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

 

EXPLICATIVO DE TRIBUTOS COBRADOS EM PROCESSOS DE 

DEMOLIÇÃO 

 

ENTENDENDO A TLO (TAXA DE LICENÇA DE OBRAS) 

 A TLO está prevista nos artigos 352, 353 e 354 da Lei Complementar Municipal nº 007/97. Ela é 

devida pela construção, reconstrução, acréscimo, reforma, reparação ou demolição de prédios, 

construção de muros, calçadas e quaisquer tapumes, aprovação de plantas, análise de projetos, 

alinhamento de muros, arruamentos e loteamentos, desmembramentos, habite-se e nivelamentos. 

 No processo de demolição, a TLO é devida como contraprestação do trabalho de análise e 

aprovação executado pelos profissionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU). 

Conforme se extrai do texto legal, A TLO é calculada por metragem quadrada (com exceções previstas 

no artigo 354 da LC 007/97). Os valores constam no site da Prefeitura, na página do DCC. 

ENTENDENDO O ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) 

 O ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) tem sua previsão geral na Lei 

Complementar Nacional nº 116 de 2003. Respeitando os princípios e limites estabelecidos nesta Lei, os 

municípios brasileiros efetuam a cobrança deste Imposto. No Município de Florianópolis, a Lei Municipal 

nº 007/97 estabelece todas as hipóteses de incidência e parâmetros de cobrança. 

 No artigo 269 da Lei Complementar Municipal nº 007/97 há a previsão das hipóteses de 

substituição tributária. Dentre essas, estão os casos específicos da construção civil em que inclusive a 

pessoa física é responsável pelo recolhimento do imposto devido. Assim, durante a tramitação do 

processo de demolição, o ISSQN é cobrado, mediante estimativa prevista na Portaria Municipal nº 

01/2011. 

O valor do ISSQN em casos de demolição é calculado multiplicando-se: metragem da obra X 

(48,85%) do valor do CUB/SIDUSCON, levando-se em conta os possíveis descontos constantes do art. 

27 da Portaria Municipal nº 01 de 2011. (Após a multiplicação, aplica-se a alíquota de 3% do 

imposto). O art. 24 da Portaria aduz que o valor final calculado sofrerá redução de 90% (noventa 

por cento), sendo que, para fins de enquadramento, será observada a área construída total do imóvel. 

 


