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RESUMO

Raimundo Nonato Neves Ledo
Evasão de Receita Pública Municipal do Imposto Sobre
Tema: "Fraudes Fiscais
—

Serviços"
Trabalho de Conclusão do Curso de Ciências Contábeis na UFSC.

O presente estudo tem como escopo as fraudes fiscais — evasão de receitas públicas através as
principais questões que envolvem o tributo de competência municipal, o Imposto Sobre
Serviços — ISS. Após a Constituição Federal de 1988 os municípios adquiriram autonomia
administrativa, financeira e política, o que se refletiu na capacidade dos municípios poderem
instituir e arrecadar tributos na esfera de sua competência.
O trabalho faz uma reflexão sobre sobre aspectos legais do ISS e sua repercussão entre os
contribuintes e o fisco no Município de São José/SC. Repercute a Lei de Responsabilidade
Fiscal que se fundamenta em princípios como planejamento, transparência e participação
popular, junto its ações administrativas municipais na correta utilização dos recursos auferidos
através dos tributos, fornecendo informações plausíveis para a plena compreensão dos
munícipes, bem como estudantes ou qualquer cidadão mediano.
No objetivo encontrado buscar-se-4 responder as possíveis causas da evasão da receita pública
municipal de Sao José e como isso se reflete nos serviços públicos administrados pelo poder
público no que tange ao cumprimento do dispositivo constitucional.

Palavras-chave: evasão fiscal, elisão fiscal, sonegação, fraude, simulação e dolo.

ABSTRACT
Raimundo Nonato Neves Lédo

The present work has its aim on fi scal tax fraud - evasion of public incomes among the main
issues involving the taxes under municipality's jurisdiction, the Service Tax 1SS. After the
revision of the Brazilian Contitution in 1988 the cities have acquired administrative, financial
and political autonomy which has been reflected in their capability of instituting and
collecting taxes under their jurisdiction.
This study reveals legal aspects of the ISS and its repercussion between the taxpayer and the
treasury department of the City of Sao José/SC.
It references to the Law of Fiscal Responsibility, based on principles such as planning,
transparency and co participation of the citizens in the municipal administrative cases for the
correct use of the resources raised through the tributes, supplying reasonable information fully
comprehensible by the residents (or dwellers), as well as students or any ordinary citizen.
The objective of this study is: finding an answer for the possible causes of the evasion of the
public revenue of the city of São Jose and haw it reflects in the public services managed by
the civil power and how it refers to the fulfilment of the constitutional law.

Word-key: tiscat evasion, fiscal elimination, tax evasion, fraud, simulation and deceit.
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I INTRODUÇÃO
Este trabalho de cunho cientifico aborda o tema "Fraudes Fiscais

—

Evasão De

Receita Pública Municipal do Imposto Sobre Serviços" tomando como ponto de partida a

necessidade de aquisição de conhecimento da Area tributária municipal concernente ao tributo
e formas de evasão de receitas públicas na Prefeitura Municipal de São José, em Santa
Catarina.
A ênfase dada ao assunto se deve ao fato de que existem fatores que dificultam a
plena arrecadação de tributos em nível nacional, seja pela inadimplencia do contribuinte ou
prestador de serviços, seja pela evasão lícita ou ilícita (sonegação).
1.1 Tema e Problema
Como podem os gestores das finanças públicas cumprir a Lei de Responsabilidade

Fiscal e ainda fazer face as despesas públicas, satisfazendo os anseios da população por
melhores condições de vida? Como medidas fazendarias poderiam tomar possível a
distribuição eqüitativa do ônus tributário coibindo a fraude e a sonegação, práticas que levam
a evasão fiscal?
A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. É o código de conduta para os
administradores públicos que passarão a estabelecer normas e limites para administrar
finanças, prestando contas de quanto e como gastam os recursos da sociedade.
Para alcançar este objetivo a Lei dispõe de meios, dentre os quais destaca-se a ação
planejada e transparente na busca do equilíbrio das contas públicas, cujas metas de resultado

entre receitas e despesas devem ser cumpridas.

1.2 Objetivos Geral e Específicos
0 estudo, ao atender os objetivos traçados, dentro dos critérios de relevância,
exequibilidade e oportunidade, visa contribuir com a sociedade em geral num melhor
entendimento da incidência tributária em sua forma legal, assegurando beneficios aos
prospectivos contribuintes e garantindo ao governo a receita que lhe é devida. Além de buscar
identificar possíveis formas de sonegação que resultam na evasão de receitas públicas na
Prefeitura Municipal de São José/SC.

Além do levantamento dos dados relacionados à inadimplência dos contribuintes do
ISS, através de uma pesquisa documental, tanto quanto que pela observação, pelo estudo
procurar-se-á levantar o percentual de inadimplência do ISS no período de 2000 a 2004,
como, também, identificar e analisar as suas causas no município de São José/SC.

Dentre os objetivos específicos deste trabalho, pretende-se:
a) Caracterizar a administração pública municipal;
h) Correlacionar a evolução da arrecadação do ISS com fatos marcantes ocorridos no
período analisado;
c) Evidenciar as principais formas de evasão fiscal do 1SS em cada estágio da receita
pública na Prefeitura Municipal de São José/SC;
d) Explicitar os crimes contra a ordem tributária.

1.3 Justificativa

A contribuição teórica que este estudo proporciona encontra-se no fato em que
procurar-se-á entender o Imposto Sobre Serviços e suas formas de aplicação, conhecer as
diversas formas detectadas de sonegação pelas empresas, no sentido de aplicar os
conhecimentos visando o postulado da continuidade das entidades.

Com o advento da Constituição Federal (CF) de 1988, os municípios passaram a ser
partes integrantes da Federação, possuindo sua própria autonomia administrativa, financeira e
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política. Esta autonomia política é que reflete a capacidade dos municípios de poder instituir e
arrecadar tributos na sua esfera de competência.

Nesse contexto a utilização de previsões faz parte do processo de tomada de decisões
em qualquer organização. A eficiência e exatidão nessas previsões irão proporcionar uma
melhor administração dos recursos disponíveis. No caso da administração pública municipal,
o beneficiamento no planejamento da arrecadação terão reflexos na elaboração orçamentária.
Observe-se para o fato de que podem acontecer distorções nas previsões dc
arrecadação de tributos, e um dos motivos é a evasão fiscal. A evasão fiscal decorre de
diversos fatores, dentre eles, a corrupção, inerente na intermediação e interesses particulares
com os agentes públicos, quando estes fazem as transações econômicas entre o setor público e
o setor privado.

A Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF, estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. É o código de conduta para os
administradores públicos que passarão a estabelecer normas e limites para administrar
finanças, prestando contas de quanto e como gastam os recursos da sociedade.

Para alcançar o objetivo de contrabalançar os gastos públicos a Lei dispõe de meios,
dentre os quais destaca-se a ação planejada e transparente na busca do equilíbrio das contas
públicas, cujas metas de resultado entre receitas e despesas devem ser cumpridas. Em síntese,
a Lei de Responsabilidade Fiscal objetiva disciplinar a gestão dos recursos públicos atrelando
maior responsabilidade aos seus gestores.

1.4 Metodologia

0 presente trabalho caracteriza-se como um estudo exploratório. Pela definição de
Mattar (1996):
a pesquisa exploratória visa promover ao pesquisador de um maior conhecimento
sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Por isso , é apropriada para
os primeiros estágios de investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a
compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são, geralmente, insuficientes
ou inexistentes (p. 105).
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Assim, para o enunciado do problema de pesquisa, bem como dos objetivos do projeto
que se busca alcançar, partir-se-á do desenvolvimento de uma pesquisa exploratória,
consultando-se, principalmente, in loco, de forma presencial, a evolução das receitas
tributárias demonstradas no site da prefeitura municipal de São José/SC, sendo esse o objeto
do estudo.
Neste caso, a técnica de investigação participativa de Lakatos e Marconi (1991, p. 4),
"6 aquela que a observação participante está diretamente relacionada com a participação real
do investigador com a comunidade ou grupo."
Para Bruyne, Herman e Schoutheete (1991, p. 225), o estudo de caso - so pode aspirar
a cientificidade integrada num processo de pesquisa global". Assim, devido ao caráter
exploratório e particularizante do presente estudo de caso, as conclusões deste trabalho
basear-se-ão na observação em 11 meses na Prefeitura Municipal de São José/SC.

Como integrante do quadro funcional, realizar-se-á a observação participante, com
fases vivenciadas na Prefeitura, a fim de obter subsídios e dados consistentes para a pesquisa,
sendo utilizado, inclusive, o método qualitativo, em cuja característica essencial está o
ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental.

A metodologia de abordagem é dedutiva, partindo de uma verdade geral que é. a
existência das "Fraudes Fiscais" voltada para a informação particular que é a evasão de
receita municipal através do ISS, num contexto particularizado ou espaço de atuação no
Estado catarinense.

1.5 Estrutura do Trabalho
0 primeiro capitulo arremeterá ao tema: "Fraudes Fiscais — Evasão de Receita Pública
Municipal do Imposto Sobre Serviços". 0 segundo capitulo tratar-se-á da Administração
Pública, sua Area de competência e a administração pública municipal propriamente dita. No
terceiro tecer-se-do considerações sobre o Imposto Sobre Serviços —ISS, com definição, fato
gerador, contribuinte, base de cálculo e aliquota, além de uma abordagem sobre a Lei de
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Responsabilidade Fiscal — LRF. 0 quarto enfoca a incidência de fraudes fiscais no sistema
tributário, os crimes contra a ordem tributária e formas de sonegação.. No quinto, a temática
central do trabalho: A Evasão Fiscal do ISS na Fazenda Pública Municipal.

1.6 Limitações da Pesquisa

Segundo Marconi e Lakatos (1990, p. 27), a pesquisa poderá ter limitação quanto ao
assunto, à extensão e a vários fatores como meios humanos, econômicos, exigência de prazos
a serem cumpridos.
As limitações deste trabalho estão associadas à própria natureza exploratória do estudo
de caso. Ludke e André (1986, p. 23) mencionam que: como cada caso é tratado como único,
singular, a possibilidade de generalização passa a ter menor relevância (...)à generalização do
que foi apreendido num tipo de contexto para outros contextos semelhantes, dependera muito
do tipo de leitor o do usuário do estudo.

0 estudo aborda o problema da evasão e sonegação, tendo por base tão somente o
caráter investigativo na perspectiva dos servidores da Fiscalização de Tributos e Procuradoria
Municipal, bem como os questionamentos feitos aos contribuintes que ali compareceram.
Estes, reticentes quanto a prestar informações que deporiam contra si mesmos, aqueles
limitados pela inoperância do fisco.
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CAPITULO 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Entende-se administração pública como o aparelho de Estado organizado com a
finalidade de realizar serviços, visando a satisfação da necessidade da coletividade. Um
instrumento que serve para por em prática funções políticas e serviços realizados pelo
governo. Um conjunto de atividades destinadas à execução de obras e serviços,
comissionados ao governo para o interesse da sociedade.
A Republica Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e o Distrito Federal, constitui-se Estado democrático, de direito, fundamenta-se

na: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, nos valores do trabalho e da livre
iniciativa, com pluralismo politico.
A União, Estados, Municípios e o Distrito Federal são Entidades Estatais de Direito
Público, com poderes politicos e administrativos.

Meirelles (1986, p. 52) define Administração Pública como "a expressão do Estado
agindo in concreto, para satisfação de seus fins de conservação, de bem-estar individual dos
cidadãos e dos interesses da comunidade."

Depreende-se dessa observação que, a função da Administração Pública é possibilitar
ao Estado atuar concretamente, tendo em vista os interesses da comunidade, a fim de
proporcionar o bem estar de seus cidadãos.
Em pensamento semelhante, Silva (1994, p. 92) afirma que a Administração Pública
ocupa-se "dos negócios ou serviços públicos, com a finalidade de prover As necessidades
gerais ou coletivas."
A partir da CF/88, com o objetivo de organizar as atividades do Estado para que o
mesmo possa cumprir as suas responsabilidades de proporcionar o bem estar da sociedade, a
Administração Pública dividiu-se em Areas de atuação, das quais as principais são:
Administração, Agricultura e Abastecimento, Ciência e Tecnologia, Comunicações, Cultura,
Defesa, Educação, Indústria e Comércio Exterior, Justiça e Meio Ambiente, Planejamento e
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Orçamento, Previdência Social, Relações Exteriores, Trabalho e Emprego, Transportes,

Tributária, e Saúde.
Dentre as muitas Areas da administração pública, Nogueira (1995, p. 219) menciona
que "a administração tributária é estruturada no Brasil de conformidade com as atribuições de
competência e funções que a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as Leis
Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios distribuem."
A administração tributária, no Brasil, 6 descentralizada, por isso mesmo, é exercida
por intermédio das pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e autarquias).
Em decorrência disso, o controle, a fiscalização e a arrecadação de tributos estão
inseridas na função administrativa do Estado, conduzida pelo Poder Executivo, através dos
órgãos públicos que o integram. Nela, cada jurisdição de governo tem a sua própria
organização administrativa. No âmbito federal, em nível de Ministério; no estadual, em nível
de Secretaria; no Municipal, em nível de Secretaria, nos Municípios maiores; e em nível de
Departamento, Divisão ou Seção, ern Municípios menores.
Pelas disposições do decreto-lei n.° 200 de 25/02/67, o Poder Executivo, em nível
nacional, 6 exercido pelo Presidente da República; em nível Estadual e Distrito Federal, pelo
Governador; e em nível municipal, pelo Prefeito, dispõe, também, que no caso da União, o
órgão máximo da administração tributária é o Ministério da Fazenda; no caso dos Estados e
Distrito Federal, as Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda; no caso do Municípios, as
Secretarias das Finanças.
Em cada um deles existe um chefe responsável (Ministro da Fazenda, Secretário da
Fazenda ou Secretário das Finanças, conforme o caso), além de repartições públicas e
funcionários públicos especializados.
2.1 A administração Pública Municipal de Sao José/SC
A administração Pública Municipal de São José/SC, 6 regida pela Lei Orgânica do
Município, destacando-se, como segue:
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Capitulo I — Do Município
Seção I - Das Disposições Gerais

Art. 1°: 0 Município de São José, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Cidade que lhe da o nome, é parte integrante do Estado de Santa Catarina, dispondo de
autonomias política, administrativa e financeira, asseguradas pela Constituição Federal, pela
Constituição Estadual e por esta Lei Orgânica;
Art. 2°. Sao poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo

e o Executivo;
Art. 3 0 . São símbolos do Município a sua Bandeira, o seu Brasão e seu Hino;
O Município de São José foi criado em 1833 como a Freguesia de São José,

desmembrada do Município de Desterro (atual Florianópolis), junto com a freguesia de
Enseada de Brito como uma nova vila. 0 Distrito foi criado por Provisão de 26 de outubro de
1751. 0 Município, por efeito de Resolução do Conselho do Governo, datada de 1. 0 de março

de 1833. A instalação verificou-se a 4 de maio do mesmo ano.

