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Retenção de ISS na fonte referente aos serviços de reprografia 

 

A Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, através da Gerência de 

Orientação, Normas e Procedimentos – Chefia das Ações de Orientação, no exercício de sua 

função de orientação aos gestores, lança mão desse instrumento de veiculação para informar, 

quanto à obrigatoriedade da retenção do ISS nos contratos firmados pela Administração pública 

estadual com as empresas Tecnoset Informática (CNPJ: 64.799.539/0004-88) e Data Voice 

Comércio e Serviços Ltda (CNPJ: 41.057.324/0001-43) e qualquer de suas filiais que têm por 

objeto “contratação de serviços especializados de impressão departamental centralizada ....” 

A lei Complementar Nº 116/03 no seu art. 6º determina que os Municípios e o Distrito 

Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário 

a terceira pessoa. Nesse sentido, o Código Tributário do Município de Recife – Lei Nº 15,563/91, 

art. 111, II, d – determinou que a Administração Direta e Indireta do Estado é responsável pela 

retenção/recolhimento do ISS devido em relação aos serviços que lhes forem prestados. 

Dispõe ainda a Lei Complementar 116/03, art. 3º que, via de regra, o ISS é devido para o 

Município onde se encontra sediado o prestador do serviço. É o que se aplica ao item “13 - 

Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia”, mais especificamente ao 

13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem 

e congêneres” da Lista de serviços anexa a referida lei. 

A Prefeitura da Cidade do Recife por meio da Diretoria Geral de Administração 

Tributária/Gerência de Fiscalização Tributária encaminhou, no mês de abril do corrente, a 

Controladoria Geral do Estado, documento titulado “Orientação aos Órgãos do Governo do Estado 

de PE, sediados em Recife” no qual informa que:  

“Conforme entendimento da GFT – Gerência de Fiscalização Tributária – da Prefeitura do 

Recife, o serviço prestado pelas empresas Tecnoset Informática - CNPJ: 64.799.539/0004-88 

(constante no E-FISCO) e Data Voice Comércio e Serviços Ltda - CNPJ: 41.057.324/0001-43, 

ambas sediadas em Recife, trata-se de “IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL” – item 13.03 do art. 
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102 da lei 15.563/91, serviço este tributável pelo ISS, pelo valor total do contrato, com alíquota de 

5%. 

Por isso, orientamos todos os Órgãos do Governo de PE, sediados em Recife, a exigirem a 

NFS-e (nota fiscal de serviço eletrônica) com o valor total do serviço contratado, sem qualquer 

abatimento na base de cálculo de qualquer valor a título de locação, e com destaque de 5% de ISS 

sobre o total da NFS-e. Desta forma, a retenção do ISS deverá ocorrer de acordo com a NFS-e, 

emitida corretamente e, o repasse do ISS, obrigatoriamente, através do DAM-e, obtido no sistema de 

Nota Fiscal de serviço Eletrônica.” 

 

 Nossa recomendação é, portanto, para que os órgãos e entidades que mantenham 

contrato com qualquer das empresas retromencionadas, cujo objeto resulte na prestação de 

serviço de reprografia, continuem realizando o empenho de tal despesa nas naturezas 

33.90.39.83 – cópias e reprodução de documentos e 33.90.39.12 – locação de máquinas e 

equipamentos; mas exijam da empresa contratada a emissão de NFS-e no valor total do serviço 

sem qualquer valor a título de locação, e com destaque de ISS com alíquota de 5% (cinco por 

cento); e que este percentual seja recolhido por meio do DAM-e. 

 Advertimos ainda que, caso haja discordância, por parte das contratadas, acerca do 

entendimento firmado pela PMCR, poderão formular “Consulta Fiscal”, dirigida à GOGA – 

Gerência Operacional do Contencioso Administrativo – Prefeitura do Recife. 

Esta SCGE, através da Chefia das Ações de Orientação, coloca-se à disposição para 

maiores esclarecimentos através do telefone 3183-0921.           

 


