
Gestão Tributária de Contratos e Convênios

1. Introdução:
• Definindo "Gestão Tributária".
• Responsabilidade tributária dos contratantes.
• Condição jurídica das entidades públicas em relação às obrigações tributárias.
• Responsabilidade administrativa das entidades públicas.
• Distinção entre responsabilidade tributária, trabalhista e administrativa.
• Panorama das incidências tributárias conforme a natureza jurídica do contratante (empresa

privada,  entidade  da  Administração  Pública,  Direta  e  Indireta  da  União,  Estados  e
Municípios).

2. Responsabilidades Tributárias relativas ao INSS:
• Características  gerais  das  contribuições  previdenciárias  incidentes  sobre  contratos  com

pessoas físicas e jurídicas.
• Incidência  do  INSS na  contratação  de  pessoas  jurídicas,  cooperativas  e  pessoas  físicas.

Comparativo.
• Panorama da incidência do INSS conforme a natureza jurídica do contratante.

2.1. Retenção de 11% na Cessão de Mão-de-Obra e Empreitada
• Conceitos de Cessão de Mão-de-Obra e Empreitada.
• Serviços sujeitos à retenção.
• Desoneração da folha de salários e seus reflexos na retenção de INSS.
• Hipóteses de aplicação da retenção de 3,5%.
• Incidência do INSS na Construção Civil.
• Apuração da base de cálculo da retenção.
• Exclusão de materiais e equipamentos.
• Dedução de despesas com alimentação e vale-transporte.
• Retenção dos prestadores de serviços optante do Simples Nacional.
• Dispensa de retenção.
• Obrigações acessórias.

2.2. Retenção de 11% dos Contribuintes Individuais
• Conceito de Contribuintes Individuais.
• Sujeitos passivos da retenção.
• Fato gerador e base de cálculo.
• Limites mínimo e máximo do salário de contribuição.
• Alíquota de contribuição e alíquota de retenção.
• Contribuinte individual com várias fontes pagadoras.
• Obrigações acessórias.

3. Retenções do Poder Público Federal (Administração Direta da
União):

• Lei 9.430/96, Instrução Normativa RFB 1.234/2012 e Instrução Normativa RFB 1.540/2015.
• Retenção do IRPJ nas aquisições de produtos e serviços.
• Fato gerador e base de cálculo.
• Análise do quadro de alíquotas (Anexo I da IN RFB 1.234/2012).
• Serviços com empregos de materiais.
• Dispensa de retenção.



• Aquisições através do suprimento de fundos (fundo fixo de caixa).
• Optante do Simples Nacional, entidades imunes e isentas (Novos procedimentos para 2015,

conforme IN RFB 1.540/2015).
• Obrigações acessórias.

4. Responsabilidades Tributárias relativas ao ISS - Imposto Sobre
Serviços:

• Características gerais do tributo: fundamento constitucional, competência e fato gerador.
• Contribuintes do ISS.
• Campo  de  incidência  do  ISS  e  do  ICMS.  Prestação  de  serviços  com fornecimento  de

mercadorias.
• Legislação de referência: Lei Complementar 116/2003 e Decreto-lei 406/68.
• Análise e interpretação da lista de serviços anexa à LC 116/2003.
• Alíquotas máxima, mínima e alíquota fixa.
• Local da prestação do serviço: critérios da Lei Complementar e da Jurisprudência do STJ.
• Retenção na fonte: prerrogativas do Município competente.
• Sujeito passivo da obrigação de retenção do ISS (empresas e entidades públicas).
• Serviços sujeitos à retenção obrigatória.
• Tratamento do optante do Simples Nacional.
• Locação de bens móveis e suas controvérsias.

5. Simulações, estudos de casos e resolução de problemas práticos.