Seção II— dos bens

Art. 7°. Sao objetivos municipais permanentes:
I — a construção de uma sociedade livre, justa e solidaria;
11 — a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades

sociais das Areas urbanas e rurais;
Ill — a promoção do bem comum, sem discriminação por motivo de origem, raça, cor,
sexo, idade, estado civil, crença, religião ou convicção política ou filosófica.
O Município de São José possui 173.559 hahitantes, representando 3,24% do Estado

de Santa Catarina, sendo que 171.230 habitantes na zona urbana (98,66%) e 2.329 habitantes
na zona rural (1,34%). Com area de 114,7 km', representando 0,12% da area do Estado, sua
densidade demográfica é de 1.510,49 habitantes por km 2 e seu IDH (indice de
Desenvolvimento Humano) é de 0,849.

Capitulo H — Da Competência do Município
Secção I — Da Competência Privada
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Art 21. Ao Município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar
interesse, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições:
I — legislar sobre assunto de interesse local;
II — suplementar a legislação federal e estadual, no que couber;
Ill — instituir e arrecadar tributos, tarifas e pregos de sua competência, bem como
as suas rendas;

aplicar

IV — publicar balancetes em jornais de grande tiragem com circulação local e prestar
contas, nos prazos e na forma da lei e desta Lei Orgânica.
V — criar, extinguir, fundir e organizar distritos;
VI — organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local.
VII — elaborar e fazer cumprir o Plano Diretor;
VIII — manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas
de educação, prioritariamente pré-escolar e fundamental;
IX — prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programa de
atendimento à saúde;
X — elaborar o orçamento anual, orçamento plurianual

e lei de diretrizes

orçamentárias;
XI — promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, paisagístico e ecológico
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;
XII — constituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e
instalações;
XIII — dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos;
XIV — elaborar e executar política de desenvolvimento urbano;
XV — legislar sobre licitação e contratos em todas as modalidades, respeitada a
legislação federal;
XVI — conceder, renovar e cassar licença para localização.

No que concerne ao inciso VIII, o governo do Município de São Jose auferiu
melhorias nos programas de educação, prioritariamente, pré-escolar e fundamental, no
período de 1991 a 2000. Nesse período o percentual de crianças de 7 a 14 anos com mais de
um ano de atraso escolar caiu de 20,41% para 14,31%.

19

0 percentual de crianças de 7 a 14 anos analfabetas no período de 1991 a 2000
decresceu de 7,20% para 3,45%, conforme o PNUD — Atlas de Desenvolvimento Humano no
Brasil. Quanto ao percentual de crianças de 7 a 14 anos que estão freqüentando o ensino
fundamental o índice cresceu de 91,42% para 95,41% nesse mesmo período.

Na verificação da aplicação do percentual mínimo de 60% dos recursos oriundos do
FUNDEF na remuneração dos profissionais do magistério (Art. 60, 5 0 do ADCT e art. 7° da
Lei Federal n° 9474/96) , o TC/SC informou que em 2001 Sao José não cumpriu o
dispositivo constitucional.
III — Da Administração Pública
Seção I

-

Das Disposições Gerais

Art. 71, administração pública dos poderes municipais compreende:

I órgãos da administração direta;
II órgãos da administração indireta dotados de personalidade jurídica própria:
a) autarquias;
b) empresas públicas;
c) sociedades de economia mista;
d) fundações públicas;

Art. 72, Sao instrumentos de gestão democrática das ações da administração pública
nos campos administrativos, social e econômico, nos termos da lei: I - o funcionamento de
conselhos municipais, com representação partidária de membros do Poder Público e da
sociedade civil organizada. II - a participação de um representante dos empregados, por eles
indicado, no conselho de administração e na diretoria de empresas públicas, sociedades de
economia mista e suas subsidiárias.
Art. 73. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros.
Art. 74, Os atos da administração pública municipal obedecerão aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
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§

1° os atos administrativos sãos públicos, salvo quando lei, no interesse da

administração impuser sigilo;

§ 2° A administração é obrigada a fornecer a qualquer interessado certidão ou cópia
autenticada, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias , de atos, contratos

e convênios

administrativos sob pena de responsabilização da autoridade competente ou do servidor que
negar ou retardar sua expedição.
§ 3° No processo administrativo qualquer que seja o objeto ou o procedimento,
observar-se-ão, entre outros requisitos de verdade, o contraditório, a defesa ampla e o
despacho ou decisão motivados.
Art .75. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, as
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com clausulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas das propostas nos termos da lei, a qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis it garantia do
cumprimento das obrigações;
Art. 76. As reclamações relativas a prestação de serviços públicos serão disciplinados
em lei;
Parágrafo único — As entidades e associações representativas de interesse social e
coletivos, vinculadas ou não a órgãos, quando expressamente autorizadas, são partes legitimas
para requerer informações ao Poder Público e promover as ações que vierem it defesa dos
interesses que representam, na forma da lei.
Art. 77. Os convênios, acordos, ajustes e instrumentos igualmente firmados por órgAos
da administração municipal serão submetidos à apreciação da Camara Municipal até 30
(trinta) dias após a celebração, que sobre eles decidirá na forma e prazos previstos em seu
Regimento Interno.

Destacam-se alguns indicadores das ações da administração pública do Município de
Sao José, nos campos administrativos, social e econômico, conforme censo IBGE/2000:
0 percentual de domicílios servidos de agua canalizada proveniente da rede geral de
abastecimento, com distribuição interna para um ou mais cômodos — de 1991 a 2000 passou
de 91,6% para 96,4%.

Quanto aos domicílios servidos por esgoto quando o aparelho sanitário é ligado a uma

rede geral de esgoto ou pluvial — em 2000 era de 30,7%, 61,3% era de fossa séptica, 3,5%
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fossa rudimentar, 2,1% a céu aberto, 1,7% nos rios, lagos ou mar. 0,1% outro escoadouro e
0,6% sem banheiro ou sanitário.
A situação de coleta de lixo no município no mesmo período evoluiu de 89,0% em
1991 para 97,8% em 2000, dum total de 49.972 domicílios.
No quesito IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) São Jost' involuiu

no Estado de Santa Catarina do 5° lugar em 1991 para 11 0 em 2000, na contramão do
0
crescimento do Estado em nível nacional que passou de 5 em 1991 para 4° em 2000.
Em nível de Brasil, o município retrocedeu no IDH da posição de 23° em 1991 para
35 0 no ranking de 2000, notabilizando-se o retrocesso no índice educação que em 1991, em

nível estadual, era o 4° e passou para 25°.

Conforme dados mais atualizados da Secretaria de Estado da Educação e Inovação de
Santa Catarina, São José retraiu no IDE (Índice de Desenvolvimento da Educação) — período
de 1997 a 2005, passou de 144° para 160° no ranking nacional.

TITULO II— DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Capitulo I — Dos Tributos Municipais

Art. 83. Compete ao Município instituir os seguintes tributos:
I — Impostos:
sobre a propriedade predial e territorial urbana;
sobre a venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos;
sobre serviços de qualquer natureza não incluidos na competência estadual definidos
em lei complementar;
sobre transmissão "inter vivos", a qualquer titulo, por ato oneroso;
de bens móveis e imóveis por natureza ou acessão fisica;
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;
por cessão de direitos à aquisição de imóveis.
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II — Taxa; em razão do exercício do poder público de policia ou pela utilização, efetiva
ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
sua disposição;
111— Contribuição de Melhoria; decorrentes de obras públicas.
§ F - A função social dos tributos constitui principio a ser observado na legislação que
sobre ele dispuser;
§ 2° - Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte;
§ 3° - A administração fazenddria e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas
de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, nos termos
da lei;
§ 4° - As taxas não poderão ser cobradas em valor superior aos custos de seus fatos
geradores, e também não poderão ter base de cálculo própria de impostos instituidos pela
mesma pessoa ou por outra de direito público;
§ 5° - A lei poderá determinar a atualização monetária dos tributos, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do pagamento.

Em 2003, a receita tributária representava 20,3% da receita total do município, da qual
5,7% era proveniente do Imposto Sobre Serviços, perfazendo significativos 28,1% da receita
tributária, ficando atras somente do IPTU que era 7,3% da receita tributária, ou 36,0% do
montante.
A receita orçamentária "per capta" no período de 1998 a 2003 aumentou de 645,16
para 737,46, entretanto, permaneceu abaixo do índice estadual que era em 1998 de 862,17 e
passou em 2003 para 920,27. São José obteve classificação dentre os 293 municípios
catarinenses de 254° em 1998 para 226° em 2003. — conforme o TCE/SC.

Capitulo III — Da Participação do Município na Receita Tributária
Art. 86. Pertence ao Município:

1 — o produto da arrecadação do imposto da União sobre as rendas e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer titulo pelo
município, suas autarquias e fundações, que institua ou mantenha;
II — 50% (cinquenta por cento) do produto do imposto da Unido sobre a propriedade
territorial rural, relativamente aos imóveis situados em seu território;
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Ill — 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do imposto de renda sobre
a propriedade de veículos automotores licenciados no território do Município;
IV — 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação do imposto do Estado sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo único — As parcelas da receita pertencentes ao Município, mencionadas no
inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:
a) três quartos no minim, na proporção do valor adicionado nas operações relativas
circulação de mercadorias e na prestação de serviços realizados em seu território;
b) um quarto de acordo com o que dispuser a lei estadual.
As Transferências Correntes — valor recebido de outras pessoas de direito público ou
privado, independente de contraprestação direta de bens e serviços — representou em 2003.
55,8% da receita total.

A composição das transferências correntes foi: 20,9 de ICMS, 14,0% de FPM, 21,0%
de outras transferências e deduções do FUNDEF e 7,0% de outras transferências correntes.

0 produto da participação do Município de São José da arrecadação da União e do
Estado no período de 1998 a 2003 cresceu de R$50.930 milhões para R$82.196 milhões até
2001, decrescendo para R$76.168 milhões em 2003.

Seção II — Da Assistência Social
Capitulo IV — Da política da Sande e Assistência Social

Seção 1— Da Politico de Saúde
Art.122. A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, assegurada mediante
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e
o acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação.
Parágrafo Único — 0 direito A. saúde implica nos seguintes princípios fundamentais:

I — condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, educação, alimentação.
transporte e lazer.
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II — meio ambiente preservado e poluição ambiental controlada.
III — opção quanto ao tamanho da prole.
IV — serviço público de assistência à saúde gratuito.
Art. 123. As ações na Area da saúde são de natureza pública, devendo ser executadas
preferencialmente através de serviços oficiais e, supletivamente, através de serviços de
terceiros.
§ 1 0 - As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem o sistema municipal de saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - distritalização de recursos, serviços e ações.
II - integralidade na prestação das ações da saúde adequadas a realidade
epidem iológica.
III - participação das entidades representativas de usuários e profissionais da saúde na
formação, gestão e controle da política municipal e das ações na area da saúde, através do
Conselho Municipal partidário.

IV - diretrizes emanadas da Conferência Mundial da Saúde.
V - instalação de unidades sanitárias de acordo com as necessidades e a demanda de
cada núcleo habitacional.
§ 2° - Sera feita avaliação anual da situação da saúde no Município, em conjunto com
representantes dos diversos segmentos da política municipal e das ações na área de saúde,
através do Conselho Municipal Partidário.
Art. 124 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que pode participar de

forma complementar do sistema único de saúde, observadas as diretrizes deste, mediante
contrato de direito público, tendo preferencia as entidades filantrópicas sem fins lucrativos.
§ 1 0 - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções as
instituições privadas com fins lucrativos.
§ 2° - As instituições privadas atenderão as diretrizes municipais quanto ao controle da
qual idade e informações e registros de atendimento.

Art. 125. E de competência do Município:
I - garantir aos profissionais da saúde isonomia salarial, admissão através de concurso
público de acordo com a habilitação especifica, incentivo a dedicação exclusiva e condições
de capacitação e reciclagem permanente;
II — assistência à saúde;
III — dirigir o SUDS no âmbito municipal, articulado com a Secretaria Estadual de
Saúde;
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IV - elaborar e atualizar periodicamente o plano municipal de saúde em consonância
com

o

plano

estadual

e

elaborar

V

do Conselho Municipal de Saúde.

diretrizes
a

orçamentária

proposta

do

SUDS.

VI - propor projeto de lei que contribua para visualizar e concretizar o SUDS no
Município.
VII - compatibilizar e encrementar normas técnicas do Ministério da Saúde e da
Estadual

Secretaria

da Saúde de acordo com a realidade municipal.

VIII - administrar e executar as ações do serviço da saúde e promoção nutricional.
IX - formular política de recursos humanos de acordo com a política municipal e
estadual.
X - implantar sistema de informações na area da saúde, em conformidade com o

estadual.

sistema

XI - acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbi-mortalidade.
XII - planejar e executar as ações de controle de saneamento básico, articulado com os
governamentais.

órgãos

demais
XIII

-

planejar e executar as ações de vigilância epidemiológica em conjunto com o

Estado.
XIV - fiscalizar gêneros alimentícios em geral, estabelecimentos comerciais e
industriais, veículos de transporte de alimentos e pessoal, em articulação com o Estado.
XV - promover supletivamente a consciência sanitária através de programas de
sanitária.

aducação

XVI - normatizar e exucutar política de insumos e equipamentos para a saúde.
XVII - executar programas e projetos para o enfrentamento das prioridades nacionais,
estaduais

e

municipais,

bem

situações

como

emergenc iais.

XVIII - complementar as normas referentes is relações com o setor privado e celebrar
com

contratos

serviços

privados

de

abrangência

municipal.

XIX - celebrar consórcios intermunicipais para formação de sistema de saúde, quando
indicação

houver

técnica.

Art. 126. 0 Poder Público Municipal proverá, em cooperação com a União e o Estado:
I - formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através de ensino
fundamental.
serviços

III

-

serviços

de

hospitalares
assistência

à

dispensários.

e

maternidade

e

à

infância.
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IV

- inspeção

médica anual nos

estabelecimentos

de ensino municipal.

No quesito esperança de vida ao nascer o o censo IBGE/2002 demonstrou que São

José retrocedeu da posição 24" em 1991 para 54' em 2000.
A Despesa por Função de Governo — Educação — que corresponde ao nível máximo de

agregação das ações do governo voltadas para a formação intelectual, moral, social, cívica e
profissional do homem, visando sua preparação para o exercício consciente da cidadania,
assim como, sua habilitação para uma participação eficaz no processo de desenvolvimento

econômico e social, recrudesceu de 1998 até 2002, retraindo-se em 2003.

2.1 — Considerações sobre o Imposto Sobre Serviços

Para se falar de imposto, tem que se considerar a receita pública, que, para Cruz

(1988, p. 33) "a receita pública pode ser definida como conjunto de recursos constituídos de
todos os réditos, proventos e créditos que o Estado tem por direito, consentimento de
arrecadar". É do poder Legislativo, outorgado pela população, o consenso de que tais
recursos da Nação sejam transferidos ao Estado.

No subgrupo das receitas correntes se encontram os impostos, descritos no Código

Tributário Nacional, em seu Artigo 16: "imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato
gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao
contribuinte". A

incidência do imposto está desatrelada totalmente de qualquer

contraprestação estatal vinculada ao contribuinte.
A Lei n° 4.320/64, em seu Artigo 9° define tributo como:
receita derivada, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os
impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes cm
matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou
especificas exercidas por essas entidades.
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Tributo ou imposto é o tipo de receita pública derivada e faz parte da legislação
tributária de um pais. A Lei n.° 5.172 de 27/01/66, Código Tributário Nacional - CTN, em
seu art. 194 estabelece que:
Art. 194 - A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se trata, a
competência e os poderes das autoridades administrativas em matdria de
fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único - A legislação, a que se refere este artigo aplica-se its pessoas
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade
tributária ou de isenção de caráter pessoal.

