PIS ou Inscrição no INSS, CPF e endereço completo), pois 
esses dados serão necessários no preenchimento da GFIP, DIRF, bem como 
ao fornecimento do informe de rendimentos; 

b) Descontar dos valores a serem pagos pela fonte, do Imposto de Renda devido, 
quando couber, de acordo com a tabela de incidência (Tabela Progressiva) 
desse tributo e exigir a declaração de dependentes do Imposto de Renda para 
os casos que assim o exigirem; 

c) O valor bruto dos serviços prestados deve ser incluído na base de cálculo do 
INSS a fim de garantir o recolhimento da quota previdenciária; 

d) Elaborar contrato de prestação de serviços; 
e) Consultar trabalhos anteriores e clientes já atendidos; 
f) INSS: Deve-se reter 11% do valor pago, a título de contribuição para a 

Previdência Social. Caso o autônomo apresente recolhimento pelo valor 
máximo, o autônomo deverá apresentar uma declaração para que não ocorra a 
retenção, ou que seja feita parcialmente. 

g) Por conta do condomínio, deve ser recolhido o percentual de 20% sobre o total 
do valor pago, a título de contribuição por parte da empresa à Previdência 
Social; 

h) Ambos os valores – 11% (contratado) e 20% (contratante) – devem ser 
recolhidos na Guia GPS sob o código 2100 (mesma guia da folha de 
pagamento de funcionários); 

 
Alguns cuidados especiais e adicionais devem ainda ser considerados no tocante 
às legislações previdenciária e trabalhista, já que ambas podem interpretar o 
pagamento com habitualidade a um profissional autônomo, como decorrente de 
vínculo empregatício. 
 
Se a relação apresentar as características próprias para tanto, implica em sérios 
riscos de ações trabalhistas ou autuações administrativas, sendo necessários 
cuidados especiais na administração desses casos. 
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3.4 – SANÇÕES E RESPONSABILIDADE – RETENÇÃO DO INSS 
 
 
A falta de recolhimento, no prazo legal, das importâncias retidas e devidas ao 
INSS configura, em tese, crime contra a previdência social previsto no art. 168 do 
código penal, introduzido pela Lei 9.983, de 2000, ensejando a emissão de 
representação fiscal para fins penais. 
 
O contratante de serviços não é solidário com a contratada pela obrigação 
principal de recolhimento. No entanto, torna-se solidário quando não efetua 
retenção ou a efetua, mas não recolhe o valor devido, de acordo com as normas 
explanadas. 
 
Conforme descrito no artigo 191 da IN nº 3 / 2005, o contratante de empreitada 
total, poderá elidir-se da responsabilidade solidária mediante a retenção de 11% 
do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 
contra ele emitido pela contratada, a comprovação do recolhimento do valor retido, 
na forma prevista no Cap.IX do Título II, e a apresentação da documentação 
comprobatória do gerenciamento dos riscos ocupacionais, na forma do art. 381, 
observado o disposto no art. 172 (nova redação dada pela IN 20/2007). 
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MODELO DE RPA (CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA) 

 
NOTA CONTRATUAL Nº ____   ( RPA) 

Para prestação de serviço caracteristicamente eventual 
Portaria Ministerial nº 3.406 de 25/10/1978. 

 
A empresa  _____________________________________________________________________________________ , 
estabelecida na Rua ______________________________________________, na  cidade de _____________________ ,  
Estado de _____________________________________________, CEP: _________________, inscrita no CNPJ sob nº 
__________________________________, por intermédio de seu representante legal ___________________________ , 
RG: nº _____________ ,  contrata  os serviços de_______________________________, nacionalidade_____________, 
estado civil ________________, profissão _________________, residente a Rua _________________________, nº 
____________, Bairro ______________,  CEP:____________Cidade _____________, portador da carteira nº 
____________série _________,  inscrito  no  CPF  sob  nº________ ___________________, PIS / Inscrição no INSS sob 
nº ____________________________, registrado no MT sob o nº _______, para  trabalhar  no  período de  
______/_____/_______  à   _____/_____/_______, em serviço caracteristicamente eventual  para  realização  do  trabalho  
abaixo  mencionado. 
 
O CONTRATADO prestará serviços à empresa contratante na função de _____________________________, com  a  
remuneração  bruta de  R$ _____________, relativa ao período mencionado, o qual será paga ao término do serviço aqui 
contratado. 
 
Esta NOTA CONTRATUAL vai assinada pela partes contratantes para todos as efeitos da legislação do trabalho em vigor 
( lei 6.533/78, Decreto 82.385/78 e Portaria 3.406/78 do Ministério do Trabalho). 
 

Sim Não
O prestador possui CCM?

