
DECRETO 3454/2006
“Dispõe sobre a apuração do valor mínimo
da mão-de-obra aplicada na construção
civil, para efeito do cálculo do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião,
no exercício de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 3º, do Artigo 9º e 11
da Lei Complementar n.º 45/2003,

D E C R E T A:

Artigo 1º - A apuração do valor da mão-de-obra aplicada na
construção civil, para edificações, reformas e demolições, para efeito de cálculo e
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN far-se-á com
base nos valores, por metro quadrado, de acordo com o uso e o porte da edificação,
contidos nas Tabelas I, II, III e IV, anexas, parte integrante deste Decreto.

Artigo 2º - O porte da edificação de que trata o artigo anterior e
constante da Tabela I, será determinado pela metragem quadrada total da edificação de
acordo com as seguintes categorias:

I – CATEGORIA 1, construções unifamiliares, para população de
baixa renda, com até 70 (setenta) metros quadrados de área;

II – CATEGORIA 2, construções com até 100 (cem) metros
quadrados de área;

III – CATEGORIA 3, construções com área acima de 100 (cem)
até 150 (cento e cinquenta) metros quadrados;

IV – CATEGORIA 4, construções com área acima de 150 (cento e
cinquenta) até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados; e

V – CATEGORIA 5, construções acima de 250 (duzentos e
cinquenta) até 400 (quatrocentos) metros quadrados de área; e

VI – CATEGORIA 6, construções acima de 400 (quatrocentos)
metros quadrados de área.
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Parágrafo Único – Para enquadramento da construção na
Categoria 1, deverá a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano atestar que o
proprietário do imóvel possui renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos.

Artigo 3º - O enquadramento dos conjuntos residenciais, conforme
a Tabela I, dar-se-á considerando-se sua metragem quadrada total construída.

Parágrafo Único – A metragem referida no caput é aquela
ocupada pelo conjunto residencial na sua totalidade.

Artigo 4º - Em se tratando de construções de uso misto, será
utilizado o valor correspondente à área predominante, e no caso de impossibilidade da
distinção, aplicar-se-á o valor médio dos vários tipos de construção.

Artigo 5º - Ocorrendo o enquadramento da construção em mais de
1 (um) item da mesma Tabela, aplicar-se-á o valor médio dos vários tipos de construção.

Artigo 6º - O valor da mão-de-obra para reforma sem aumento de
área corresponderá a 25% do valor referente ao tipo do imóvel reformado, considerando-
se a área reformada indicada no Alvará de construção, ou a área total construída se a
área reformada não constar do referido alvará.

Artigo 7º - As construções referentes a piscinas, áreas de lazer,
pergolados e outras cuja complexidade a estas se assemelhem, não serão computadas
para o cálculo da metragem prevista no artigo 2º desta lei, devendo obedecer aos valores
previstos na Tabela IV.

Artigo 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Artigo 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião, 1 de junho de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

AN/dsc
Registrado em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
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TABELA I
VALOR DA MÃO-DE-OBRA POR METRO QUADRADO

PARA IMÓVEIS DE USO RESIDENCIAL

TIPO DE CONSTRUÇÃO CATEGORIAS R$ / M²
1 1,00
2 103,57
3 128,29
4 200,80
5 321,73

CONSTRUÇÃO
(TÉRREA OU SOBRADO)

6 370,12

TABELA II
VALOR DA MÃO-DE-OBRA POR METRO QUADRADO
PARA IMÓVEIS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

TIPO DE CONSTRUÇÃO R$ / M²
PRÉDIO COMERCIAL 287,00
EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL DIVERSIFICADA 207,44
GALPÃO 207,44

TABELA III
VALOR MÃO-DE-OBRA DE DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO R$ / M²
31,83

TABELA IV
VALOR DA MÃO-DE-OBRA POR METRO QUADRADO PARA CONSTRUÇÃO DE

PISCINAS, ÁREAS DE LAZER, PERGOLADOS E AFINS

TIPO DE CONSTRUÇÃO R$ / M2
PISCINAS 200,80
ÁREAS DE LAZER, PERGOLADOS, DECKS e OUTROS 103,57
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