No entendimento de Azevedo (2000, p. 137), o disposto neste artigo "transborda do
Direito Tributário para o Direito Administrativo Fiscal, ou puramente Direito Administrativo
e estatui a universalidade da sujeição."

Não é fácil estabelecer uma linha divisória entre esse ente politico que é o Estado e
sua expressão material, a Administração Pública que mantém com ele relações profundas. A
estrutura administrativa corresponde, basicamente, ao Poder Executivo. Representa a
burocracia estatal em funcionamento e designa tanto os órgãos governamentais quanto a
atividade administrativa em si mesma.
Isto porque os outros poderes possuem funções administrativas relativas à sua infraestrutura, mas não são, em si, estruturas administrativas. A administração tributária, através
de seus funcionários, tem como tarefas fundamentais: a fiscalização tributária, a constituição
do crédito tributário pelo lançamento, a arrecadação dos tributos

e a orientação dos

contribuintes.
As autoridades fazendárias devem ser orientadas pelos princípios gerais do direito,
tendo sempre por guia o respeito aos direitos e garantias dos sujeitos passivos das obrigações,
mesmo que seu escopo seja defender o Erário. Todavia, para que haja efetividade no
cumprimento dessa missão, a administração tributária não pode prescindir da Ciência da
Administração.

A respeito de administração tributária, Valério (1974, p. 147) diz que a mesma é o
procedimento "tendente A verificação de que as obrigações de natureza fiscal foram
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cumpridas, à utilização das medidas necessárias para compelir os devedores a esse
cumprimento, bem como A quitação dos respectivos débitos".
Segundo Maxim iano (1995), administrar:

é um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar a aplicação de recursos
visando à realização de objetivos. E por isso que administrar envolve decisões c
ações, cujo objetivo máximo é garantir a continuidade da organização, a fim de que
a mesma possa coordenar as contribuições das areas para a otimização do resultado
global da organização e cumprir a sua missão. A vasta expansão da atividade do
Estado, absorvida pelo Poder Executivo, extravasou o âmbito de previsibilidade
legislativa (p. 60).

Cruz (1988) afirma que a receita pública pode ser:
orçamentária e extra-orçamentária, aquela composta pelos tributos, rendas,
transferências, alienações, retorno de empréstimos e operações de crédito; esta,
conforme o próprio titulo indica, são formadas por receitas que não integram o
orçamento fiscal (p. 41).

Essa receita extra -orçamentária é integrada por valores de terceiros cuja devolução
registrada no passivo financeiro a ser resgatado em curto prazo. Neste respeito o Estado faz o
papel de depositário desses valores.

2.2.1 Definição
0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é um tributo de competência

municipal incidente sobre os serviços elencados em lei comploonentar, excetuados os serviços

de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal, tributadospelp ICMS.
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de
1988, consagrou nova discriminação de rendas tributárias, reformulando, em parte, o sistema
tributário nacional. 0 ISS continuou a ter a mesma denominação.
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2.2.2 Características

Desde o seu nascimento em 1965, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza se
enquadra na categoria dos impostos sobre a circulação. Em seus primórdios fazia parte dos
impostos sobre a produção e circulação.
Portanto, o ISS tem por objeto a circulação econômica de serviços, ou seja, a
prestação de serviços, consistente na circulação econômica de bens imateriais ou incorpóreos,
que não sejam mercadorias ou produtos. Assim, as prestações de serviços sem a finalidade
lucrativa, não caracterizam a hipótese de incidência para o ISS.

2.2.3 Fato gerador

Dispõe o Código Tributário Nacional que o fato gerador da obrigação tributária "d a
situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência" (Art. 114). Ou o
conjunto de fatos que permitem aos entes do fisco exercerem sua competência legal de criar
um crédito contra o contribuinte.

Assim, o fato gerador do ISS é a prestação de serviços efetiva, por empresas ou
profissionais autônomos, definidas em lei complementar e disciplinados em lei ordinária
municipal. Destarte, o ISS no incide sobre serviços em potencial, mas sobre o efetivo
serviço prestado, real, concretamente existente.

Importante é frisar que com o ISS não se está onerando a atividade, por exemplo de
contabilidade ou transporte, mas a prestação de serviços contábeis e de transportes a
terceiros. Os serviços agravados pelo ISS são os constantes da lista anexa A. Lei
Complementar 116, de 31 de julho de 2003.

Os serviços tributáveis pelos municípios devem estar especificados em lei
complementar federal. Mas a CF não institui tributo, apenas atribui competência aos entes
federados para tanto. Devem os municípios através de leis próprias instituir o imposto,
fazendo constar todos os itens definidos em lei complementar ( CF art.150, I).
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2.2.4 Contribuinte/prestador de serviços

Conforme o artigo 121 do Código Tributário Nacional descreve-se contribuinte como
o sujeito passivo da obrigação tributária, obrigado ao pagamento ou penalidade pecuniária.
Sujeito passivo é pessoa que tem relação pessoal e direta com o fato imponivel; ou
responsável, aquele que embora não seja contribuinte, está obrigado ao pagamento por conta
de previsão legal,.
A Lei Complementar 116/03, disciplina em seus artigo 5° que contribuinte do ISS é o
prestador de serviços. Porém, o artigo 6° da referida lei, repetindo disposição contida no art.
128 do CTN, concede aos Municípios e Distrito Federal, a faculdade de atribuir à terceira
pessoa, responsabilidade pelo crédito tributário.

A total exclusão de responsabilidade do prestador do serviço pelo crédito tributário
possível, se estebeleeida por lei municipal, através da substituição tributária, podendo
mesma constituir responsabilidade subsidiária entre prestador e tomador dos serviços,
visando o cumprimento total ou parcial da obrigação, podendo esta se estender As multas e
acréscimos legais.

Embora a LC 116/03 não especifique que pessoa vinculada ao fato gerador pode ser
responsabilizada pelo recolhimento do tributo, as leis municipais devem atribuir tal
responsabilidade apenas As pessoas jurídicas, uma vez que pessoas físicas não possuem
mecanismos hábeis para fazer a retenção na fonte.

2.2.5 Base de cálculo

A base de cálculo integra o aspecto quantitativo da hipótese de incidência, rima vez
que tem a finalidade de mensurar o quantum devido, de modo que, é a partir da base de
cálculo que que poderá atribuir valor pecuniário à obrigação tributária.
Neste sentido o caput do artigo 9° do Decreto-lei n° 406, de 31 de dezembro de 1968,
disciplina que a base de cálculo do Imposto sobre Serviços é o prego do serviço, trazendo nos
seus §§ 1° e 3°, a exceção A regra, ou seja, a incidência de imposto fixo, aplicável em alguns
casos.
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A Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 não revogou o artigo 9° do DL n°
406/68, nem mesmo se § 1°, o qual manteve a redação original, assim, os contribuintes
classificados como autônomos e prestadores de serviços que utilizem sua própria força de
trabalho, estão livres do cálculo do imposto com base na remuneração percebida, sendo
tributados através do imposto fixo. Sob esta forma de trabalho pessoal não se fala de base de
cálculo ou alíquota.

2.2.6 Aliquota
Alíquota é o percentual que irá incidir sobre a base de cálculo para apurar-se o
montante devido do tributo. Ao /ado da base de cálculo a aliquota integra o aspecto
quantitativo da hipótese de incidência, conforme Carraza (2003, p. 227) "6 um dos elementos
essenciais do tributo, sem a qual não será possível determinar o quantum debeatur. "
0 art 4° da Lei Complementar n° 100/99 fixou a alíquota máxima de incidência do
ISS. Comenta Martins (2002, p. 205) que "a aliquota máxima de incidência do imposto de
que trata esta lei complementar, não mencionou sobre

o serviço versado pela lei

complementar, mas sobre o imposto, que é o ISS", logo a Lei Complementar n° 100/99 fixou
aliquota máxima a ser observada pelos municípios.
A aliquota será estabelecida pela lei ordinária de cada município, sendo a alíquota
maxima 5%. Cada Município pode estabelecer aliquota inferior, mas não superior.
Rossi (2004) afirma que "a LC n° 100/99 apenas disciplinou a tributação sobre a
exploração de rodovia mediante cobrança de pedágio" e que "a interpretação que se deve dar
ao artigo mencionado não pode abranger toda a lista de serviços da legislação até então
vigente, mas tão somente ao item 101, de que tratou a lei".
Para o cumprimento do principio da legalidade exarado no artigo 150, inciso I da
Constituição Federal, a apuração do imposto dar-se-á pela multiplicação da base de calculo
pela al iquota aplicável, a qual deverá ter previsão expressa em lei pelo ente competente.
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Portanto, compete A. União, pela redação do artigo 156, § 3°, inciso 1 da CF, e pela
Emenda Constitucional n° 37/2002, isto através de lei complementar, estabelecer aliquotas
máximas e mínimas ao ISS.
2.2.7 Aliquotas máxima e minima
Rossi (2004) analisa que "até o advento de LC n° 116/03, apenas o item 101 da lista
de serviços continha previsão de aliquota máxima fixada em cinco por cento, os demais itens
da lista podiam ser tributados com aliquota superior." Portanto, com exceção do item 101 da
lista, os demais podiam ter aliquota acima de 5%.
Da LC n° 116/03 em diante fixou-se aliquota máxima de cinco por cento para o ISS, a
qual deveria ser aplicada pelos municípios, após a adequação das leis muncipais.
Neste sentido, Hely Lopes Meirelles (2003, p.216) argumenta:
As aliquotas do ISS deverão sujeitar-se aos máximos e mínimos fixados em lei
complementar, nos termos do artigo 156, § 3°, inciso I, da CF, na redação que lhe
deu a EC 37, de 12.6.2002. No que tange à aliquota máxima essa disposição
constitucional apenas confere à Unido a faculdade de limitar tais aliquotas, de
modo que, na sua falta, os Municípios podem estabelecê-los livremente, como
ocorre na atualidade. Já o mesmo não ocorre com a aliquota minima, pois o art.
88do ADCT, na redação da EC 37/2002, estabelece que, enquanto lei
complementar não fixar a alíquota minima de fala o inciso I do § 3° do art. 156 da
CF, o ISS terá aliquota minima de 2%...."

2.2.8 Isenção

A isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo devido; na isenção ocorre o fato
gerador, há a constituição do crédito tributário, mas este fica excluído por expressa
determinação de lei ordinária.
Martins (2002, p. 224) explica que "na verdade, a isenção é modalidade de incentivo
fiscal. 0 incentivo fiscal é o gênero do qual a isenção é espécie, como se observa no inciso
III do § 2° do art. 143 da CF/88."

33

0 artigo 56 da Lei n° 1.427, de 22 de dezembro de 1981, do Código Tributário
Municipal, trata das isenções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, desde que
cumpridas as exigências da legislação, ficam isentos do ISS os serviços:
a) Prestados por engraxates ambuilantes;
b) Prestados por associações culturais;
c) De diversão pública, consistentes em espetáculos desportivos, sem venda de
ingresso, pules ou talões de apostas ou em jogos e exibições competitivas, realizadas entre
associações e conjuntos;
d) De diversão pública com fins beneficentes ou considerados de interesse da
comunidade pelo órgão de educação e cultura do Município ou órgão similar.
e) Executados por administração, empreitada ou subempreitada de obras de
construção civil e serviços de engenharia consultiva, quando contratados com o Município,
através de seus órgãos da administração direta e indireta (art. 1° da Lei n° 2.111, de
29/12/89);
Parágrafo Único — Os serviços de engenharia consultiva são os seguintes:
1 — Elaboração de pianos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e
outros, relacionados com obras e serviços de engenharia;
II — Elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos
de engenharia;
III — Fiscalização e supervisão de obras e serviços de engenharia.

2.2.9 Imunidade/não-incidência
Etimologicamente, imunidade vem do latim immunitas, que significa exoneração.
Neste sentido pode-se afirmar que imunidade é considerada a limitação constitucional que
su prime o poder de tributar do Estado.
Através da imunidade a Constituição Federal anula parcela do poder fiscal, vedando
que a União, Estados e Municípios criem impostos sobre certas pessoas, fatos ou coisas. Uma
barreira constitucional que impede a cobrança do tributo.
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Antes de ser um privilégio, a imunidade é uma proteção integral do interesse público
que visa o desenvolvimento econômico, de modo a proteger valores considerados necessários
e permanentes ao bem comum, não cabendo fracionamento de nenhuma espécie.
Não é possível considerar a imunidade tributária como renúncia fiscal, pois não
representa nenhum favor fiscal. Não sendo uma exceção, deixa-se de interpretar a imunidade
por meio de processo restritivo, para não cercear o alcance da Constituição Federal.
HA de se distinguir Imunidade de Isenção e da não-incidência. A isenção C.: a dispensa
do pagamento do tributo devido, excluindo-se, por meio de lei, a tributação. Ao passo que a
não-incidência ocorre quando a situação tributária fica fora do campo da tributação.
incxistindo a ocorrência do fato gerador, por carecer da hipótese de incidência tributária.

A imunidade está dividida em subjetiva c objetiva e reciproca. A imunidade subjetiva
determinada em razão da pessoa. Enquanto que a imunidade objetiva é prevista em razão do
objeto tributado. Tais imunidades se aplicam somente em relação aos impostos, excluindo-se
taxas e contribuições, de natureza contraprestacional e indenizatoria.

A Constituição veda A União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituir
impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços, uns dos outros. E a imunidade reciproca
evita que se tomem contribuintes urns dos outros, evitando assim hostilidades entre os entes.
Portanto, o município não poderá exigir ISS da União, Estados, Distrito Federal

e

Municípios.

Essas vedações de tributação também tem como objetivo evitar uma inutilidade de
pagamentos recíprocos. Nesta imunidade reciproca incluem-se as autarquias e fundações por
estarem vinculadas as suas rendas, patrimônio e serviços As suas finalidades essenciais.

2.2.10 Infrações

e Penalidades

O Imposto Sobre Serviços — ISS. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza,
como o próprio nome diz, tem como fato gerador a prestação do serviço de qualquer natureza,
definidos em lei complementar. Entretanto, cabe salientar que a Constituição Federal vigente
excetuou de seu alcance os serviços de transporte intermunicipal e interestadual, os de
comunicação e os de exportação.
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A incidência desse imposto recai sobre atividades de cunho comercial, que visem o
lucro, prestados por empresas ou profissionais autônomos, excluídos os serviços gratuitos e os
prestados sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, com vinculo
empregaticio.

