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COMUNICADO SIAD 02/2008 

ASSUNTO: Catálogo de Materiais e Serviços – Tratamento tributário relativo a materiais e serviços e a 

classificação estabelecida pela Portaria / STN Nº 448/02 

 

Prezados senhores, 

Frequentemente, os servidores dos órgãos e entidades nos solicitam a criação de algum material ou 

serviço para que haja compatibilidade com a nota fiscal a ser entregue pelo fornecedor. Ou seja, muitos 

acreditam que se o que está adquirindo está classificado no nosso catálogo como “material de 

consumo”, deve-se exigir do fornecedor que emita uma nota fiscal de material ou que haja a troca no 

catálogo do item para serviço, quando o fornecedor precisa emitir uma nota de serviço. 

Diante dessa dúvida recorrente, nos reunimos com o Sr. Kalil Jabour, representante da Diretoria de 

Orientação e Legislação Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda, e solicitamos que fosse 

elaborado um parecer técnico com o objetivo de esclarecer qual a compatibilidade da classificação 

econômica da despesa para aquisição de materiais e serviços e o tipo de nota fiscal emitida pelo 

fornecedor. Ou seja, existe necessariamente uma compatibilidade entre classificação econômica da 

despesa e o regime tributário do fornecedor? 

De acordo com o Parecer DOLT/SUTRI nº 011/2007, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONFLITO  entre a 

classificação econômica da despesa (estabelecida pela Portaria/STN nº 448/02) e o tratamento 

tributário relativo a materiais e serviços disposto na Lei Complementar nº 116/03.  

Para conhecimento e aplicação, segue em anexo cópia do referido parecer. 

Atenciosamente, 

Renata Coelho 

Diretora da Diretoria Central de Aquisições e Contratações 

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2008 
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