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*O RECOLHIMENTO DO ISSQN POR PESSOA JURÍDICA DEVE SER REALIZADO VIA GIF-ST NO SISTEMA SEFFINet 

REFORMA DE CONSTRUÇÃO (COM OU SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA) 

PESSOA FÍSICA* 

 

Tratando-se de reforma de unidade imobiliária, o texto da Lei Complementar Municipal 

nº 007/1997 e da Portaria Municipal 01/2011 estabelecem descontos para o cálculo dos 

tributos incidentes nos processos relativos ao tema. No que tange a TLO, conforme previsão 

constante do art. 354 da Lei Complementar Municipal 007/97, a cobrança deve ser feita com 

50% de desconto do valor previsto para obras novas, (Em caso de fachadas, o valor é fixo 

por fachada e por pavimento). Cabe destacar que estes valores são atualizados anualmente 

pelo IPCA e constam no site da Prefeitura, na página do DCC. Já no que tange ao ISSQN, é 

concedido um desconto de 35% no cálculo final do referido imposto, realizado por 

estimativa, conforme disposto na Portaria 01/2011. 

Assim, nos casos de processos de reforma simples (sem acréscimo de área), são 

aplicados integralmente os descontos acima descritos. Porém, nos casos de reforma com 

acréscimo de área, há uma peculiaridade. Na área do acréscimo, não incidem os 

descontos acima referidos, havendo a cobrança integral dos valores referentes à TLO 

e ao ISSQN, pois trata-se de obra nova. 

Quanto ao ISSQN, caso esteja anexado ao processo o contrato firmado de prestação de 

serviço, registrado em cartório (ou com as cópias dos RG’s dos assinantes) e, com valores 

condizentes com o serviço discriminado, será lançada a guia de pagamento do ISSQN 

no valor de 3% do valor total do contrato, conforme previsão da LC 007/97. Tal 

procedimento também pode ser efetuado mediante apresentação da quitação da guia 

da TLO e do contrato no Pró Cidadão, para revisão do valor do ISSQN lançado por 

estimativa.  

Existem alguns casos de processos de legalização/regularização de construção, que 

seguem a mesma sistemática acima. Nestes casos, além dos tributos mencionados, incide 

também a multa de legalização, nos moldes da Lei Complementar Municipal 374/2010, 

alterada pela Lei 607/2017. 