0 art. 55 do Código Tributário Municipal de São José declara que serão as infrações
serão punidas com as seguintes penalidades:

I — multa de importância igual a 0,5% da base de cálculo, referida no art. 34, nos casos
de:
a) falta de inscrição ou de alteração;
b) inscrição ou sua alteração, comunicação de venda ou sua transferência de
estabelecimento e encerramento ou transferência do ramo de atividade, fora do prazo;

II — multa de importância igual a 1,5% da base de cálculo referida no art. 34, nos
casos de:
a) falta de livros fiscais;
b) falta de escrituração do imposto devido;
c) dados incorretos na escrita fiscal;
d) falta de número de cadastro de atividades em documentos fiscais;

III — multa de importância igual a 2,5% da base da cálculo referida no art. 34, nos
casos de:

a) falta de declaração de dados;
b) erro, omissão ou falsidade de declaração de dados;

IV — multa de importância igual a 5% da base de cálculo referida no art. 34, nos casos
de:
a) falta de emissão de nota fiscal ou outro documento admitido pela Administração;
b) falta ou recusa de exibição de livros ou documentos fiscais;
c) retirada do estabelecimento ou do domicilio do prestador, de livros ou documentos

fiscais;
d) sonegação de documentos para a apuração do preço dos serviços ou da fixação da
estimativa;
e)

embaraço de impedimento à fiscalização.

Os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e os de comunicação são
exceções de serviços alcançados pela tributação municipal. Desde a CF/88, todos os demais
serviços estão sujeitos à tributação do município, desde que uma lei complementar os
catalogue.
Na órbita da legislação complementar fomentou-se o aparecimento de diversas listas
definidoras de serviços abrangidos pelo ISS. Torna-se evidente que, pela Constituição,
aqueles serviços que não constam da respectiva lista, aprovada pela lei complementar, jamais
poderão provocar a incidência do imposto municipal.

2.2.11

A lei de responsabilidade fiscal

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de
2000) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, mediante ações em que se previnam riscos e corrijam os desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, destacando-se o planejamento, o controle, a transparência e a
responsabilização, como premissas básicas.

A Secretaria do Tesouro Nacional tem, dentre suas competências, as atribuições de
normatizar o processo de registro contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal, consolidar Os
Balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, ainda, promover a
integração com as demais esferas de governo em assuntos de administração financeira e
contábil, assumindo com isso as funções de Orgdo Central de Contabilidade da União,
conforme o § 2o do artigo 50 da LRF e inciso I, artigo 17 da Lei n. 10.180, de 6 de fevereiro
de 2001.
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A Secretaria do Tesouro Nacional vem realizando, em conjunto com os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e as entidades técnicas representativas da sociedade, a
padronização dos conceitos, definições, regras e procedimentos contábeis a serem observados
pelas esferas de governo, na elaboração e divulgação dos referidos manuais, os quais serão
revisados, periodicamente, com a finalidade de implementar as melhorias sugeridas.
A LRF cria condições para uma nova cultura gerencial na gestão dos recursos públicos
e incentiva o exercício da plena cidadania, especialmente no se refere it participação do

contribuinte no processo de acompanhamento da aplicação dos recursos públicos

e de

avaliação dos resultados.
Cruz e Platt (2002) apresentaram, através do Núcleo de Indicadores Contábeis do
Brasil, da UFSC, uma síntese sobre as palestras de repercussão governamental e social da
LRF na administração pública, onde comentam o seguinte:
A LRF fundamenta-se em princípios como planejamento, transparência e
participação popular. 0 planejamento visa gerar um processo capaz de garantir, no
tempo necessário, os recursos adequados para a execução das ações
administrativas, exigindo que se haja preventivamente, ao invés de corretivamente.
A transparência é o mecanismo que tenta fazer com que a sociedade tome
conhecimento das ações governamentais, passando pelo fornecimento de
informações compreensíveis aos cidadãos, Ligada à transparência está a
participação popular, que tem nas audiências públicas (art. 48 da LRF) um meio de
se tornarem centros de decisão, ao invés de meras participações em exaustivas
reuniões.

0 estudo realizado demonstrou que o maior índice de rejeição de contas públicas no
Estado Santa Catarina é de contas municipais. 0 índice é 72% dos 293 municípios
catarinenses, os quais tiveram suas contas com parecer de rejeição. Um aumento expressivo
se comparado com o ano de 1999, antes da LRF, quando apenas 19% dos municípios tiveram
o mesmo parecer.

A Lei de Responsabilidade Fiscal , em seu artigo 42, objetiva coibir desmandos

administrativos como a inscrição de restos a pagar de despesas sem o necessário aporte
orçamentário, transmitindo-se as dividas ao próximo governante.
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Cruz e Platt (2002) afirmam que "tal desobediência é considerada gravíssima pelo
Tribunal de Contas, sendo que a Lei de Crimes Fiscais prevê que o administrador público
estará sujeito a uma pena de 1 a 4 anos de reclusão."
As ações de improbidade administrativa no Estado de Santa Catarina aumentam it
medida que o TC/SC rejeita as contas das prefeituras. Entretanto, mesmo permanecendo o
parecer de rejeição, a Camara de Vereadores pode derrubar o parecer e aprovar as contas do
Município.
Os pesquisadores do Departamento de Ciências Contábeis da UFSC apresentaram
duas metodologias que visam a busca de melhores resultados na administração pública e um
plena atendimento da LRF: primeiro os Indicadores Contábeis brasileiros (ICB's), com um
conjunto de indicadores para a análise do desempenho municipal. A segunda metodologia é
de um sistema de custos para pequenos municípios, que visa atender A. exigência especifica da
LRF (art. 4° e 50) e oferecer informações úteis para a tomada de decisões.

2.3 A Incidência de Fraudes Fiscais no Sistema Tributário

No Brasil há relatos de indícios de sonegação no universo tributário. Segundo Sousa
(2002), "6 de sabença mediana, que o nível de sonegação grassa em percentuais por vezes
superiores a 50 %, em relação a grande parte dos tributos."
A sonegação, via de regra, é a maneira muitas vezes encontrada pelas empresas, para
resolver seus problemas de caixa e como justificativa para evitar a falência, devido A elevada
carga tributária a que se submetem.
Deste modo, conquanto se tenham apenamentos para tais práticas, nefastas A
economia pública, o fim de sas normas, ao longo do tempo mostrou-se inatingido, no ponto
em que efetivamente, não coibiam a ilícita evasão de recursos.
Com o advento da Lei 4.729, de 14 de julho de 1965, de finiu-se o crime de sonegação
fiscal, para disciplinar o variado universo de condutas de evasão tributária, tais como: a
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vontade deliberada de suprimir ou reduzir tributo - mediante condutas tão diversas como
declaração falsa, a omissão de informações, a inserção de elementos inexatos ou a omissão de
elementos necessários em documentos ou livros ou, ainda, a adulteração de notas ou faturas,
o fornecimento gracioso de documentos ou a alteração de despesas, por exemplo.

A evasão fiscal é, sem dúvida, o maior motivo das dificuldades pelo qual passam os
municípios brasileiros. Dentre as principais causas da evasão fiscal do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza estão: o desaparelhamento da Fazenda Pública Municipal; a
passividade do agente público municipal no processo arrecadatório

e a certeza da

impunidade.

Nas correntes doutrinárias, ha várias abordagens acerca dos termos fraude, sonegação
etc. No mundo jurídico observamos alguns debates aprofundados. A doutrina tributária
brasileira se dedicou ao tema há alguns anos e construiu uma definição de elisão como uma
conduta licita do contribuinte antes da ocorrência do fato gerador, que ele pratique sem que
esteja revestida de nenhuma prática simulatória, com a qual ele obtenha uma menor cama
tributária legalmente possível.

Segundo uma entrevista concedida ao Professor Alexandre Lima Wunderlich ((2004,
p. 1), especialista em Direito Penal Contemporâneo da UNISINOS, por Eduardo Portanova,
a expressão sonegar é "suprimir ou reduzir tributos, contribuição social ou qualquer
acessório, mediante omissão, falsificação, fraude etc. Condutas que, dolosamente, lesem o
Fisco".

Entretanto, não seria temerário afirmar que uma corrente majoritária distingue os
termos de forma a enquadrar como evasão o artificio doloso do qual se vale o agente para
subtrair ao tributo manifestações de capacidade contributiva originalmente a ele sujeitas, e:
por elisão, o emprego de técnicas legais com a mesma finalidade de outrora.
Percebe-se uma diferenciação dos conceitos peio método dos meios empregados, onde
Huck (1997) assinala que:
(...) a elisão, de urn lado, tem sua preocupava° concentrada no uso de
meios legais, ao menos formalmente lícitos, enquanto que na evasão atuam
meios ilícitos c fraudulentos. Na fraude, a distorção ocorre no momento da
incidência tributaria, ou após sua ocorrência, ao passo que na elisão o

indivíduo atua sobre a mesma realidade, mas, de alguma forma, impede
que ela se realize, transformando ou evitando o fato imponivel ou gerador
do tributo. Na elisão, em suma, o ato ou negócio 6 engenhosamente (ou
não tanto) revestido pelo agente com outra forma jurídica, alternativa A
originalmente pretendida, com resultados econômicos análogos, mas não
descrita ou tipificada na lei como pressuposto da incidência do tributo (11-

12).

Coêlho (1998) também diferencia pela natureza das meios empregados, ao
lec ionar:
Na evasão ilícita os meios são sempre ilícitos (haverá fraude ou simulação
de fato, documento ou ato jurídico. Quando mais de um agente participar
dar-se-4 o conluio). Na elisão os meios sit) sempre Helios porque não
vedados pelo legislador (174).

Outra diferenciação refere-se à cronologia do ato, onde se o ato destinado a
evitar, reduzir ou retardar o pagamento do tributo foi praticado antes da ocorrência do
fato imponivel, caracteriza-se a elisão. Se, entretanto, posteriormente ao fato
imponivel, evidencia-se a evasão.

E Co'êlho (1998:) assinala:

Na evasão ilícita a distorção da realidade ocorre no momento em que
ocorre o fato jurigeno-tributário (fato gerador) ou após a sua ocorrência.
Na elisão, a utilização dos meios ocorre antes da realização do fato
jurigeno-tributário ou como aventa Sampaio Doria, antes que se
exteriorize a hipótese de incidência tributária, pois, opcionalmente, o
negócio revestirá a forma jurídica alternativa não descrita na lei como
pressuposto de incidência ou pelo menos revestirá a forma menos onerosa

(174).

Sousa (1960) concorda:

(...) o único critério seguro (para distinguir a fraude da elisão) 6 verificar
se os atos praticados pelo contribuinte, para evitar, retardar ou reduzir o
pagamento de urn tributo foram praticados antes ou depois da ocorrência
do respectivo fato gerador: na primeira hipótese, trata-se de evasão; na
segunda trata-se de fraude fiscal (113).

Efisão fiscal, portanto, pode ser identificada como a adoção, pelo contribuinte,
de condutas licitas, omissivas ou comissivas, que tenham por finalidade evitar a
prática do fato imponivel da obrigação tributária, reduzir seu montante ou adiar seu

cumprimento.
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Por seu turno, evasão fiscal pode ser definida como a utilização, pelo
contribuinte, de comportamentos proibidos pelo ordenamento jurídico para reduzir,
deixar de pagar ou retardar o pagamento de tributos. É a economia ilícita

OU

fraudulenta de tributos, onde sua realização passa pelo não cumprimento de regras de
conduta tributária ou pela utilização de fraudes. Percebe-se, pois, que o contribuinte
pratica o fato imponivel da obrigação tributária, mas se furta de pagar tributo através
do uso de métodos inidõneos.

2.3.1. Crimes contra a ordem tributária (sonegação fiscal)

Os crimes contra a ordem tributária praticados por particulares, denominados
crimes de sonegação fiscal (lei n.° 4.729/65), encontram-se agora definidos na lei n.°
8.137, de 27 de dezembro de 1990, que assim dispõe:
"Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades
fazenddrias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;

Ill - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou
qualquer outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba
ou deva saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a
legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no
prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da
maior ou menor complexidade da matdria ou da dificuldade quanto ao
atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:

42

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de
obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiirio,
qualquer percentagem sobre a parcela dedutivel ou deduzida de imposto
ou de contribuição como incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo
fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de
desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita
ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil
diversa daquela que 6, por lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa"

2.3.2 Declaração falsa
Pode ser entendida como a informação ou afirmação prestada à autoridade
fazendária sobre a existência ou inexistência de um fato ou uma situação de direito
que não corresponde com a verdade. Essa falsidade pode ser comitiva, quando
contiver informação errada, mentirosa; ou

omissiva, quando omitir qualquer

informação que dela devesse constar.

2.3.3 Fraude à fiscalização tributária

É a anotação de elementos inexatos (que não são verdadeiros, nem autênticos)
ou a omissão de operações de qualquer natureza (que envolvam atos ou fatos
geradores da obrigação tributária, como a compra, venda, pagamentos, recebimentos,
operações bancárias, contratos, etc.) em documentos ou livros exigidos pelas leis
fiscais. O vocábulo "elementos" deve ser interpretado em sentido amplo, podendo
significar mercadorias, despesas, pregos, ou quaisquer outros dados que devam constar
de notas fiscais, recibos, faturas, ou outros documentos cujo registro se faça em livro
fiscal.
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2.3.4 Falsificar ou alterar documento relativo à operação tributiivel
Tem o sentido de adulterar documento ou papel que seja autêntico, verdadeiro,
modificando-lhe o conteúdo por meio de rasuras, processo químico, montagem ou
qualquer outro meio semelhante.

O próprio legislador ordinário já definira o que é sonegação, ao estabelecer no
artigo 71 da Lei do Imposto de Consumo (lei n.° 4.502, de 30 de novembro de 1964)
que:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendaria:
I — da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstancias materiais;
H — das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente."

Com efeito, duas considerações fazem-se pertinentes: 1) a sonegação fiscal
somente se tipifica como crime depois de materializada a hipótese de incidência
tributária, ou seja, após ocorrido o fato gerador da obrigação tributária; 2) somente
constituem crime contra a ordem tributária as práticas que suprimam ou reduzam
tributo, ou seja, quaisquer outras que não alcancem esses objetivos não podem ser
tipificadas como tal.

2.3.5 Inadimprincia fiscal
Faz-se conveniente anotar que o simples não-pagamento de tributos, isto 6, a
inadimplência fiscal não passa de um "incumprimento" administrativo de natureza não
criminal. Deixar de pagar tributo não é crime, ou seja, não equivale à sonegação
fiscal. Entretanto, na hipótese do contribuinte deixar de repassar aos cofres públicos
valores descontados ou retidos, pode se dar a tipificaçã'o de prática delituosa que, em
última análise, evoca a prática da apropriação indébita.
Fora esta hipótese, anota Marins (2002):
(...) a inadimplencia fiscal não é delito criminal e conduz tão-somente
aplicação das penalidades administrativas cabíveis e a inscrição em divida
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para fins da extração da certidão de divida ativa (CDA) que é o titulo
executivo extrajudicial que irá aparelhar a execução fiscal a ser promovida
pela Fazenda Pública (p.31).

2.3.6 Simulação, fraude à

lei e dolo

A simulação é instituto de Direito Civil, hodiemamente disciplinada no artigo
167, §1° do Novo Código Civil, lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
"Art. 167. t. nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o
que se dissimulou, se valido for na substância e na forma.
§1° Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I — aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas As quais realmente se conferem, ou transmitem;
II — contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira;
Ill — os instrumentos particulares forem antedatados, ou Osdatados."

