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ORIENTAÇÕES SOBRE A RETENÇÃO NA FONTE DO ISS AO MUNICÍPIO DO RECIFE 

 

O Código Tributário Nacional - CTN, Lei Federal nº 5.172/66 criou, no artigo 128, o regime de 

substituição tributária, determinando que a Lei que institui um tributo pode atribuir a 

responsabilidade pela retenção e recolhimento da exação à terceira pessoa, diversa do contribuinte 

de fato, desde que aquela tenha algum vínculo com o fato gerador da respectiva obrigação.  

Via de regra, o regime de substituição tributária é adotado pelos Municípios e o tomador de 

serviços é determinado como responsável pelas obrigações tributárias, em lugar do 

contribuinte de fato, ou seja, aquele que executa a prestação do serviço. Nessa sistemática, a 

responsabilidade pelas retenções e recolhimentos é atribuída ao contribuinte de direito, diga-

se, ao terceiro que possui vínculo com o fato gerador do imposto, ou seja, no caso do imposto 

sobre serviços, o tomador de serviços. 

Em se tratando do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, o artigo 6º da Lei 

Complementar nº 116/03, que trata das normas gerais sobre o imposto, autoriza os Municípios e o 

Distrito Federal a inserirem em seus respectivos Códigos Tributários dispositivo que regulamentem 

o regime de substituição tributária.  

O município de Recife regulamentou o instituto da substituição tributária no art. 111, II, d e § 6° 

do seu Código Tributário Municipal (Lei nº Lei 15.563/ 1991), definindo os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios estabelecidos no 

município de Recife, como responsáveis pela retenção do ISSQN em relação aos serviços que lhes 

forem prestados.  

Nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 116/ 2003, é regra geral que o serviço 

considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do seu prestador, 

ressalvadas as exceções ali mesmo previstas. Em complemento, o artigo 4º define estabelecimento 

do prestador como “o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo 

permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes 

para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, 

escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas”. 
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A Procuradoria Geral do Estado já se pronunciou no sentido de que há possibilidade de 

contratação com matriz de empresa sediada em outro Estado ou Município e recebimento de 

documento fiscal de filial estabelecida no Município de Recife. Nessa hipótese o contrato ou 

empenho terão em seu bojo o CNPJ da matriz e no documento fiscal CNPJ distinto, desde que seja 

empresa do mesmo grupo e que esta empresa tenha efetivamente prestado o serviço.   

Diante da obrigação dos órgãos e entidades estaduais estabelecidos no município de Recife de 

efetuar a retenção na fonte do ISSQN, e para resguardar o estado de eventuais responsabilidades 

decorrentes da substituição tributária, e ainda com base nas orientações recebidas pela auditoria 

do município de Recife temos as seguintes orientações a fazer:  

 

 Quando do recebimento da Nota Fiscal de Serviços – NFS e Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica – NFS-e proveniente da Prefeitura da Cidade do Recife, realizar os seguintes 

procedimentos:  

1) Identificar se o emitente da NFS / NFS-e foi aquele que efetivamente prestou o serviço. Os 

órgãos e entidades do Estado de Pernambuco não devem aceitar nota fiscal de matriz/ filial sediada 

em outro município, quando o serviço tenha sido efetivamente prestado pela matriz/ filial sediada 

em Recife, mesmo que no processo licitatório conste o CNPJ da matriz; 

2) Averiguar se o serviço descrito na Nota Fiscal corresponde ao efetivamente realizado; 

3) Observar, no caso de isenção do ISSQN, se o prestador de serviço comprova esta situação 

através da entrega do Processo Fiscal com despacho favorável ao seu enquadramento como isento 

ou imune do ISSQN;  

4) Se a Nota Fiscal discriminar uma locação, certificar se configura, exclusivamente, a entrega de 

um bem, sem qualquer prestação de serviço associada, pois apenas nessa hipótese a despesa 

pode ser enquadrada como locação. Se configurar de fato uma locação, não será necessária a 

emissão de NFS/ NFS-e, restando suficiente para comprovação da despesa um recibo do locador.   

5) Verificar se o valor total constante da nota fiscal de serviço corresponde ao valor contratado, e, 

ainda, se a base de cálculo e a alíquota do ISS correspondem àquela definida no CTM.  

Será necessário enquadrar o serviço prestado em algum dos itens da Lista Anexa da Lei 

Complementar nº 116/ 2003 ou na Lista de Serviços (art. 102) do Código Tributário do Município de 

Recife – Lei Municipal nº 15.563/1991 para, assim, identificar a base de cálculo e a alíquota 

aplicáveis.  

