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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2008 

 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados 
pela obrigatoriedade na arrecadação, retenção dos 
impostos e recolhimento das contribuições sociais 
desta Câmara Municipal, na prática de suas 
atividades. 

 

 O Controlador Interno da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução nº 36/2007, de 
27/02/2007, em seu art. 2º, § 1º e os artigos 31, 70 e 74 da Constituição 
Federal e; 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos procedimentos a 
serem adotados e a obrigação pela fiscalização do Controle Interno em 
atendimento à legislação pertinente, sobre as despesas que por sua natureza 
conter arrecadação, retenção dos impostos e recolhimento das contribuições 
sociais destinadas à Seguridade, conforme previsto na Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991 e alterações, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
disposto na Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e outros pagamentos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de inspeção do controle interno sobre 
as despesas que por sua natureza deverão conter a arrecadação, retenção e 
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade  

 

CONSIDERANDO que o não recolhimento destas contribuições além 
da incidência de juros, multas e correção monetária, implicará na 
responsabilidade solidária do ordenador de despesa perante a Seguridade 
Social. 

R E S O L V E: 

Art. 1º Determinar que os responsáveis pelo empenhamento e emissão 
de ordem de pagamento ao analisarem os processos encaminhados à sua 
apreciação observem se foi procedida à arrecadação, retenção e recolhimento 
das contribuições devidas à Seguridade Social – INSS e o Imposto de Renda 
IRRF, na forma a seguir:  
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I – arrecadar e recolher a contribuição dos empregados, trabalhadores 
temporários e avulsos calculada mediante a aplicação da correspondente 
alíquota sobre o seu salário de contribuição mensal, de forma não 
cumulativa, nos termos dos artigos 20, 28 e 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, 
todos da Lei 8.212/91, com suas posteriores alterações;  

II – reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura 
de prestação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra e 
recolher a importância retida até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da 
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da 
mão-de-obra, nos termos previstos no art. 31 da Lei nº 8.212/91, com suas 
posteriores alterações;  

III – recolher como contribuição da empresa, compreendida nesta 
expressão os órgãos e entidades da Administração em todos os seus níveis, 
conforme art. 15, inciso I, da Lei nº 8.212/91, com suas posteriores 
alterações, nos termos seguintes:  

a) 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas, devidas 
ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados, 
trabalhadores temporários e avulsos que lhe prestem serviços, mais o 
percentual devido em razão do grau de incidência de incapacidade 
laborativa, nos termos do art. 22, incisos I e II da Lei nº 8.212/91, com suas 
posteriores alterações;  

b) 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou 
creditadas a qualquer título no decorrer do mês, aos segurados contribuintes 
individuais que lhes prestem serviços, nos termos do art. 22, inciso III da Lei 
nº 8.212/91, com suas posteriores alterações. 

Art. 2º Em se tratando da execução dos serviços mediante cessão de 
mão-de-obra decorrente de termo de ajuste, observar qual das partes ficou 
obrigada a proceder ao recolhimento das contribuições devidas.  

Parágrafo único. Nos casos em que o ajuste estabelecer que a 
obrigação do recolhimento seja da contratada, ficará ela obrigada a 
apresentar, mensalmente, para a juntada nos autos pertinentes, as guias de 
recolhimento das contribuições devidas ao INSS e FGTS.  

Art. 3º Os órgãos ou entidades deverão depositar até o dia 07 (sete) de 
cada mês, a contribuição devida ao FGTS correspondente a 8% (oito por 
cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador 
inclusive sobre gratificações ajustadas, abonos, horas-extras, aviso prévio e 
indenizações, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.036/90.  
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Parágrafo único. O vencimento deverá ser antecipado para o primeiro 
dia útil, se o dia 07 (sete) ocorrer no sábado, domingo, feriado ou se não 
houver expediente bancário.  