Portanto, a simulação compreende a realização de atos ou negócios jurídicos
através de forma prescrita ou não defesa em lei, mas de modo que a vontade
formalmente declarada no instrumento oculte deliberadamente a vontade real dos
sujeitos da relação jurídica com a finalidade de prejudicar terceiros. No dizer de
Miranda (1983:53) "na simulação, quer-se o que não aparece e não se quer o que
aparece".
Vale anotar que a doutrina !Atria tem classificado a simulação em absoluta ou
relativa, ensinando que na simulação absoluta dá-se um "acordo simulatório", que não

se espera qualquer espécie de resultado jurídico. .1á na simulação relativa (também
denominada de dissimulação) a pratica de ato ou negócio simulado é o caminho
encontrado para a obtenção de um determinado resultado jurídico, verdadeiro e
desejado.
Em síntese, na simulação absoluta inexiste ato ou negócio jurídico, enquanto
que na dissimulação o ato ou o negócio jurídico existe, mas se encontra escamoteado.
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2.3.7

Fraude

toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Ulhoa Canto, citado em parecer da abordagem de Derzi (1997:243), anota as
impropriedades da Lei n.° 4.502/64, notadamente quanto a conceituação legal de
fraude:
Para terminar estas breves observações, penso que é oportuno ponderar
mais uma vez, (...) a péssima redação adotada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n.° 4.502, de 30.11.1964, que por força do disposto no art. 21 do Dec.-Lei
n.° 401, de 30.12.1968, acabou sendo também valida para efeitos de
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, na qualificação de
sonegação e fraude ou conluio. A maneira de caracterizar essas figuras
ilícitas foi infeliz, porque misturou conceitos que deveriam ter ficado
separados, e, principalmente, porque deu uma de fi nição de fraude que
suscita dificuldades de entendimento, sendo no meu parecer, um daqueles
casos para os quais a interpretação é reservada como meio de compreensão
do verdadeiro sentido da norma (p. 243).

Assim, a fraude A lei pode ser compreendida como a ação ilícita que vise
enganar o fisco sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação principal. Isto é.,
ocorrido o fato gerador da obrigação tributária principal, a conduta ilícita do
contribuinte que vise enganar o fisco (negando a ocorrência do fato gerador ou
alterando as características essenciais de modo a reduzir o montante do imposto
devido, evitar ou diferir seu pagamento) pode ser tipificada como crime de fraude A
lei.
A simulação não se confunde com a fraude A lei, posto que esta decorre não da
divergência entre a vontade real e a vontade declarada, mas da violação intencional de

norma jurídica cogente. Miranda (1983) exemplifica bem essa distinção:
Quem vende o imóvel a terceiro sem ter querido vender (=ficticiamente).
para escapar à execução pelos credores, simula: manifestou a vontade de
vender sem ter querido vender. Não fraudou a lei. 0 que aparenta vender o
bem, tendo , em verdade, doado, simulou. Se, para não pagar a indenização
devida ao inimigo, alguém doa os bens, frauda a credor: manifestou doar,
e doou; mas, fraudulentamente, prejudicou o credor (p. 54).

Da mesma forma, fraude não se confunde com sonegação fiscal, posto que

fraude é a ação ou omissão que visa impedir a ocorrência do fato, enquanto que
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sonegação 6 a ação ou omissão tendente a impedir o conhecimento da ocorrência do
fato, ou seja, o aspecto temporal é a linha demarcatória desses dois institutos, pois no
primeiro evita-se o fato; no segundo, evita-se o conhecimento do fato, que já ocorrera.
Ambos os institutos — fraude à lei e simulação — são causas de nulidade dos
atos e dos negócios jurídicos, onde seu reconhecimento produz efeitos na esfera
tributária através da revisão do lançamento, desde que se afigure possível.
0 dolo civil, tipificado no artigo 145 e seguintes do Novo Código Civil,
causa de anulabilidade dos atos jurídicos, caracterizando-se pelo emprego de artifícios
graves que induzam a erro de consentimento.
Finalmente, vale anotar que há necessidade de pronunciamento judicial para a
declaração de nulidade com base na simulação ou em qualquer outro vicio acima
catalogados, pois no regime do novo Código Civil "as nulidades devem ser
pronunciadas pelo juiz".
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CAPITULO 3— A EVASÃO FISCAL DO ISS NA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

DE SAO JOSÉ/SC
A discrepância nos valores previstos com as receitas tributárias prejudica a população
como um todo, haja vista que os recursos disponíveis poderão ser insuficientes para assegurar
a aplicação em serviços considerados básicos para a sociedade. Pode-se citar, como exemplo,
a Prefeitura Municipal de São José/SC, que, conforme divulgado pelo Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina, no ano 2003 não observou o índice mínimo de 15% de aplicação
das receitas de impostos em ações e serviços públicos de saúde, assim como também não
cumpriu o percentual de 25% destas receitas na manutenção e desenvolvimento do ensino
naquele mesmo ano.

A importância do Setor de Serviços vem se ampliando intensamente nos últimos anos
em todos os países, devido ao seu papel no crescimento econômico, tanto do ponto de vista
da geração de renda como da geração de postos de trabalho.
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, em 1999, através
da Pesquisa Anual de Serviços — PAS, em Santa Catarina 38.473 empresas de serviços
empregavam cerca de 200 mil pessoas e geraram como receita bruta um valor aproximado de
R$ 5,3 bilhões. Dessa receita, 57,4% são gerados pelos serviços de transportes

e

correios/telecomunicações, o setor de alojamento e alimentação responde com 10,1%. Além
desses, ha outros setores de serviços prestados as empresas e outras atividades de serviços.
Destaca-se que na Prefeitura Municipal de São José/SC, dentre os tributos que
compõem a receita tributária 16% referem-se ao Imposto Sobre Serviços. A Lei
Complementar 116, de 31/07/2003, alterou a lista de serviços tributados pelo ISS e criou 107

novas hipóteses de incidência, aumentando a arrecadação dessa receita.
Durante o período de observação junto 6. Prefeitura Municipal de São José/SC, entre
janeiro e novembro de 2005, detectou-se a ocorrência de infrações pelas empresas
prestadoras de serviços inscritas no Cadastro Municipal de Contribuintes, que deixaram de
efetuar, na forma e prazo regulamentares, as alterações de dados cadastrais, tais como
mudança de razão social, de endereço e até mesmo encerramento de atividades não apuradas
pela ação fiscalizatória.
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No mesmo período ficou patente a evasão de receita pela renúncia fiscal, motivada
pela não inscrição do crédito tributário não pago no seu vencimento, em divida ativa, e,
consequentemente, propiciando o requerimento de prescrição legal pelo contribuinte. Uma
vez ajuizada a execução fiscal, cessa a suspensão do prazo prescricional, conforme §2° do
art.8° da Lei n° 6.830 de 22.09.1980. No despacho que defere a inicial interrompe o prazo

prescrional. Na interrupção há a inutilização total do prazo já decorrido, iniciando-se nova
contagem de prazo.
Durante os onze meses de observação até novembro de 2005, dos quase 13.000
processos protocolados no Centro de Atendimento ao Cidadão da PMSJ, cerca de 70% eram
destinados à Secretaria da Receita, dos quais, aproximadamente 10% referiam-se a pedidos
de prescrição legal pela não cobrança do débito tributário em tempo hábil.
No Setor de Fiscalização de Tributos da Prefeitura de Sao José/SC evidenciou-se uma
carência quantitativa e qualitativa dos fiscais do município. Alguns fiscais atuam em grandes
áreas designadas do Município de São José, cuja cobertura se toma ineficiente dadas as
condições de procedibilidade ao investigar delitos contra a ordem tributária.
Quanto its possíveis formas de sonegação detectadas pela fiscalização, relataram-se
condutas delituosas mencionadas nos artigos da Lei n° 8.137/90, tais como:
"I — Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias".
Rizelo (1996 p. 46) comenta que "esse delito poderá ser perpetrado mediante ação
omissiva (omitir) ou comissiva (prestar)", é caracterizado pela falsidade ideológica com
intuito de suprimir ou reduzir tributo, mediante a ausência ou a declaração falsa.
"II — Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal"; Se os
serviços forem omitidos ou registrados em valores incorretos (inexatos), o fato causará
supressão ou redução do tributo, o que lesa o sujeito passivo e caracteriza o crime.
"III — Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicatas, nota de venda ou qualquer
outro documento relativo a operação tributável"; os crimes aqui configurados são os que os
fiscais costumam chamar de 'nota paralela', 'nota calçada' e `sub-faturamento'.
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Declaram os fiscais municipais de São José que "nota fiscal paralela signi fi ca nota
fiscal impressa com o mesmo número e a mesma série da nota fiscal devidamente autorizada
pelo fisco". A nota fiscal paralela pode ser utilizada tanto pela empresa prestadora do serviço
como pela empresa tomadora. Tudo depende do objetivo do uso da nota fiscal paralela. Sc a
finalidade é omitir o registro da operação da prestação do serviço, o contribuinte manda
imprimir notas paralelas, a fim de usa-las em outros determinados serviços, omitindo o
registro de todas as operações constantes do bloco de notas fiscais.

Na modalidade de fraude conhecida por nota calçada, portanto, o agente da fraude
fiscal preenche o documento fiscal com os dados operação de serviços efetivamente realizada,
sendo que na outra via insere valor do serviço, geralmente menor, para permitir recolhimento
a menor do tributo a recolher.

Além da nota calçada e da nota paralela, o fraudador do Imposto Sobre Serviços - ISS,
costuma utilizar-se, igualmente, do expediente da "nota fria", através da qual o contribuinte,
emite notas fiscais falsas geralmente relativas a empresas inexistentes, de fato ou de direito,
ou já canceladas.

Outro exemplo de evasão fiscal muito freqüente mencionado pela fiscalização,
consiste no fato de o contribuinte instituir empresa em município cuja aliquota do 1SS
menor em relação aquele onde a empresa está efetivamente sediada e operando.

É imperativo ressaltar que a legislação não impede que a empresa prestadora de
serviços tenha sede ou filial em município onde a aliquota de ISS é menor, até porque o ente
federado municipal tem liberdade na fixação deste elemento do tributo, desde que,
efetivamente, ela esteja instalada la e exerça suas atividades. A fraude diz respeito ao alto da
empresa existir somente de direito (no papel), e não de fato, no município cuja carga tributária
menor.
No Município de Sao José/SC o deslize ocorre em mão dupla. Isto é, ao mesmo tempo
que sofre a evasão de receita pela instalação de empresas no papel em municípios vizinhos.
como Santo Amaro da Imperatriz, conforme confessado por escritórios contábeis indagados, a
PMSJ fomenta o êxodo da empresas de serviços do Município de Florianópolis, e,
particularmente, de profissionais liberais, cuja aliquota atribuída é predominantemente de 5%.
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Outro questionamento relatado por contribuintes no Centro de Atendimento ao
Cidaddo da PMSJ reside no ISS/NET da Prefeitura de Florianópolis, que valendo-se de Lei
Complementar n° 56 em seu Art. 266, Subseção VI, reza:
"Sao responsáveis, por substituição tributária, pelo pagamento do imposto sobre
serviços de qualquer natureza:
I - as pessoas jurídicas que contratarem serviços sujeitos à incidé•ncia do imposto de
contribuinte que não comprove estar regularmente inscrito no Cadastro de
Prestadores de Serviços de Qualquer Natureza;
II - as pessoas, físicas ou jurídicas, que contratarem a prestação dos serviços
previstos nos itens 32, 33 e 34 da Lista anexa ao decreto-lei n° 406, de 31 de
dezembro de 1969, na redação dada pela Lei Complementar n° 56, de 15 de
dezembro de 1987;
32 — Demolição, com al iquota de 3%;
33 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e
congéneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dc
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),
tributado em 3% e;
34 - Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem. estimulacJio e outros serviços
relacionados com a exploração de petróleo e gas natural, cuja al iquotaij.J. de 5%.

Entretanto, conforme o atual Secretário da Receita da PMSJ, o ISS/NET São José
estará sendo implantado em pouco tempo no município, nos moldes do sistema existente na

vizinha Florianópolis.
Em acontecendo a implantação, possivelmente, assim como em Florianópolis, Sao
José sentirá a evasão de receita pela migração de tais empresas de inscrição meramente no
papel, para outros municípios cuja aliquota do ISS é de 2%.
Ademais, não se pode esquecer de citar as fraudes perpetradas em Sao José com o
auxilio das novas tecnologias da informática, as quais permitem a utilização de hardwares e
softwares aptos a instrumentalizar defraudadores e a garanti-lhes não só a ocultação da
obrigação tributária como facilitam a evasão dos tributos.
Em relação a estrutura, percebe-se que, diferentemente da União e do Estado, o
Município de Sao José/SC não tem base funcional suficiente para conter as fraudes fiscais.

Não ha, igualmente, preparação adequada de pessoal.
Pompermayer (2005) comenta: "6 raro existir nos municípios, a instituição de
programas permanentes de combate à sonegação fiscal e à inadimplência, bem como de
reaparelhamento da máquina fiscal e a respectiva valorização de todo o seu corpo técnico, que
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geralmente está composta por pessoas que demonstram resistência ao novo", ou seja, a
procedimentos, a instrumentos e metodologias deferentes; agentes públicos, conformados,
enfim, com as atividades habituais de seu oficio.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No momento em que a sociedade brasileira clama por mais obras e pela melhoria dos
serviços públicos e os servidores lutam por salários mais justos em busca de melhor qualidade
de vida, a investigação das contas do governo, em todos os níveis, eqüivale it certeza do
encontro de escassos recursos, senão de déficit financeiro. Em contrapartida, os agentes
econômicos altercam-se contra o oneroso sufoco fiscal a que são submetidos.
Em perplexidade, os brasileiros permanecem estáticos e indefesos. Há denúncias nas
atuais CPI's do Congresso Nacional de malversação do erário, utilização da caixa dois nas
empresas públicas, os fundos de pensão dos empregados estatais sendo saqueados em vultosos
valores em conluio com bancos privados e empresas de grande porte.
A grande maioria das empresas, respondendo ao principio da legalidade, recolhem
seus tributos. Entretanto, as empresas que assim atuam sofrem desleal

e desonesta

concorrência com aquelas que usurpam os recursos públicos. Com efeito, os governos deixam
de cumprir seu papel na utilização desses recursos destinados A. obras de infra-estrutura e
implementação de programas sociais.
urgente uma ação do governo que retire do sonegador a certeza de sua impunidade, a
qual, por não ter efetiva atuação do ente governamental, estimula-o ao crescimento do seu
lucro através da fraude. Por sua vez, a população, entidades sociais, a comunidade cientifica e
todos os segmentos representativos da sociedade precisam postar-se contra o argumento
enganoso de que o dinheiro dos impostos sera' mal-utilizado.
Com o desenvolvimento tecnológico, abertura e expansão dos mercados, globalização
da economia mundial, surge a necessidade de pesquisar o desejo do cliente visando a melhoria
da qualidade dos serviços oferecidos, a eficiência, reduzir o tempo gasto, aumentar a
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qualidade, flexibilidade das regras, melhorar o desempenho com controle dos resultados e a
avaliação do processo.

Não é um rompimento dos princípios anteriores, pois se apoia neles, porém flexibiliza
o processo para o bom desempenho, o interesse da população está a priori. 0 cidadão 6 visto
corno contribuinte de impostos, um cliente dos serviços oferecidos ao público.