RECIBO DE QUITAÇÃO INSS

Descrição Valor De Até Alíquota
( + ) Serviços -             

( + ) Dif.Reaj./ Outros Créd. 0,01          965,67      8,00%
( - )  Descontos -             965,68      1.609,45   9,00%
( + ) Adto Diversos -             1.609,46   3.218,90   11,00%
( = ) TOTAL -             

IRRF
INSS -             

Base de Calculo IRRF -             De Até Alíquota Dedução
IRRF -             -            1.434,59   0,00% -
ISSRF  (CCM) 1.434,60   2.150,00   7,50% 107,59     
( = ) TOTAL LÍQUIDO 2.150,01   2.866,70   15,00% 268,84     

2.866,71   3.582,00   22,50% 483,34     
acima de 3.582,00   27,50% 662,94     

ATUALIZAR CONFORME LEGISLAÇÃO

ATUALIZAR CONFORME LEGISLAÇÃO

 
Recebi a importância de R$ _________, pelos serviços prestados em decorrência da presente NOTA CONTRATUAL 
(RPA), pelo que dou plena e geral quitação. 
Local, _______________, ________ de ________________________ de ________. 
 
____________________________________ 
Nome do Prestador de Serviços 
CONTRATADO 
____________________________________________ 
Tomador de Serviços 
CONTRATANTE 
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4. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO - ESCLARECIMENTOS 
 

4.1 – INSS DO SÍNDICO 
 
É obrigatório o recolhimento do INSS sobre os pagamentos feitos ao Sindico de 
Condomínio a titulo de Isenção da Cota Condominial, Pró-Labore ou Ajuda de 
Custo. 
 
O condomínio deverá recolher 20% sobre esses valores e deverá também reter e 
recolher 11% do valor pago ou isento. 
 
O recolhimento será efetuado na mesma guia de recolhimento – GPS - da folha de 
pagamento dos funcionários, e constará também na informação prestada à 
Previdência Social – GFIP, juntamente com os demais contribuintes individuais 
(autônomos). 
 
Obs: Não será retido o percentual de 11% nos casos em que o Síndico apresentar 
declaração de contribuição pelo teto da tabela da Previdência Social.  
 
Segue exemplo para apuração do cálculo da Guia de Previdência Social (GPS) 
devida pela isenção condominial, no caso em que o condomínio isente o Síndico 
da retenção do percentual de 11%: 
 

Valor a Recolher

R$ 1.123,60 x 11% = R$ 123,60

Valor da Cota de Condomínio 
Isenta

R$ 1.000,00

Aplicação de Fator para Cálculo 
do GPS

R$ 1.000,00 / 89% = R$ 1.123,60

 
 

Embasamento legal: Lei nº 9.876 - de 26/11/1999 - DOU de 29/11/99 
 

4.2 – INFORME DE RENDIMENTOS – IR DO SÍNDICO 
 
É obrigatória a entrega do Informe de Rendimentos ao Síndico ao final do 
exercício, informando os valores correspondentes aos pagamentos efetuados ou 
isentos pelo condomínio, que são considerados Rendimentos Tributáveis em sua 
Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física, lembrando que os rendimentos 
devem compor a base de cálculo para apuração do recolhimento mensal 
obrigatório (carnê-leão) e do ajuste anual. 
 
O condomínio deverá declarar os pagamentos efetuados ao Sindico, incluindo a 
Remuneração ou Isenção condominial na DIRF - Declaração do Imposto de 
Renda Retido na Fonte, quando atingirem os valores anuais previstos pela Receita 
Federal (IN 888/2008 – art.11). 
 

Embasamento legal: RIR/1999 – artigos 106 a 112 / IN 888/2008 e Perguntas e Respostas – Declaração do Imposto 
de Renda – Pessoa Física / www.receita.fazenda.gov.br 
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5. EXTRAS 
 

5.1 – OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DO CONDOMÍNIO 
 

GPS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 
 
Recolhimento da GPS sobre a folha de pagamento com código de recolhimento 
2100, assim composta: 
 
– 20% - recolhimento patronal 
– 3% - recolhimento s/ acidente de trabalho 
– 4,5% - recolhimento s/ terceiros (2,5% Salário Educação, 0,20% Incra, 1,5% 

Sesc, 0,3% Sebrae). 
 
A GPS deve ser recolhida até o dia 20 do mês seguinte, caso não haja expediente 
bancário no dia 20, o pagamento pode ser efetuado no primeiro dia útil posterior. 
 

FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 
 
Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do percentual 
de 8% - mensalmente e utilizando o código 115, sobre o total da remuneração do 
funcionário.  
 
O FGTS deve ser recolhido até o dia 07 do mês seguinte àquele em que a 
remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador. Caso não 
haja expediente bancário no dia 7, a entrega deverá ser antecipada para o dia de 
expediente bancário imediatamente anterior. 
 

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 
 
Recolhimento ao PIS do percentual de 1% sobre o total bruto da folha de 
pagamento mensal, sob o código 8301. 
O PIS deve ser recolhido até o dia 25 do mês seguinte. Caso não haja expediente 
bancário no dia 25, a entrega deverá ser antecipada para o dia de expediente 
bancário imediatamente anterior.  

 

 

 


