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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"<Deus seja huvado"

LEI N° 6.268 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019.

ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS

DA LEI MUNICIPAL N" 4.127, DE 04

DE DEZEMBRO DE 2003.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, faço
saber que a Câmara aprovou eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei altera e revoga dispositivos da Lei Municipal n" 4.127, de 04 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN).

Art. 2° O § 4° do art. 8° da Lei n° 4.127, de 04 dezembro de 2003, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 8"/...!

§ 4" Na prestação dos serviços descritos pelos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de
Serviços anexa a esta Lei, executados sob o regime de empreitada global, o
prestador dos serviços poderá optar pela dedução PRESUMIDA, no percentual
de 20% da base de cálculo do ISSQN, ou pela dedução REAL, em que serão
deduzidos do preço dos serviços os valores dos materiais efetivamente
empregados fornecidos pelo prestador na prestação dos serviços de construção
civil e correspondente ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto,
conforme disposto no art. 8°-A e 8°-B desta Lei. " (NR)

Art. 3" O art.8°-A da Lei n° 4.127, de 04 dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 8''-A. Na prestação dos serviços descritos pelos subitens 7.02 e 7.05 da
Lista de Serviços anexa a esta Lei, executados sob o regime de empreitada, o
prestador dos serviços poderá optar pela dedução presumida no valor de 20%
da base de cálculo do ISSQN, em substituição ao valor efetivo dos materiais
empregados na pre.stação dos serviços de construção civil e ao correspondente
ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto.

§ I" O regime de dedução presumida dispensa o prestador dos serviços do
controle e de registros específicos dos materiais adquiridos com relação a cada
obra, sem dispensar, no entanto, da guarda dos documentos fiscais de aquisição
ou transferência enquanto não extinto o crédito tributário pela decadência e pela
prescrição.

§ 2° Somente poderá optar pelo regime de dedução presumida o prestador do
serviço que fornecer a totalidade dos materiais empregados na obra.
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§ 3" A dedução presumida será permitida somente se houver contrato escrito
tendo por objeto a prestação do serviço de construção civil com fornecimento
da totalidade dos materiais.

§ 4" Consumada a opção pelo regime de dedução presumida, o prestador dos
serviços não mais poderá modificá-la até a conclusão da obra.

§ 5" A opção pelo regime de dedução presumida deverá ocorrer no momento da
emissão do primeiro documento fiscal relativo ao serviço contratado, fazendo
constar no seu corpo a seguinte frase: "EMPRESA OPTANTE PELA
DEDUÇÃO PRESUMIDA DE BASE DE CÁLCULO DO ISSQN".

§ 6" A dedução presumida prevista nesta Lei não poderá alcançar os serviços
em andamento ". (NR)

Art. 4° O art. 8°-B da Lei n° 4.127, de 04 dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. Quando os serviços descritos pelos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa
forem prestados com aplicação de material na obra, empreitada global, e que o
prestador opte pela dedução do valor efetivo dos materiais empregados na
prestação dos serviços de construção civil, considera-se o preço do serviço, para
efeitos deste artigo, a receita bruta a ele correspondente, deduzidas as seguintes
parcelas:

I - correspondente ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos
serviços;

n - correspondente ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto.

§10 Os materiais mencionados no caput deste artigo são aquelesfornecidos pelo
prestador do serviço e que se incorporarem direta e definitivamente à obra,
perdendo sua identidade física no ato da incorporação.

§2° Não podem ser deduzidos do preço dos serviços mencionados neste artigo
os gastos com insumos que são meios para a execução do serviço, tais como
escoras, ferramentas, equipamentos, materiais de instalação provisória,
combustíveis, alimentação de empregados e demais insumos correlatos.

§ 3° Para fins da dedução prevista neste artigo, somente será permitida a
dedução de materiais constantes de documentos fiscais de aquisição de
mercadorias emitidos em nome do prestador do serviço, com a identificação da
respectiva obra e com data de emissão anterior à da respectiva nota fiscal de
serviço.
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§ 4° A comprovação dos materiais a serem deduzidos do preço do serviço
também será feita por nota fiscal de saida de materiais do estoque do prestador
do serviço, emitida com o endereço e a identificação da obra realizada.

§ 5° A identificação da obra no documento fiscal de aquisição de mercadoria ou
no documento fiscal de saída de mercadoria será feita pela inclusão no
documento do número do Cadastro Nacional de Obras (CNO) ou do número de
inscrição no Cadastro Específico do INSS (CEI).

§ 6° Para os fins do disposto nos §§ 4° e 5° deste artigo, o prestador de serviços
deverá adotar centro de custo por obra e ter controle de estoque de materiais
dedutíveis da base de cálculo do ISSQN, devidamente comprovado por meio de
documentos idôneos." (NR)

Art. 5° Ficam revogados o § 8° do art. 8° e o art. 8°-C todos da Lei n° 4.127, de 04 de
dezembro de 2003.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, 20 de novembro de 2019.