Considera-se, todavia, que muito hi por ser feito no que se refere ao combate à fraude
tributária, seja na esfera federal, estadual e, sobretudo, municipal. É com esse espirito de
persistência em se criar condições favoráveis para efetivar a aplicação da legislação penal
tributaria, que se poderá garantir a qualidade de nossa saúde, de nossa educação, moradia, e os
demais direitos constitucionais, facilitando, assim, a vida do cidadão brasileiro, habituado a
sofrer diretamente as conseqüências da sonegação fiscal, em face da impunidade que cerca os
crimes dessa espécie.

Ainda que timidas as ações de combate à evasão fiscal, em relação à responsabilidade
criminal tributária, referente ao Imposto Sobre Serviços - ISS, não se pode permitir que o
contribuinte, por não acreditar na repressão efetiva das condutas delituosas, ponha referido
tributo em segundo plano.

A sonegação fiscal é um fenômeno pérfido muito grave, que tem como conseqüência a
subtração e redução da qualidade de vida de quem mais precisa; faz do rico ainda mais rico e
do pobre ainda mais pobre, agravando, pois, as desigualdades sociais dos cidadãos brasileiros
e constrangendo o Estado, assim, a aumentar a carga tributária para fazer frente aos seus
compromissos financeiros, tornando impossível a realização dos princípios democráticos.
Não obstante as dificuldades encontradas, não podemos desistir do combate.
obrigação de todos nós, cidadãos, continuar lutando pela diminuição da evasão tributária, que
tem assumido proporções catastróficas em nosso Pais, minguando os recursos estatais e
inviabilizando o implemento de políticas públicas. Os crimes contra a ordem tributária
somados A. corrupção no Poder Público, são, atualmente, os maiores problemas da sociedade
brasileira, que obstaculizam a estabilidade sócio-política e o crescimento econômico do pais.

O direito penal tributário em nível municipal, não obstante à mobilização em querer se
dar efetividade is normas da legislação em vigor, através de ações e esforços conjuntos entre
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Ministério Público e Órgãos Governamentais, encontra-se, sem dúvida alguma, ainda, em

meio a sérios problemas, os quais foram trazidos A baila no corpo do presente texto.

Quando o agente sonega tributos, está subtraindo o patrimônio alheio que pertence a
toda a coletividade. Por força desta ação, provoca inúmeros prejuízos As nossas erianças,
adolescentes e trabalhadores, negando-lhes saúde, moradia, segurança, enfim o atendimento
de suas necessidades básicas, cuja assistência é obrigação do Estado e seria proporcionada
com o dinheiro público sonegado.
A afirmação de que os delitos contra a ordem tributária não são violentos e não
causam a morte e dor como os demais é mentirosa, pois quantas mortes ocorrem por força
desta sonegação, que tiveram como causa imediata a precariedade das estradas, do
policiamento preventivo, do atendimento A saúde, quer preventivamente ou de thrma
terapêutica etc., mas que a causa mediata foi a supressão criminosa da receita pública, ou seja
do tributo devido, que iria custear tais serviços públicos. Quando o empresário suprime ou
reduz criminosamente tributos, está "roubando" de grande parcela de nossa sociedade a
chance de viver com dignidade e a esperança de uma sociedade mais justa e fraterna.
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ANEXOS : LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LRF
-

Presidência da Republica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI COMPLEMENTAR N° 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.
Estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal e da
outras providências.
0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1" Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capitulo II do Titulo VI da Constituição.
§ 1" A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições
no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e
outras, dividas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
§ 2 As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios.
§ 3" Nas referências:
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder
Judiciário e o Ministério Público;
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais
dependentes;
II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;
III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do
Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município.
Art. 2' Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município;
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou
indiretamente, a ente da Federação;
Ill - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos
fi nanceiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital,
excluídos, no Ultimo caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionaria;
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributarias, de contribuições, patrimoniais,
industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes,

deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou
legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239
da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
C) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu
sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira
citada no § 9" do art. 201 da Constituição.
§ 1' Serão computados no calculo da receita corrente liquida os valores pagos e recebidos em
decorrência da Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 212 Não serão considerados na receita corrente liquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapa
e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso V
do § 1 2 do art. 19.
§ 3' A receita corrente liquida sera apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em
referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.
CAPÍTULO II
DO PLANEJAMENTO
Seção I
Do Plano Plurianual

(10

Art. 32 (VETADO)
Seção II
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias
Art. 42 A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 22 do art. 165 da Constituição e .
I - disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alinea b do
inciso II deste artigo, no art. V e no inciso II do § -1'=-' do art. 31;
c) (VETADO,
d) (VETADO)
e) normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados
com recursos dos orçamentos;
f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
II (VETADO)
III - (VETADO)
§ 1 2 Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relatives a receitas, despesas,
resultados nominal e primário e montante da divida pública, para o exercício a que se referirem e para
os dois seguintes.
§ 22 O Anexo conterá, ainda:
I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;
II - demonstrativo das metas anuais, instruido com memória e metodologia de cálculo que justi fi quem
os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e
evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;
Ill - evolução do patrimônio liquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a
aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
IV - avaliação da situação financeira e atuarial:
a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo
ao Trabalhador;
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;
V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão
das despesas obrigatórias de caráter continuado.
§ 32 A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os
passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as
providências a serem tomadas, caso se concretizem.
§ 42 A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentara, em anexo especifico, os objetivos
das políticas monetária, crediticia e cambial, bern como os parâmetros e as projeções para seus
principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subseqüente.
Seção Ill
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 52 0 projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:
I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os
objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1 2 do art. 42;
II - sera acompanhado do documento a que se refere o § 62 do art. 165 da Constituição, bem corno
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de
caráter continuado;
Ill - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na
receita corrente liquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orgamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1 2 Todas as despesas relativas a divide pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as
atenderão, constarão da lei orçamentaria anual.
§ 22 O refinanciamento da divida pública constara separadamente na lei orçamentária e nas de
crédito adicional.
§ 3g A atualização monetária do principal da divide mobiliária refinanciada não poderá superar a
variação do índice de pregos previsto na lei de diretrizes orçamentarias, ou em legislação especifica.
§ 42 É vedado consignar na lei orçamentaria credito com finalidade imprecisa ou com dotação
ilimitada.
-

§ 5 9 A lei orçamentaria não consignará dotação para investimento com duração superior a um
exercício fi nanceiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão,
conforme disposto no § 1 2 do art. 167 da Constituição.
§ 62 Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a
benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 79 (VETADO)
Art. 6 2 (VETADO)
Art. 72 0 resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas,
constitui receita do Tesouro Nacional, e sera transferido ate o décimo dia útil subseqüente
aprovação dos balanços semestrais.
§ 1 2 0 resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será
consignado em dotação especifica no orçamento.
§ 22 0 impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão
demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentarias da
União.
§ 32 Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos
da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e
a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União.
Seção IV
Da Execução Orçamentaria e do Cumprimento das Metas
Art. e Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de
diretrizes orçamentarias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4 2, o Poder Executivo
estabelecera a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade especifica serão utilizados
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele
em que ocorrer o ingresso.
Art. 99 Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos
trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentarias.
§ 1 2 No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das
dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional as reduções efetivadas.
§ 22 Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da divida, e as ressalvadas pela lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 3° No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a
limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limiter os valores
financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (Vide AD I N 2.238-5)
§ 42 Ate o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrara e avaliará o
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no
§ 1 ° do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
§ 52 No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil
apresentara, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional,
avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, crediticia e cambial,
evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos
balanços.
Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificara os beneficiários de pagamento de
sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de
observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.
CAPITULO Ill
DA RECEITA PÚBLICA
Seção I
Da Previsão e da Arrecadação
Art, 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.
Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntaries para o ente que não observe o
disposto no caput, no que se refere aos impostos.

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do indice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer
outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos,
da projeção para os dois seguintes aquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e
premissas utilizadas.
§ 1 Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo so sera admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.
§ 2 0 montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 3" 0 Poder Executivo de cada ente colocara a disposição dos demais Poderes e do Ministério
Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de sues propostas
orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da
corrente liquida, e as respectivas memories de calculo.
Art. 13. No prazo previsto no art. 8 -", as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo,
em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das
medidas de combate a evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para
cobrança da divida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passiveis de
cobrança administrativa.
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita devera estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de
diretrizes orçamentarias e a pelo menos uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentaria, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.
§ 1" A renúncia compreende anistia, remissão, subsidio, credito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de aliquota ou modificação de base de calculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros beneficios que correspondam a tratamento
diferenciado.
§ 2' Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou beneficio de que trata o ca put deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o beneficio so entrará em vigor quando implementadas as
medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3' 0 disposto neste artigo não se aplica:
I - as alterações das aliquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da
Constituição, na forma do seu §1 9-;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
CAPITULO IV
DA DESPESA PÚBLICA
Seção I
Da Geração da Despesa
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de
despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa sera acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentaria e financeira
com a lei orçamentaria anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentarias.
§ 1" Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentaria anual, a despesa objeto de dotação especifica e suficiente, ou
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os
limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer
de suas disposições.
§ 22 A estimativa de que trata o inciso I do caput sera acompanhada das premissas e metodologia de
calculo utilizadas.
§ 3-9 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 42 As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 32 do art. 182 da Constituição.
Subseção I
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução
por um período superior a dois exercícios.
§ 1 2 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruidos com a
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 22 Para efeito do atendimento do § 1 2, o ato sera acompanhado de comprovação de que a despesa
criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1'
do art. 42 , devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
§ 32 Para efeito do § 22, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de
aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 42 A comprovação referida no § 22 , apresentada pelo proponente, conterá as premissas e
metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as
demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 52- A despesa de que trata este artigo não sera executada antes da implementação das medidas
referidas no § 22, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
não se aplica as despesas destinadas ao serviço da divida nem ao
§ 62 0 disposto no §
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 70 Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
Seção II
Das Despesas com Pessoal
Subseção I
Definições e Limites
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis. subsídios,
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo ente as entidades de previdência.
§ 1 2 Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de
servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
§ 22 A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência corn
as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal,
em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da
receita corrente liquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinquenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
Ill - Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1 0 Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as
despesas:
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II - relativas a incentivos 6 demissão voluntária;
Ill - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 62 do art. 57 da Constituição;
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se
refere o § 22 do art. 18;

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapa e Roraima, custeadas com recursos
transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da
Emenda Constitucional n 9 19;
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo especifico, custeadas por recursos proveniente s .
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação fi nanceira de que trata o § V do art. 201 da Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o
produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superavit financeiro.
§ 29 Observado o disposto no inciso IV do § 1 9 , as despesas com pessoal decorrentes de sentenças
judiciais serão incluidas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
I - na esfera federal:
a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da
União;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (trés por
cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da
Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional n 2 19, repartidos de forma proporcional a média
das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente liquida,
verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei
Complementar;
d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;
II - na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;
Ill - na esfera municipal:
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver:
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
§ 1 9 Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus
órgãos de forma proporcional a média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente
liquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta
Lei Complementar.
§ 2'2 Para efeito deste artigo entende-se como árgao:
I - o Ministério Público;
II- no Poder Legislativo:
a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União;
b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas;
c) do Distrito Federal, a Camara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;
d) Municipal, a Camara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver:
Ill - no Poder Judiciário:
a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição;
b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.
§ 39 Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por forge do
inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do § 1 P .
§ 42 Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas
alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro
décimos por cento).
§ 59 Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros
correspondentes a despesa total com pessoal por Poder e orgao sera a resultante da aplicação dos
percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias.
§ 6 (VETADO)
Subseção II
Do Controle da Despesa Total com Pessoal
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no
§ 1 9 do art. 169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com
pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo
Poder ou orgão referido no art. 20.
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 sera realizada ao
final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do
limite, são vedados ao Poder ou orgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
- concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer titulo, salvo
os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer titulo, ressalvada a
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das areas de educação, saúde e
segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 62 do art. 57 da Constituição
e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites
definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente
terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro,
adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 32 e 42 do art. 169 da Constituição.
§ 1 2 No caso do inciso I do § 32 do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto
pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Nide ADIN
2.238 - 5)
§ 2 Ë facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos
nova carga horaria.(Vide ADIN 2.238 - 5).
§ 32 Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não

poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da divida mobiliaria
e as que visem a redução das despesas com pessoal.
§ 42 As restrições do § 32 aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite
no primeiro quadrimestre do ultimo ano do mandato dos titulares de Poder ou orgão referidos no art.
20
Seção Ill
Das Despesas com a Seguridade Social
Art. 24. Nenhum beneficio ou serviço relativo h seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5 2 do art. 195 da Constituição,
atendidas ainda as exigências do art. 17.
§ 1 2 É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de:
I - concessão de beneficio a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação
pertinente;
II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;
reajustamento de valor do beneficio ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.
§ 22 0 disposto neste artigo aplica-se a beneficio ou serviço de saúde, previdência e assistência
social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos
pensionistas.

CAPITULO V
DAS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de
recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a titulo de cooperação, auxilio ou
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao
Sistema Onico de Saúde.
§ 10 Sao exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentarias:
I - existência de dotação especifica;
II (VETADO)
Ill - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;
IV - comprovação, por parte do beneficiário, del
-

