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LEI N. º 2468/2021, DE 10 DE AGOSTO DE 2021. 

Dispõe sobre a alteração do Art. 1º da Lei Municipal nº. 1.086 de 07 de julho de 1998, 

que Dispõe sobre a concessão aos Servidores Públicos de Vale Alimentação. 

Autor do Projeto de Lei n.º 031/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita 

Cristina Michel Franceschini 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a 

Lei Orgânica do Município; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprova e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica alterado o do “caput” do Art. 1º da Lei Municipal nº. 1.086, de 07 de julho de 

1998, que Dispõe sobre a concessão aos Servidores Públicos de Vale Alimentação, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder vale-alimentação mensal aos 

servidores públicos efetivos, cargo em comissão, função gratificada e contratados 

temporariamente, por meio de cartão alimentação, excluindo deste benefício os 

pensionistas e aposentados inativos. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

Iracemápolis aos dez do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2469/2021, DE 10 DE AGOSTO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 032/2021 - Poder Legislativo Municipal – Mesa Diretora 

Dispõe sobre a alteração do “caput” do Art. 1º da Lei Municipal nº. 1.389, de 12 de maio 

de 2003, que autoriza a Câmara Municipal de Iracemápolis a conceder aos seus 

servidores o tíquete alimentação na forma que especifica e dá outras providências. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a 

Lei Orgânica do Município; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprova e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º.  Fica alterado o “caput” do Art. 1º da Lei Municipal nº. 1.389, de 12 de maio de 

2003, que autoriza a Câmara Municipal de Iracemápolis a conceder aos seus servidores o 

tíquete alimentação na forma que especifica e dá outras providências, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica a Câmara Municipal de Iracemápolis autorizada a conceder tíquete 

alimentação mensal a cada um dos seus servidores públicos municipais ocupantes de 

empregos efetivos ou em comissão, excluindo deste benefício os pensionistas e 

aposentados inativos. 

Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Iracemápolis aos dez do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

 

LEI N. º 2470/2021, DE 10 DE AGOSTO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 033/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita 

Cristina Michel Franceschini 

Dispõe sobre a criação da Taxa para expedição de HABITE-SE e a regulamentação da 

pauta fiscal prevista no Artigo 12 da Lei Municipal nº 2331/2017 para lançamento do 

ISSQN da construção civil. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a 

Lei Orgânica do Município; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprova e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Artigo 1º - A Taxa para expedição de HABITE-SE aplica-se as categorias Residencial, 

Comercial e Industrial, independente da área edificada, na razão de R$ 1,80/m² (Hum real 

e oitenta centavos por metro quadrado). 

§ 1º. O lançamento da referida taxa será efetuado no ato da solicitação de expedição do 

HABITE-SE. 

§ 2º. A referida taxa aplica-se também a construção de piscinas, garagens, lavanderias e 

coberturas provisórias.  

 

Artigo 2º - Os valores da pauta fiscal apresentados nesta Lei referem-se ao custo de mão-

de-obra empregada na construção civil nas categorias Residencial, Comercial e Industrial. 

Artigo 3º - Os valores referentes ao custo de mão-de-obra empregada na construção civil 

foram obtidos a partir do Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB/m²), praticados 

no estado de São Paulo, conforme o Boletim Econômico publicado pelo SindusCon-SP 

em Junho/2021. A memória de cálculo para os valores obtidos é apresentada em anexo. 

§ 1º. Os referidos valores aplicam-se também a construção de piscinas, garagens, 

lavanderias e coberturas provisórias. 

§ 2º. Da base calculo apurado neste artigo aplica-se o percentual de 10% (dez por cento). 

§ 3º. O valor da Taxa de expedição de HABITE-SE e os valores referentes a base de 

cálculo para o lançamento de ISSQN da construção civil que constam nessa Lei serão 

reajustados anualmente pelo IPCA conforme previsto na Lei Municipal nº 1058/1997. 

 

Os referidos valores aplicam-se também a construção de piscinas, garagens, lavanderias e 

coberturas provisórias.  

Residencial 

Padrão(*) Médio Alto Luxo 

Valor (R$/m²) 81,59 102,33 123,77 

Área (m²) 51 à 100 101 à 150 151 à 9999 

(*) Conforme previsto na Lei Municipal nº 2081/2013. 
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Comercial 

Independente da área edificada o custo da mão-de-obra empregada para a edificação será 

de R$111.73/m² (cento e onze reais e setenta e três centavos por metro quadrado). 

Industrial 

Independente da área edificada o custo da mão-de-obra empregada para a edificação será 

de R$ 54,59/m² (cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos por metro quadrado). 