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal
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AUTOGRAFO DE LEI N" 4093/2019

Altera e revoga dispositivos da Lei
Municipal n" 4.127, de 04 de dezembro de
2003.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de
suas atribuições previstas no art. 10, § 1°, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1° Esta Lei altera e revoga dispositivos da Lei .Municipal n° 4.127, de 04 de dezembro de
2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Art. 2° O § 4° do art. 8° da Lei n° 4.127, de 04 dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art 8"[...]

§ 4° Na prestação dos serviços descritos pelos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços
anexa a esta Lei, executados sob o regime de empreitada global, o prestador dos
serviços poderá optar pela dedução PRESUMIDA, no percentual de 20% da base de
cálculo do ISSQN, ou pela dedução REAL, em que serão deduzidos do preço dos
serviços os valores dos materiais efetivamente empregados fornecidos pelo prestador
na prestação dos serviços de construção civil e correspondente ao valor das
subempreitadas já tributadas pelo imposto, conforme disposto no art. 8°-A e 8°-B desta
Lei." (NR)

Art. 3° O art.8°-A da Lei n° 4.127, de 04 dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art 8''-A. Na prestação dos serviços descritos pelos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de
Serviços anexa a esta Lei, executados sob o regime de empreitada, o prestador dos
serviços poderá optar pela dedução presumida no valor de 20%» da base de cálculo do
ISSQN, em substituição ao valor efetivo dos materiais empregados na prestação dos
serviços de construção civil e ao correspondente ao valor das subempreitadas já
tributadas pelo imposto.

§1' O regime de dedução presumida dispensa o prestador dos serviços do controle e de
registros específicos dos materiais adquiridos com relação a cada obra, sem dispensar,
no entanto, da guarda dos documentos fiscais de aquisição ou transferência enquanto
não extinto o crédito tributário pela decadência e pela prescrição.

§ 2" Somente poderá optar pelo regime de dedução presumida o prestador do serviço
que fornecer a totalidade dos materiais empregados na obra.

§ 3" A dedução presumida será permitida somente se houver contrato escrito tendo por
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objeto a prestação do serviço de construção civil com fornecimento da totalidade dos
materiais.

§ 4" Consumada a opção pelo regime de dedução presumida, o prestador dos serviços
não mais poderá modificá-la até a conclusão da obra.

•

§ 5" A opção pelo regime de dedução presumida deverá ocorrer no momento da
emissão do primeiro documento fiscal relativo ao serviço contratado, fazendo constar
no seu corpo a seguinte frase: "EMPRESA OPTANTE PELA DEDUÇÃO PRESUMIDA
DE BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.

§ 6° A dedução presumida prevista nesta lei não poderá alcançar os serviços em
A  , andamento". (NR)

Art. 4° O art. 8°-B da Lei n° 4.127, de 04 dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art 8"-B. Quando os serviços descritos pelos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa forem
prestados com aplicação de material na obra, empreitada global, e que o prestador
opte pela dedução do valor efetivo dos materiais empregados na prestação dos serviços
de construção civil, considera-se o preço do serviço, para efeitos deste artigo, a receita
bruta a ele correspondente, deduzidas as seguintes parcelas:

I - correspondente ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços;

II - correspondente ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto.

§ 1° Os materiais mencionados no caput deste artigo são aqueles fornecidos pelo
prestador do serviço e que se incorporarem direta e definitivamente à obra, perdendo
sua identidade física no ato da incorporação.

§ 2° Não podem ser deduzidos do preço dos serviços mencionados neste artigo os
gastos com insumos que são meios para a execução do serviço, tais como escoras,
ferramentas, equipamentos, materiais de instalação provisória, combustíveis,
alimentação de empregados e demais insumos correlatos.

§ 3° Para fins da dedução prevista neste artigo, somente será permitida a dedução de
materiais constantes de documentos fiscais de aquisição de mercadorias emitidos em
nome do prestador do serviço, com a identificação da respectiva obra e com data de
emissão anterior à da respectiva nota fiscal de serviço.

§ 4° A comprovação dos materiais a serem deduzidos do preço do serviço também será
feita por nota fiscal de saída de materiais do estoque do prestador do serviço, emitida
com o endereço e a identificação da obra realizada.

§ 5° A identificação da obra no documento fiscal de aquisição de mercadoria ou no
documento fiscal de saída de mercadoria será feita pela inclusão no documento do
número do Cadastro Nacional de Obras (CNO) ou do número de inscrição no Cadastro
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no Cadastro Específico do INSS (CEI).

§ 6° Para os fins do disposto nos §§ 4° e 5° deste artigo, o prestador de serviços deverá
adotar centro de custo por obra e ter controle de estoque de materiais dedutiveis da
base de cálculo do ISSQN, devidamente comprovado por meio de documentos
idôneos." (NR)

Art. 5° Ficam revogados o § 8° do art. 8° e o art. 8°-C todos da Lei n° 4.127, de 04 de
dezembro de 2003.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, 19 de novembro de 2019.

IVAN CARLINI
Presidente

PATRICmCRIZANTO

1° Secretário

O

WALDOMIRO MONTEBELLER

2° Secretário
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