6) Identificar o município para o qual o imposto será devido. Segundo a regra geral, o ISSQN é 

devido para a cidade do estabelecimento prestador. As exceções estão previstas no art. 3º da Lei 

Complementar nº 116/ 2003 ou no art. 114 - item II - da Lei Municipal nº 15.563/91. Assim, o ISSQN 

incidente sobre os serviços elencados nesse dispositivo legal será devido à cidade onde o serviço 

for prestado, independente da cidade onde está sediada o estabelecimento prestador. 
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Em síntese, se na análise minuciosa da NFS/ NFS-e, for detectada alguma divergência em relação 

ao serviço contratado, ao estabelecimento prestador, à legislação pertinente ou outras 

divergências,  deve-se condicionar o pagamento do serviço à substituição da nota fiscal. 

  

 Incidência do ISSQN sobre serviços prestados por empresas optantes pelo Simples 

Nacional:  

Conforme regra geral estabelecida pelo art.13, VIII e § 1º, XIV “a” da LC nº123/2006, é devida a 

retenção na fonte do ISS quando a empresa optante do Simples Nacional for contribuinte ou 

responsável pela prestação de serviços realizados constantes da lista anexa da Lei complementar 

Federal 116/2003. 

É importante destacar que a retenção do ISS é feita de acordo com o enquadramento da faixa 

de faturamento definida no anexo IV da Lei complementar Federal nº 123/2006 e alterações. Assim, 

para que seja efetuada a retenção, as empresas optantes deverão informar na NFS/ NFS-e a 

alíquota a ser utilizada, que no município de Recife varia entre 2 e 5%.  

Para confirmar se a empresa prestadora do serviço é optante pelo Simples Nacional, 

recomenda-se a consulta ao endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil 

(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/). 

Ainda sobre a tributação na fonte nos valores pagos a empresas optantes pelo Simples 

Nacional, essa SCGE, disponibiliza no seu endereço eletrônico (www.scge.pe.gov.br), o Boletim nº 

14/2010, com considerações sobre o tema. 

 

 O recolhimento do ISS Recife: 

Se após análise do serviço prestado e correspondente NFS/ NFS-e for identificado que o ISS 

incidente sobre o serviço pertence a Recife, os órgãos ou entidades tomadores do serviço, que 

sejam sediados nesse município devem efetuar a retenção na fonte do valor correspondente ao 

ISSQN e repassá-lo por meio do DAM-e, quando se tratar de NFS-e ou do DAM 35, nos demais 

casos. 

O DAM-e será emitido no endereço eletrônico da Prefeitura da Cidade do Recife.  

 

 Procedimentos para apropriação de ISSQN Fonte do modelo 35 para o DAM-e de ISSQN 

Fonte: 

Se órgão ou entidade do Governo do Estado efetuar a retenção de determinada NFS-e por meio 

do DAM modelo 35, o débito decorrente daquela retenção permanecerá no sistema e somente será 

baixado quando for realizada a apropriação dessa retenção no DAM-e, que deve ser realizada por 

meio dos seguintes procedimentos: 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
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1) Localizar todos os DAMs modelo 35, que contenham valores de ISS referentes a NFS-e 

(identificar a partir de 07/2008); 

2) Tirar cópia destes DAMs 35; 

3) Enviar ofício à Gerência de Fiscalização Tributária – GFT da Prefeitura da Cidade do Recife – 

PCR solicitando a apropriação dos valores do DAM modelo 35 para o DAM-e referente ao ISS 

Fonte.  

O processo deve seguir para a PCR com o seguinte título: ”Apropriação de valores do DAM 35 para 

o DAM-e de ISS Fonte.  

Importante que o órgão ou entidade identifique-se por meio do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ e Cadastro de Inscrição Municipal - CIM, bem como anexe as cópias dos DAMs 35 

ao processo. O ofício deverá ser assinado pelo titular da pasta (levar cópia do ato de nomeação). O 

titular da pasta poderá nomear funcionário para dar entrada no processo no térreo da Prefeitura do 

Recife (levar cópia do CPF e da ID do responsável e da pessoa por ele nomeada); 

4) Para cada competência, informar o valor total do ISS que precisa ser apropriado de DAM 35 

para DAM-e de ISS Fonte; 

5) Para cada DAM 35, relacionar as NFS-e às quais ele se refere, com seus respectivos valores 

para fins de apropriação; 

6) E, por fim, para cada NFS-e, informar número, data de emissão, valor do serviço prestado;  

valor do ISS retido e  CNPJ do prestador do serviço. Não será necessário anexar cópias da NFS-e, 

basta relacioná-las conforme descrito.   

  

       Em caso de dúvida em relação à interpretação da Legislação Tributária, o contribuinte pode 

encaminhar uma Consulta Fiscal à Gerência Operacional do Contencioso Administrativo - GOCA 

da  Prefeitura da Cidade do Recife. 

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

esclarecimentos, no período das 8 às 12 horas, através do telefone 3183-0921. 

 

 

 