Artigo 4º - Os valores apresentados no artigo 3º servirão de base de cálculo para o 

lançamento de ISSQN da construção civil, quando o proprietário ou responsável pela obra 

não dispuser de documentos fiscais para atestar o valor do serviço empreendido. 

Artigo 5º - A alíquota incidente sobre a base de cálculo é de 5,0% (cinco), conforme 

previsto no Anexo I da Lei Municipal nº 2331/2017. 

Artigo 6º - No procedimento de expedição de HABITE-SE, o contribuinte deverá 

apresentar os documentos fiscais de prestação de serviços que dispuser, para efeito de 

abatimento sobre o valor total do ISSQN devido. Após devidamente notificado sobre o 

lançamento do tributo, o contribuinte disporá de 30 (trinta) dias para manifestar-se, 

conforme previsto no artigo 133 da Lei Municipal nº 1058/1997.   

Parágrafo único: O contribuinte possuidor de imóvel que tiver aumento de área 

construída identificada por meio de Georreferenciamento ou por Recadastramento 

Imobiliário, será considerado notificado do lançamento pela remessa do respectivo aviso 

por via postal. 

Artigo 7º - O pagamento do ISSQN será em parcela única, podendo o contribuinte optar 

pelo parcelamento de seus débitos em até 10 (dez) meses. 

Parágrafo único: A possibilidade de parcelamento do ISSQN devido não se aplica a Taxa 

de expedição de HABITE-SE. 

Artigo 8º - As parcelas mensais não poderão ser inferiores a: 

I – R$ 100,00 (cem reais) para pessoa jurídica; 

II – R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa física. 

Artigo 9º - São imunes de recolhimento do ISSQN os contribuintes cuja obra de 

construção civil atenda às seguintes condições: 

I - O proprietário, compromissário ou possuidor do imóvel ser pessoa física, não possuir 

outro imóvel e a construção ter as seguintes características: 

a) ser residencial e unifamiliar; 

b) com área total inferior a 50m2 (cinquenta metros quadrados); 

c) ser destinada a uso próprio;  

d) ser do tipo econômico ou popular. 

 

II – A imunidade não se aplica a Taxa de expedição de HABITE-SE. 

 

Artigo 10 – O contribuinte que se enquadrar nos requisitos do artigo 9º e quiser se 

declarar imune quanto à incidência de ISSQN da construção civil, ao requerer a emissão 

de HABITE-SE, deverá protocolar junto ao Departamento de Tributos os seguintes 

documentos: 

a) Matrícula do imóvel atualizada;  

b) Projeto aprovado do imóvel;  

c) Alvará de construção; 

d) Declaração de que o proprietário não possui outro imóvel, devidamente assinada e com 

firma reconhecida em cartório. 

Artigo 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Iracemápolis aos dez do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um. 

 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

Memória de Cálculo para Regulamentação da Pauta Fiscal 

Lançamento do ISSQN da Construção Civil – Expedição de HABITE-SE 

 

Os valores apresentados a seguir foram obtidos a partir do Boletim Econômico – 

Junho/2021 do SINDUSCON – Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo. 

Construção Residencial - Padrões Conforme previsto na Lei Municipal nº 

2081/2013. 

 
Médio Alto Luxo 

% 

M.O. 

R-1    1.652,91  R-1    2.032,54  R-1    2.455,59  55,77 

PP-4    1.574,90  PP-4    1.942,11  R-8    2.007,66  

 R-8    1.483,62  R-8    1.708,12  R-16    2.172,99  

 PIS    1.140,74  R-16    1.656,64  

   Média:    1.463,04  

 

   1.834,85  

 

   2.212,08  

 MO (%):          55,77  

 

         55,77  

 

         55,77  

 B.C.       815,94  

 

  1.023,30  

 

  1.233,68  
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Comercial - Padrão Normal 

  CAL - 8             1.984,36  

CSL - 8             1.723,56  

CSL - 16             2.302,41  

Média:             2.003,44  

MO (%):                   55,77  

B.C.             1.117,32  

  Industrial - Galpão 

  GI                 978,92  

MO (%):                   55,77  

B.C.                 545,94  

 

 

Base de Cálculo conforme previsto no Artigo 3º, § 2º. 

 

Residencial 

 

 

Padrão Médio Alto Luxo 

Custo da mão-de-obra (R$/m²) 81,59 102,33 123,37 

 

Comercial 

Independente da área edificada o custo da mão-de-obra empregada para a edificação será 

de R$ 111,73/m² (cento e onze reais e setenta e três centavos por metro quadrado). 

Industrial 

Independente da área edificada o custo da mão-de-obra empregada para a edificação será 

de R$ 54,59/m² (cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos por metro quadrado). 

Iracemápolis aos dez do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um. 

 