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao
ente transferidor, bem como quanto a prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos,
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos a educação e à saúde;
C) observância dos limites das divides consolidada e mobiliaria, de operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentaria de contrapartida.
§ 2`' É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.
§ 32 Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntaries constantes desta
Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.
CAPITULO VI
DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA 0 SETOR PRIVADO
Art. 26. A destinagão de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas
físicas ou deficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei especifica, atender as condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos
adicionais.
§ 1 2 0 disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e
empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precipuas, as instituições financeiras e o
Banco Central do Brasil.
§ 2 ° Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos,
inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dividas, a concessão de subvenções e a
participação em constituição ou aumento de capital.
Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa fisica, ou jurídica que não esteja
sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congéneres não
serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.
Parágrafo único. Dependem de autorização em lei especifica as prorrogações e composições de
dividas decorrentes de operações de credito, bem como a concessão de empréstimos ou
financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsidio correspondente consignado na lei
orçamentária.
Art. 28. Salvo mediante lei especifica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de
operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante
a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.
§ 1 2 A prevenção de insolvência e outros riscos ficara a cargo de fundos, e outros mecanismos,
constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei.
§ 22 O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder as instituições financeiras
operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias.
CAPITULO VII
DA DIVIDA E DO ENDIVIDAMENTO
Seção I
Definições Básicas
Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:
I - divida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e
da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;
II - divida pública mobiliária: divida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os
do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;
Ill - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito,
emissão e aceite de titulo, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;
IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual
assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;
V - refinanciamento da divida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da
atualização monetária,
§ 1 P Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dividas pelo
ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16.
§ 22 Sera include na divida pública consolidada da União a relativa a emissão de titulos de
responsabilidade do Banco Central do Brasil.
§ 32 Também integram a divida pública consolidada as operações de credito de prazo inferior a doze
meses cujas receitas tenham constado do orçamento.
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§ 4P 0 refinanciamento do principal da divida mobiliaria não excedera, ao término de cada exercício
financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas
no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.
Seção II
Dos Limites da Divida Pub lica e das Operações de Crédito
Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da
Republica submeterá ao:
I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da divida consolidada da União,
Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como
de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo;
II - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da divida mobiliária
federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de
sua adequação aos limites fixados para a divida consolidada da União, atendido o disposto no inciso I
do § 1 9 deste artigo.
§ 1 9 As propostas referidas nos incisos I e II do caput e suas alterações conterão:
I - demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas
nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal;
II - estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo;
Ill - razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo;
IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal.
§ 29 As propostas mencionadas nos incisos I e II do caput também poderão ser apresentadas em
termos de divide liquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração.
§ 39 0s limites de que tratam os incisos I e II do caput serão fixados ern percentual da receita corrente
liquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a
integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos.
§ 49 Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da divide consolidada
sera efetuada ao final de cada quadrimestre.
§ 59 No prazo previsto no art. 52 , o Presidente da Republica enviará ao Senado Federal ou ao
Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições
previstos nos incisos I e II do caput.
§ 6Q Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de
instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da Republica
poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites.
§ 79 Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido
incluídos integram a divida consolidada, para fins de aplicação dos limites.
Seção 111
Da Recondução da Divida aos Limites
Art. 31. Se a divida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de
um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida ate o termino dos três subseqüentes, reduzindo o
excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.
§ 1 2 Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:
I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de
receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da divida mobiliária;
II - obterá resultado primário necessário à recondução da divida ao limite, promovendo entre outras
medidas, limitação de empenho, na forma do art. 99 .
§ 29 Vencido o prazo para retorno da divida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará
também impedido de receber transferências voluntaries da União ou do Estado.
§ 3P As restrições do § 1 2 aplicam-se imediatamente se o montante da divida exceder o limite no
primeiro quadrimestre do ultimo ano do mandato do Chefe do Poder Executivo.
§ 49 0 Ministério da Fazenda divulgara, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado
os limites das dividas consolidada e mobiliária.
§ 52 As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da divida
mobiliaria e das operações de credito internas e externas.
Seção IV
Das Operações de Crédito
Subseção I
Da Contratação
Art. 32. 0 Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles
controladas, direta ou indiretamente.
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§ 1 2 0 ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos
e juridicos, demonstrando a relação custo-beneficio, o interesse econômico e social da operação e o
atendimento das seguintes condições:
I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentaria, em
créditos adicionais ou lei especifica;
II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto
no caso de operações por antecipação de receita;
Ill - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;
IV - autorização especifica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito extern();
V - atendimento do disposto no inciso Ill do art. 167 da Constituição;
VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar.
§ 22 As operações relativas a divida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentaria ou de
créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda as suas especificidades.
§ 32 Para fins do disposto no inciso V do § i, considerar-se-a, em cada exercício financeiro, o total
dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas,
observado o seguinte:
I - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou
financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de
competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste;
ti - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição financeira
controlada pelo ente da Federação, o valor da operação sera deduzido das despesas de capital:
Ill (VETADO)
§ 42 Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o
Ministério da Fazenda efetuara o registro eletrônico centralizado e atualizado das dividas públicas
interna e externa, garantido o acesso público as informações, que incluirão:
I - encargos e condições de contratação;
II - saldos atualizados e limites relativos as dividas consolidada e mobiliaria, operações de crédito e
concessão de garantias.
§ 52 Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação
automática de débitos e créditos.
Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto
quando relativa a divida mobiliária ou à externa, devera exigir comprovação de que a operação
atende as condições e limites estabelecidos.
§ 1 2 A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar sera considerada nula,
procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de
juros e demais encargos financeiros.
§ 22 Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, sera consignada reserva
especifica na lei orçamentária para o exercício seguinte.
§ 32 Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se as
sanções previstas nos incisos do § 32 do art. 23.
§
Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto
no inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as disposições do § 32 do art. 32.
Subseção II
Das Vedações
Art. 34. 0 Banco Central do Brasil não emitirá títulos da divida pública a partir de dois anos após a
publicação desta Lei Complementar.
Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou
por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente. e outro, inclusive suas
entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou
postergação de divida contraída anteriormente.
§ 1 ° Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal
e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem
a:
I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes;
II - refinanciar dividas não contraídas junto à própria instituição concedente.
§ 2 0 disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da divida da União
como aplicação de suas disponibilidades.
Art. 36. É proibida a operação de credito entre uma instituição financeira estatal e o ente da
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.
-

Parágrafo único, 0 disposto no caput não proibe instituição financeira controlada de adquirir, no
mercado, títulos da divida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da divida de
emissão da União para aplicação de recursos próprios.
Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:
I - captação de recursos a titulo de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador
ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7-2 do art. 150 da Constituição;
II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da
legislação;
Ill - assunção direta de compromisso, confissão de divida ou operação assemelhada, com fornecedor
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de titulo de crédito, não se
aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;
IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a
posteriori de bens e serviços.
Subseção Ill
Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária
Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa
durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:
I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do inicio do exercício;
II deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada
ano;
Ill - não sera autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação,
obrigatoriamente prefixada ou indexada a taxa básica financeira, ou a que vier a esta substituir;
IV - estará proibida:
a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada;
b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.
§ 1 2 As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso
Ill do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso II do caput.
§ 22 As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municipios serão
efetuadas mediante abertura de credito junto a instituição financeira vencedora em processo
competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.
§ 32 0 Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito
aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.
Subseção IV
Das Operações com o Banco Central do Brasil
Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito as
vedações constantes do art. 35 e mais as seguintes:
I - compra de titulo da divida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no § 2'
deste artigo;
II - permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de titulo da divida
de ente da Federação por titulo da divida pública federal, bem como a operação de compra e venda ,
a termo, daquele titulo, cujo efeito final seja semelhante a permuta;
Ill - concessão de garantia.
§ 1 2 0 disposto no inciso II, in fine, não se aplica ao estoque de Letras do Banco Central do Brasil,
Sane Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante
novas operações de venda a termo.
§ 22 0 Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para
refinanciar a divida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira.
§ 32 A operação mencionada no § 22 deverá ser realizada a taxa média e condições alcançadas no
dia, em leilão público.
§ 4`' É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da divida pública federal existentes na carteira do
Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a divida mobiliária.

Seção V
Da Garantia e da Contragarantia
Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas,
observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as
condições estabelecidos pelo Senado Federal.
§ 1 2 A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao
da garantia a ser concedida, e a adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas
obrigações junto ao garantidor e as entidades por este controladas, observado o seguinte:
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I - não sera exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente;
II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municipios,
poderá consistir na vinculação de receitas tributarias diretamente arrecadadas e provenientes de
transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para rete-las e empregar o
respectivo valor na liquidação da divida vencida.
§ 22 No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição
federal de credito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente
que atenda, além do disposto no § 1 2 , as exigências legais para o recebimento de transferências
voluntárias.
§ 32 (VETADO)
§ 42 .(VETADO)
§ 52 É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal.

§ 6 É vedado as entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e
subsidiarias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos.
§ 7 ° 0 disposto no § 62 não se aplica à concessão de garantia por:
I - empresa controlada a subsidiaria ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas
mesmas condições;
II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei.
§ 82 Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada:
I - por instituições financeiras estatais, que se submeterão as normas aplicáveis as instituições
financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente;
II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e
indiretamente, quanto as operações de seguro de crédito à exportação.
§ 92 Quando honrarem divida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados
poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento.
§ 10. 0 ente da Federação cuja divida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência
de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou
financiamentos até a total liquidação da mencionada divida.
Seção VI

Dos Restos a Pagar
Art. 41. (VETADO)
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele,
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade
de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
CAPiTULO VIII
DA GESTÃO PATRIMONIAL
Seção I
Das Disponibilidades de Caixa
Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece
o § 3 2 do art. 164 da Constituição.
§ 1 2 As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores
públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 da
Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e
aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e
prudência fi nanceira.
§ 22 É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o § 1 2 em:
I - títulos da divida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papeis relativos as
empresas controladas pelo respectivo ente da Federação;
II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas empresas
controladas.
Seção II
Da Preservação do Patrimônio Público
Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que
integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei
aos regimes de previdência social, geral e próprio das servidores públicos.
Art. 45. Observado o disposto no § 52 do art. 52 , a lei orçamentária e as de créditos adicionais só
incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as
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despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes

orçamentárias.
Parágrafo único. 0 Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, ate a data do envio do
projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento
do disposto neste artigo, ao qual sera dada ampla divulgação.
Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento
do disposto no § 32 do art. 182 da Constituição, ou prévio deposito judicial do valor da indenização.
Seção Ill
Das Empresas Controladas pelo Setor Público
Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e
metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentaria e fi nanceira,
sem prejuízo do disposto no inciso II do § 52 do art. 165 da Constituição.
Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que
informara:
I - fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparandoos com os praticados no mercado;
II - recursos recebidos do controlador, a qualquer titulo, especificando valor, fonte e destinação;
Ill - venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com
pregos, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado.
CAPITULO IX
DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Seção I
Da Transparência da Gestão Fiscal
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os pianos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentarias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses
documentos.
Parágrafo único. A transparência sera assegurada também mediante incentivo a participação popular
e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos.
lei de diretrizes orçamentarias e orçamentos.
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponiveis, durante todo o
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no orgão técnico responsável pela sua elaboração, para
consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Parágrafo Calico. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das
agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos
orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agencies financeiras, avaliação
circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício.
Seção II
Da Escrituração e Consolidação das Contas
Art. 50. Alem de obedecer as demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas
públicas observara as seguintes:
I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a
orgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;
II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competencia,
apurando-se, ern caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa:
Ill - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e
operações de cada orgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional,
inclusive empresa estatal dependente;
IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e

orçamentários específicos;
V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento
ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o
montante e a variação da divida pública no período, detalhando, pelo menos a natureza e o tipo de
credor;
VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos
provenientes da alienação de ativos.
§ 1 0 No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais.

§ 22 A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao orgào central de
contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67.
§ 3° A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Art. 51. 0 Poder Executivo da União promovera, ate o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e
por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua
divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público.
§
Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos
seguintes prazos:
I - Municípios, com copia para o Poder Executivo do respectivo Estado, ate trinta de abril;
II - Estados, até trinta e um de maio.
§ 22 0 descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, ate que a situação seja
regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de
crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da divida
Seção Ill
Do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria
Art. 52. 0 relatório a que se refere o § 32 do art. 165 da Constituição abrangera todos os Poderes e o
Ministério Público, sera publicado ate trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto
de:
I - balanço orçamentário, que especificara, por categoria econômica, as:
a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada;
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e
o saldo;
II - demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada
para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar;
b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial.
dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercicio;
c) despesas, por função e subfungão.
§ 1 2 Os valores referentes ao refinanciamento da divida mobiliaria constarão destacadamente nas
receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da divida.
§ 22 0 descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente as sanções previstas no § 2 2 do
art. 51.
Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:
- apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2 2 , sua evolução, assim
como a previsão de seu desempenho até o final do exercício;
II - receitas e despesas previdenciarias a que se refere o inciso IV do art. 50;
Ill - resultados nominal e primário;
IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4';
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos , os
pagamentos realizados e o montante a pagar.
§ 1 2 0 relatório referente ao ultimo bimestre do exercício sera acompanhado também de
demonstrativos:
I - do atendimento do disposto no inciso Ill do art. 167 da Constituição, conforme o § 32 do art. 32:
II - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos,
Ill - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela
decorrentes.
§ 22 Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:
I - da limitação de empenho;
II - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e a evasão fiscal,
adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.
Seção IV
Do Relatório de Gestão Fiscal
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre sera emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no
art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:
I - Chefe do Poder Executivo;
II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme
regimentos internos dos orgaos do Poder Legislativo;
Ill - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou orgão decisório
equivalente, conforme regimentos internos dos órgáos do Poder Judiciário;

IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.
Parágrafo único. 0 relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela
administração fi nanceira e pelo controle interno, bem como por outras de fi nidas por ato próprio de
cada Poder ou órgão referido no art. 20.
Art. 55. 0 relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;
b) dividas consolidada e mobiliaria;
c) concessão de garantias;

d) operações de credito, inclusive por antecipação de receita;
e) despesas de que trata o inciso II do art. 42 ;
II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
Ill - demonstrativos, no ultimo quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso li do art. 41:
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados;
c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38.
§ 1 2 0 relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá apenas
as informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e Ill.
§ 2" 0 relatório sera publicado ate trinta dias após o encerramento do período a que corresponder,
com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.
§ 32 0 descumprimento do prazo a que se refere o § 22 sujeita o ente a sanção prevista no § 2 1 do
art. 51.
§ 4' Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo
modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67.

Seção V
Das Prestações de Contas
Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as
dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público,
referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de
Contas.
§ 1 ° As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito:
I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores,
consolidando as dos respectivos tribunais;
II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais tribunais.
§ 2 0 parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas sera proferido no prazo previsto no art. 57
pela comissão mista permanente referida no § 1 2 do art. 166 da Constituição ou equivalente das
Casas Legislativas estaduais e municipais.
§ 32 Sera dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas.
Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de
sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas
leis orgânicas municipais.
§ 1 2 No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil habitantes o
prazo sera de cento e oitenta dias.
§ 22 Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão
referido no art. 20, pendentes de parecer prévio.
Art. 58. A prestação de contas evidenciara o desempenho da arrecadação em relação à previsão,
destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate a sonegação,
as ações de recuperação de créditos nas instancias administrativa e judicial, bem como as demais
medidas para incremento das receitas tributaries e de contribuições.
Seção VI
Da Fiscalização da Gestão Fiscal
Art. 59. 0 Poder Legislativo, diretamente ou com o auxilio dos Tribunais de Contas, e o sistema de
controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentarias;
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pager;
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Ill - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos
dos arts, 22 e 23;
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das
dividas consolidada e mobiliaria aos respectivos limites;
V - destinagão de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições
constitucionais e as desta Lei Complementar;
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.
§ 1 2 Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 42 e no art. 9';
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite:
Ill - que os montantes das dividas consolidada e mobiliaria, das operações de crédito e da concessão
de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites;
IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei:
V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades
na gestão orçamentária.
§ 22 Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com
pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20.
§ 39 0 Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 2 2 , 3 9 e 4 1 do
art. 39.

CAPITULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àque les previstos nesta Lei
Complementar para as dividas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de
garantias.
Art. 61. Os títulos da divida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de
liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras
transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
Art. 62. Os Municípios s6 contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da
Federação se houver:
I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual;
II convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.
Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes optar por:
I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 42 do art. 30 ao final do semestre;
II - divulgar semestralmente:
a) (VETADO)
b) o Relatório de Gestão Fiscal;
C) os demonstrativos de que trata o art. 53;
Ill - elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de
Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de que trata o inciso I do art. 5 - a partir do
quinto exercício seguinte ao da publicação desta Lei Complementar.
§ 1 9 A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em ate trinta dias após o
encerramento do semestre.
§ 2' Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou A divida consolidada,
enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de
retorno ao limite definidos para os demais entes.
Art. 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos Municipios para a
modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com
vistas ao cumprimento das normas desta Lei Complementar.
§ 1 9 A assistência técnica consistira no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na
transferência de tecnologia, bem como no apoio a divulgação dos instrumentos de que trata o art. 48
em meio eletrônico de amplo acesso público.
§ 22 A cooperação financeira compreendera a doação de bens e valores, o financiamento por
intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações
externas.
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da
União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar
a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70:
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art.
99

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sitio, decretado na
forma da Constituição.
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real
baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou
superior a quatro trimestres.
§ 1' Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto
inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 29 A taxa de variação sera aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ou outro orgão que vier a substitui-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos
PIB nacional, estadual e regional.
§ 3' Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22.
§ 4" Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e
cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado
em até quatro quadrimestres.
Art. 67. 0 acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade
da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por representantes de
todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas
da sociedade, visando a:
I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação;
II - disseminação de praticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto
público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão
fiscal;
Ill - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas
e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas e
padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle
social;
IV - divulgação de analises, estudos e diagnósticos.
§ 1 9 0 conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos
titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social,
conjugados com a pratica de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta Lei Complementar.
§ 2" Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho.
Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência
Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover
recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social.
§ 1 9 0 Fundo sera constituído de:
I - bens moveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na
operacionalização deste;
II - bens e direitos que, a qualquer titulo, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados
por força de lei;
Ill - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea a do inciso I e no
inciso II do art. 195 da Constituição;
IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência
Social;
V - resultado da aplicação fi nanceira de seus ativos;
VI - recursos provenientes do orçamento da União.
§ 29 0 Fundo sera gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei.
Art. 69. 0 ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para
seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizara com base em normas de
contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial,
Art. 70. 0 Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercicio anterior ao
da publicação desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20
devera enquadrar-se no respectivo limite em ate dois exercícios, eliminando o excesso,
gradualmente, a razão de, pelo menos, 50% a.a. (cinqüenta por cento ao ano), mediante a adoção,
entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23.
Parágrafo Calico. A inobservância do disposto rio caput, no prazo fixado, sujeita o ente as sanções
previstas no § 3' do art. 23.
Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o término do terceiro
exercício financeiro seguinte a entrada em vigor desta Lei Complementar, a despesa total com
pessoal dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassara, em percentual da receita

76

corrente liquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez
por cento), se esta for inferior ao limite de fi nido na forma do art. 20.
Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá
exceder, em percentual da receita corrente liquida, a do exercicio anterior à entrada em vigor desta
Lei Complementar, até o término do terceiro exercício seguinte.
Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei n ° 1.079, de 10 de abril de 1950; o
Decreto-Lei n ° 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei n ° 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais
normas da legislação pertinente.
Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar n6 96. de 31 de maio de 1999.
Brasilia, 4 de maio de 2000; 1792 da Independência e 112 2 da República.
HENRIQUE
CARDOSO
FERNANDO
MaIan
Pedro
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicada no I/O. de 5.5.2000
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LEI COMPLEMENTAR N° 116
LEI COMPLEMENTAR N° 116, DE 31 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, e da outras providencias.
0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1° 0 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como
atividade preponderante do prestador.
§ I° O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do Pais ou cuja prestação se tenha
iniciado no exterior do Pais.
§ 2° Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de
mercadorias.
§ 3° 0 imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a
utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão OU
concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.
§ 40 A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.
Art. 20 0 imposto não incide sobre:

1— as exportações de serviços para o exterior do Pais;
II — a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de
conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos
gerentes-delegados;
III — o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o
principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado
aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.
Art. 3° 0 serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do
estabelecimento, no local do domicilio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando
o imposto sera devido no local:
I — do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver
domiciliado, na hipótese do § 1° do art. 1° desta Lei Complementar;
II — da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem
3.05 da lista anexa;
Ill — da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;
IV — da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa;
V — das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congéneres, no caso dos serviços descritos no ,,uhitem

7.05 da lista anexa;
VI — da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final
de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;
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VII— da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés,
piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;
VIII — da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.11 da lista anexa;
IX — do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes fisicos, químicos e biológicos, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;
X — (VETADO)
XI — (VETADO)
X11— do florestamento, reflorestamento, semeadura. adubação e congêneres, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.16 da lista anexa;
XIII — da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
XIV — da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;
XV — onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista
anexa;
XVI— dos bens ou do domicilio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos
no subitem 11.02 da lista anexa;
XVII— do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos
no subitem 11.04 da lista anexa;
XVIII — da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos
nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;
XIX — do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01
da lista anexa;
XX — do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver
domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
XXI — da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração,
no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;
XXII — do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços
descritos pelo item 20 da lista anexa.
§ 1° No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e
devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos. dutos e
condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão
de uso, compartilhado ou não.
§ 2° No easy dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e
devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada.
§ 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços
executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.
Art. 4° Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar
serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo
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irrelevantes para caracterizá-lo as denominaçães de sede, filial, agencia, posto de atendimento, sucursal,
escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Art. 5° Contribuinte é o prestador do serviço.
Art. 6° Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade
pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos
§ 1 0 Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido,
multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.
§ 20 Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1° deste artigo, são responsáveis:

I — o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do Pais ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior do Pais;
H — a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens
3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa.

Art. 7° A base de cálculo do imposto é o prey() do serviço.
§ 1 0 Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no território de mais de um
Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e
condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada
Município.
§ 20 Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços
anexa a esta Lei Complementar;
II- (VETADO)
§30 (VETADO)
Art. 8° As aliquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza sio as seguintes:
I — (VETADO)
11— demais serviços, 5% (cinco por cento).

Art. 90 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Ficam revogados os arts. 8o 10. 11

e

12 do Decreto-Lei no 406. de 31 de dezembro de 1968; os incisos

111 IV V e VII do art. 3o do Decreto Lei no 834,_ de 8 de setembro de 1969; a Lei Complementar no 22. de 9 de
-

dezembro de 1974; a Lei no 7.192, de 5 de junho de 1984; a Lei Complementar no 56. de 15 de dezembro de
1987; e a Lei Complementar no 100. de 22 de dezembro de 1999.

Brasilia, 31 de julho de 2003; 182° da Independência e 115° da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antônio Palocci Filho

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1°.8.2003

Lista de serviços anexa
1 — Serviços de informática e congêneres.

it

Lei Complementar n" 116,

de 31 de julho

de 2003.
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1.01 — Analise e desenvolvimento de sistemas.

1.02 — Programação.
1.03 — Processamento de dados e congêneres.
1.04— Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.
1.05 — Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
1.06— Assessoria e consultoria em informática.
1.07— Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con fi guração e manutenção de programas de
computação e bancos de dados.
1.08 — Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
2— Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
2.01 — Serviços de pesquisas e desenvolvimento dc qualquer natureza.
3 — Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.
3.01 — (VETADO)
3.02— Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
3.03 — Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas,
estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congéneres, para realização
de eventos ou negócios de qualquer natureza.
3.04— Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso , compartilhado ou não. dc
ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.
3.05 — Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
4— Serviços de saúde, assistência medica e congêneres.
4.01 — Medicina e biomedicina.
4.02 — Análises clinicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia,
ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
4.03 — Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e
congêneres.
4.04— Instrumentação cirúrgica.
4.05— Acupuntura.
4.06— Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07— Serviços farmacêuticos.
4.08 — Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
4.09 — Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento fisico, orgânico e mental.
4.10 — Nutrição.
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4.11 — Obstetrícia.
4.12 — Odontologia.
4.13 — Ortóptica.
4.14 — Próteses sob encomenda.
4.15— Psicanálise.
4.16— Psicologia.
4.17— Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
4.18— Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
4.19— Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
4.20— Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
4.21

—

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

4.22 — Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar,
odontológica e congêneres.
4,23 — Outros pianos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados,
cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.
5 — Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
5.01 — Medicina veterinária e zootecnia.
5.02 — 1 lospitais, clinicas, ambulatórios, prontos-socorros e congéneres, na área veterinária.
5.03 — Laboratórios de análise na Area veterinária.
5.04— I nseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
5.05— Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
5.06 — Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
5.07 — Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
5.08 — Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.
5.09 — Pianos de atendimento e assistência médico-veterinária.
6 — Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades fisicas e congêneres.
6.01 — Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
6.02 — Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
6.03 — Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.
6.04 — Ginastica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades fisicas.
6.05 —Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
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7 — Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza,
meio ambiente, saneamento e congêneres.
7.01 — Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congéneres.
7.02 — Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e
irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da
prestação dos serviços, que flea sujeito ao ICMS).
7.03 — Elaboração de pianos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados
com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para
trabalhos de engenharia.
7.04— Demolição.
7.05 — Reparação, conservação e reforma de edificios, 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).
7.06 — Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros,
divisórias, placas de gesso e congéneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.
7.07 — Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.
7.08— Calafetação.
7.09 — Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo,
rejeitos e outros resíduos quaisquer.
7.10— Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas,
parques, jardins e congêneres.
7. 11 — Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
7.12 — Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes flsicos, químicos e biológicos.
7.13 — Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e
congêneres.

7.14 —(VETADO)
7.15 —(VETADO)
7. 16 — Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congéneres.
7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

7.18— Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas, açudes e congéneres.
7.19 — Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
7.20— Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos,
batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofisicos e congéneres.
7.21 — Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria,
estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros
recursos minerais.

83

7.22 —Nucleação e bombardeamento de nuvens e congéneres.
8 — Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação
pessoal de qualquer grau ou natureza.
8.01 — Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
8.02 — Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer
natureza.
9 — Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congéneres.
9.01 — Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis
residência, residence service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congéneres; ocupação por
temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária,
fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
-

-

9.02 — Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios,
viagens, excursões, hospedagens e congêneres.
9.03 — Guias de turismo.

10— Serviços de intermediação e congêneres.
10.01 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de pianos de
saúde e de pianos de previdência privada.

10.02— Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos
quaisquer.
10.03 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária.
10.04 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing). de
franquia (franchising) e de faturização (factoring).
10.05 Agenciamento, corretagem ou interme,diação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens
ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.
—

10.06— Agenciamento marítimo.
10.07 —Agenciamento de noticias.
10.08— Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer
meios.
10.09— Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
10.10— Distribuição de bens de terceiros.
11 — Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congéneres.

11.01 — Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.
I I .02 — Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
11.03 — Escolta, inclusive de veículos e cargas.

11.04— Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.
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12— Serviços de diversdes, lazer, entretenimento e congêneres.
12.01 — Espetáculos teatrais.
12.02 — Exibições cinematográficas.
12.03 — Espetáculos circenses.
12.04— Programas de auditório.
12.05— Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
12.06— Boates, taxi-dancing e congêneres.
12.07 — Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, operas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
12.08— Feiras, exposições, congressos e congêneres.
12.09— Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
12.10— Corridas e competições de animais.
12.11 — Competições esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a participação do espectador.
12.12— Execução de música.
12.13— Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows. ballet.
danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
12.14— Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
12.15 — Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.
12.16 — Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições
esportivas, de destreza intelectual ou congéneres.
12.17— Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
13 — Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
13.01 —(VETADO)
13.02— Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congéneres.
13.03 — Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, copia, reprodução, trucagem e congêneres.
13.04 — Reprografia, microfilmagem e digital ização.
13.05— Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
14 — Serviços relativos a bens de terceiros.
14.01 — Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção
e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto
(exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.02— Assistência técnica.
14.03— Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 1CMS).
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14.04 — Recauchutagem ou regeneração de pneus.
14.05 — Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem,
tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos
quaisquer.
14.06— Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial.
prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
14.07— Colocação de molduras e congêneres.
14.08 — Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
14.09

—

Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

I 4.10 — Tinturaria e lavanderia.

14.11 — Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
14.12— Funilaria e lanternagem.
14.13 — Carpintaria e serralheria.
15 — Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições
financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.
15.01 — Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de
carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.
15.02 — Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de
poupança, no Pais e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.
15.03 — Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de
bens e equipamentos em geral.
15.04 — Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de
capacidade financeira e congêneres.
15.05 — Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos — CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.
15.06 — Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas;
coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central;
licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário;
devolução de bens em custódia.
15.07— Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo,
inclusive por telefone, fac-símile, interact e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro
horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações
relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.
15.08— Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de credito;
estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, tiança,
anuência e congéneres; serviços relativos a abertura de credito, para quaisquer fins.
15.09 — Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações,
substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao
arrendamento mercantil (leasing).
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15.10— Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas
ou carnes, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático
ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de
carnes, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.
15.11 — Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de
títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12— Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
15.13 — Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e
baixa de contrato de cambio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou deposito no exterior;
emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e
demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento
de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14— Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de credito,
cartão de débito, cartão salário e congêneres.
15.15 — Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a deposito. inclusive deposito
identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de
atendimento.
15.16 — Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de
crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados A transferência de valores, dados,
fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.
15.17 — Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou
por talão.

15.18— Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e
jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo
de quitação e demais serviços relacionados a credito imobiliário.
16 — Serviços de transporte de natureza municipal.
16.01 — Serviços de transporte de natureza municipal.

17— Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
17.01 — Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lists; análise, exame.
pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e
similares.

17.02— Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição,
interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congéneres.
17.03 — Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.
17.04 — Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
17.05 — Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,
avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

17.06— Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de
publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
17.07— (VETADO)
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17.08- Franquia (franchising).
17.09- Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.10- Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêncres.
17.11 - Organização de festas e recepções; buli (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fi ca
sujeito ao 1CMS).
17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
17.13- Leilão e congêneres.
17.14- Advocacia.
17.l5- Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
17.16 - Auditoria.
17.17 - Análise de Organização e Métodos.
17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
17.19- Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
17.21 - Estatística.
17.22- Cobrança em geral.
17.23- Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações,
administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring).
17.24- Apresentação de palestras, conferencias, seminários e congéneres.
18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para
cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.
18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para
cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congéneres.
19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons
de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.
19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões , pules ou
cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congéneres.
20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metrovikios.
20.01 - Serviços portuários, ferroportuirios, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de
embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de
qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de
movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferencia, logística e congéneres.
20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de
qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios.
movimentação de mercadorias, logística e congêneres.
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20.03 — Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros,
mercadorias, inclusive suas operações, logística e congéneres.
21 — Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
22— Serviços de exploração de rodovia.
22.01 — Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo
execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de
trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de
concessão ou de permissão ou em normas oficiais.
23 — Serviços de programação e comunicação visual , desenho industrial e congêneres.
23.01 — Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
24— Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e
congêneres.
25 - Serviços funerários.
25.01 — Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo
cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento
de véu. essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.
25.02 — Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.

25.03 — Planos ou convênio funerários.
25.04— Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
26— Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
26.01 — Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
27— Serviços de assistência social.
27.01 — Serviços de assistência social.
28— Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
28.01 — Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
29— Serviços de biblioteconomia.
29.01 — Serviços de biblioteconomia.
30— Serviços de biologia, biotecnologia e química.
30.01 — Serviços de biologia, biotecnologia e química.
31 — Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congéneres.
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31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrou:Icnica, mecinica, telecomunicações e congéneres.
32-

Serviços de desenhos técnicos.

32.01 - Serviços de desenhos técnicos.
33-

Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congéneres.

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêncres.
34-

Serviços de investigações particulares, detetives e congéneres.

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congéneres.
35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
36-

Serviços de meteorologia.

36.01 - Serviços de meteorologia_
37-

Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
38-

Serviços de museologia.

38.01 - Serviços de muswlogia.
39-

Serviços de ourivesaria e lapidação.

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço).
40-

Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.

40.01 - Obras de arte sob encomenda.

