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LEI COMPLEMENTAR Nº 84/2015 
 
 

ALTERA REDAÇÃO DOS ARTIGOS 102, 106 § 1º, 
274 E 275, INCLUI A TABELA II AO ANEXO III, 
REVOGA O § 1º DO ARTIGO 181 E §1º DO ARTIGO 
188, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/2014 - 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE TREZE 
TÍLIAS – SC, QUE INSTITUI O SISTEMA 
TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, no uso das atribuições 
legais, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. O artigo 102 da Lei Complementar 80/2014, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 

“Art. 102. Preço do serviço é a receita bruta a ele 
correspondente, sem quaisquer deduções, ainda que a título de 
subempreitada de serviços não tributados, frete, despesas, 
tributos e outros, com exceção de fornecimento de mercadorias 
nos casos expressamente previstos nos itens da Lista de 
Serviços constantes da Tabela I do Anexo III desta Lei 
Complementar.” 

 
Art. 2º. O § 1º do artigo 106 da Lei Complementar 80/2014, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
“§ 1o. Fica criada a pauta de valores correspondente ao preço 
por metro quadrado a ser utilizada na apuração do valor 
mínimo de mão-de-obra aplicado na construção civil, para efeito 
de cálculo de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
tomando-se por parâmetro o Custo Unitário Básico da 
Construção Civil - CUB, sobre o qual aplicar-se-á 
proporcionalmente ao tipo de obra realizada, percentuais em 
função de grau mínimo de absorção de mão-de-obra aplicada 
em cada tipo de construção, conforme consta da Tabela II do 
Anexo III desta Lei Complementar, observando-se, ainda, os 
seguintes critérios: 

I - os percentuais serão estabelecidos segundo padrão de 
acabamento do tipo de obra e do grau de absorção de mão-de-
obra na sua execução, nunca superior a 30% (trinta por cento) 
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do preço do CUB oficializado pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado; 

II - em se tratando de construção do tipo misto, será utilizado 
para o cálculo o valor corresponde à metragem quadrada de 
cada um, de acordo com o valor estabelecido na Tabela II do 
Anexo III desta Lei Complementar; 

III - reforma sem aumento de área, será calculada a base de 
50% (cinquenta por cento) do valor correspondente ao tipo de 
construção do imóvel reformado, previsto na Tabela II do Anexo 
III desta Lei Complementar, considerando-se a área indicada na 
licença expedida pela Prefeitura Municipal ou a área total 
construída, se a reforma for diferente ou não constar da 
respectiva licença; 

IV - o cálculo para definição do valor do metro quadrado e do 
imposto devido será feito com base nos dados constantes da 
Tabela II do Anexo III desta Lei Complementar.” 

 
Art. 3º. O Anexo III da Lei Complementar Nº 80/2014, passa a vigorar acrescido 
da TABELA II com a redação abaixo, passando a TABELA ÚNICA, a vigorar 
como TABELA I: 
 

TABELA PARA CÁLCULO DO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

Tipo de Construção Padrão % sobre o 
CUB 

Alvenaria Construção com metragem de até 70 m² 5% 

Construção com metragem de 71 m² a 100 m² 6,5% 

Construção com metragem de 101 m² a 200 m² 8% 

Construção com metragem acima de 200 m² 10% 

Madeira Construção com metragem de até 70 m² 4% 

 Construção com metragem de 71 m² a 100 m² 5% 

Construção com metragem de 101 m² a 200 m² 6,5% 

Construção com metragem acima de 200 m² 8,5% 

 
Fórmula de cálculo: CUB x % da Tabela = valor do m²; valor do m² x metragem 
da edificação = valor da base de cálculo do imposto; base de cálculo x alíquota = 
Valor do ISS. 
 
Art. 4º. O Artigo 275 da Lei Complementar nº 80/2014, passa a vigorar 

acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação: 
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“Parágrafo único. O Município promoverá, ex-officio, quando 

necessário, a Inscrição Municipal do Contribuinte com base nas 

informações disponibilizadas no banco de dados da Junta 

Comercial de Santa Catarina através do sistema disponibilizado 

pelo Órgão Integrador dos entes utilizado pela municipalidade 

para este fim.” 

 
Art. 5º. Ficam revogados o § 1º, do art. 188; o § 1º, do art. 181; o art. 274 da Lei 

Complementar nº 80/2014. 

 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias,SC 10 de junho de 2015 
 
 
 

MAURO DRESCH 
Prefeito Municipal 

 
Registrada e publicada a presente lei no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
GABRIELA RUGERE DE OLIVEIRA JORGE 
Responsável P/ Expedição  