Art. 4º A incidência na fonte do Imposto de Renda (IRRF) terá como 
fato gerador os pagamentos efetuados a pessoa físicas e pessoas jurídicas, 
pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços: 

I – a responsabilidade do recolhimento compete à fonte pagadora, em 
conformidade com o art. 64, §1º da lei 9.430/96 e outras normas da 
legislação pertinente. 

II – fica dispensada a retenção do imposto de renda, de valor igual ou 
inferior a R$ 10,00 (dez reais), em conformidade com o artigo 67, da seção V 
da Lei nº 9.430/96 e alterações. 

Art. 5º A remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa 
jurídica, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente 
de natureza profissional, a alíquota é de 1,5% sobre as importâncias pagas 
ou creditadas, que compreendam nas disposições do art. 647, §1º do RIR/99 
(Decreto nº 3.000/99). 

Art. 6º É fato gerador de retenção na fonte do imposto de renda, as 
importâncias pagas ou creditadas por esta Câmara Municipal a outras 
pessoas jurídica, civis ou mercantis, pela prestação de serviço de limpeza e 
conservação de bens imóveis, exceto reformas e obras assemelhadas; 
segurança e vigilância; e locação de mão de obra de empregados da locadora 
colocados a serviço da locatária, em local por esta determinado. 

§1º – A alíquota que deverá ser aplicada é de 1% sobre as 
importâncias pagas ou creditadas, para os serviços citados no art. 6º, 
devendo ser retida e repassada a Prefeitura Municipal, em conformidade com 
os preceitos contábeis contidos na instrução técnica do Tribunal de Contas 
do Paraná. 

§ 2º – Os valores retidos durante o exercício deverão constar na DIRF – 
Declaração do Imposto Retido na Fonte, declaração elaborada pela fonte 
pagadora. 

Art. 7º A Diretoria Geral deve observar o que dispõe o artigo 4º c/c art. 
12 da Lei nº. 4.320/64, que veda a realização de despesas com juros e 
multas moratórias relativas ao pagamento de água, energia elétrica, telefone, 
previdência etc., com custeio indevido a conta do orçamento público.  

Art. 8º Constatado o descumprimento desta Instrução, por qualquer 
servidor, o mesmo deverá noticiar à Controladoria Interna, que solicitará o 
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normas estabelecidas nesta Instrução. 

 Art. 9º O Controlador Interno, ao ser noticiado e/ou verificar o não 
cumprimento das normas relativas às contribuições junto ao INSS, FGTS ou 
o pagamento de juros, multas e correção monetária, dará ciência ao 
Presidente da Câmara, informando o descumprimento e tomará as medidas 
cabíveis, na forma da Resolução nº 36/2007, de fevereiro de 2007, deste 
Legislativo. 

Parágrafo único. A inobservância das regras estabelecidas nesta 
instrução normativa sujeitará os responsáveis ao pagamento dos valores 
correspondentes.  

 Art. 10º - Os procedimentos constantes nesta instrução serão de 
competência conjunta da Diretoria Geral e Diretoria Contábil Financeira, que 
responsabilizarão os seus Departamentos para a sua execução. 

Art. 11º - O ocupante do cargo não poderá escusar-se de decidir em 
assuntos de sua competência, sob pena de responsabilizar-se pelas 
conseqüências de sua recusa ou omissão. 

Art. 12º - O descumprimento do disposto nesta instrução importará na 
aplicação de penalidades ao responsável, nos termos do Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais vigente, sem prejuízos de medidas legais com 
comunicação ao TCE/PR. 

Art. 13º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.     

 Controladoria Interna da Câmara Municipal de São José dos 
Pinhais, 03 de novembro de 2008. 

 

 
 

Jairo Luiz Chiuratto da Silva 
Controlador Interno CMSJP 

 
 

 

Gabinete da Presidência 

APROVO, PUBLIQUE-SE. 

Em 03 de novembro de 2008 

 
__________________________ 
ASSIS MANOEL PEREIRA 

Presidente da Câmara Municipal 

 
 


