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Recomendações iniciais 
 
O incentivo permite que as construtoras de edificações e suas subcontratadas 
deixem de recolher os 20% da contribuição previdenciária e passem a pagar de 
1% a 2% sobre o faturamento. Uma das mudanças é que a MP 612 esclareceu 
que o incentivo só é válido para obras com matrículas CEI abertas a partir de 
1º de abril. Aquelas com CEI anterior continuam recolhendo à alíquota de 20% 
sobre a folha até o final da obra, com possibilidade de abatimento da retenção 
de 11% sobre o valor dos serviços das subcontratadas. A receita destas obras 
deve ser excluída da base de cálculo da nova contribuição sobre a receita 
bruta.  

1º - SÓ VALE PARA OBRAS INICIADAS A PARTIR DE 1º DE  ABRIL DE 
2013 - SEGUIR DATA DA EMISSÃO DA CEI.   
A MP 612 introduziu alterações determinando que nos casos de obra de 
construção civil obrigada à Inscrição no Cadastro Específico de INSS - CEI o 
procedimento é o seguinte: 

• CEI aberta até 31 de março de 2013 - Não muda nada. Retenção de 
11% e pagamento da contribuição (INSS) de 20% sobre a folha de 
salários de todos os serviços, até o seu término.  

• CEI aberta após 1º de abril de 2013 - Retenção de 3,5% e pagamento 
da contribuição de 2% sobre a receita bruta dos serviços classificados 
nos CNAEs abrangidos pela desoneração, até o seu término. 

 
Configuração no Athenas 

 
1-  Fazer a configuração da Desoneração no Cadastro da Empresa. 

No módulo Pessoal, em: Cadastros>Empresas 
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2- Fazer a configuração no Fiscal do CFOP que está enquadrado na 
desoneração. 

Para que programa localize a base de cálculo do faturamento mensal, 
deverá existir o registro fiscal da receita, onde o CFOP deverá estar 
parametrizado conforme abaixo: 

No módulo Fiscal em: Cadastros> Parâmetros>Códigos Fiscais (CFOP) 
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3- Lançamento do Registro fiscal 

No módulo Fiscal, em: Movimentação> Registro Fiscal 

 

 

Com estes parâmetros preenchidos corretamente, basta calcular a GPS que o 
programa irá automaticamente levar a receita para o detalhamento e gerar o 
DARF com o valor de INSS sobre o faturamento, conforme exemplo: 
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4- Fazer a configuração no cadastro de tomador para o sistema verificar 
qual tomador está enquadrado na desoneração. 

No módulo Pessoal em: Cadastros> Pessoas>Tomadores 

 

 

5- Cálculo da GPS – Conferir no detalhamento a informação da Receita 
Proporcional 

No módulo Pessoal em: Relatórios> GPS 
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6- Emissão do DARF – Os dados já são trazidos automaticamente 

No módulo Pessoal em: Relatórios> DARF's 
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