
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 3.265, DE 24 DE JUNHO DE 2015 

 
“Altera o anexo V do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 
nº 2.563, de 18 de dezembro de 2007 e posteriores alterações, e dá 
outras providências”. 

Projeto de Lei Complementar nº 028/15 – Autoria: Executivo 

JOÃO BATISTA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de Pitangueiras, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz público que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 
Complementar: 

 
Art. 1º. O anexo V, do Código Tributário Municipal (taxa de licença para 
execução de obras) item 3.2, passa a vigorar  conforme redação abaixo, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do anexo: 
 
  

ITEM - Valor em reais 

3.2 Alvará ou habite-se cobrado por metro 
quadrado da área construída nova, reformada 
ou ampliada, conforme o caso, de acordo com 
a especificação constante abaixo e que se 
enquadre: 

 
Valores abaixo 

 

3.2.1 Residência Padrão Rústico 0,79 

3.2.2 Residência Padrão Comum: projeto fornecido 
pela Prefeitura (de 54 m² ou 60 m²) 

0,87 

3.2.3 Residência Padrão Baixo 0,96 

3.2.4 Residência Padrão Médio 1,05 

3.2.5 Residência Padrão Fino 1,16 

3.2.6 Comercial  - 

3.2.7 Comercial Padrão Rústico 1,05 

3.2.8 Comercial Padrão Comum 1,16 

3.2.9 Comercial Padrão Médio  1,20 

3.2.10 Comercial Padrão Fino 1,27 

3.2.11 Industrial  - 

3.2.12 Industrial Padrão Rústico 1,10 

3.2.13 Industrial Padrão Comum 1,20 

3.2.14 Industrial Padrão Médio 1,30 

3.2.15 Industrial Padrão Fino 1,40 

3.2.16 Para Classificação dos padrões dos imóveis 
fica adotada a tabela do anexo A: 

- 

 
 

Art. 2º. Esta lei complementar entra em vigor em 01 de janeiro de 2016. 



 
Pitangueiras, 24 de junho de 2015. 

 
 
 

JOÃO BATISTA DE ANDRADE 
PREFEITO 

 
Publicada, registrada e afixada em lugar de costume, na data supra. 
Publicada no Jornal Oficial do Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A 
Especificações de acabamentos nos orçamentos dos projetos-padrão residenciais 

Acabamento Padrão 

Serviço/Local FINO MÉDIO BAIXO COMUM - Projeto 
fornecido pela 

prefeitura de 54 m² ou 
60 m² 

RÚSTICO  

Portas Externas e Internas Madeira        maciça        
lisa encerada 

Madeira compensada 
lisa, com 3,5 cm de 
espessura e pintura 
esmalte acetinado fosco 

Madeira,  semi-oca,  
com  3,5 cm de 
espessura, sem pintura 
de acabamento 

Madeira 
reaproveitadas,com 
pintura de acabamento 

Madeira 
reaproveitadas,sem 
pintura de acabamento 

Batente    e    guarnição    
de madeira para cera 

Batente    e    guarnição    
de madeira para pintura 
esmalte 

Batente de ferro com 
pintura esmalte 

    

Ferragens Ferro cromado pesado Ferro cromado médio Ferro cromado leve Ferro cromado leve ou 
reaprovetado 

Ferro cromado leve ou 
reaprovetado 

Fechaduras Portas   internas   e   de 
entrada 

Fechadura para tráfego 
moderado, tipo VI 
(70mm), em ferro com 
acabamento cromo-
acetinado 
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moderado, tipo II 
(40mm), em zamak 

Fechadura simples Fechadura simples 

Janelas               e 
Basculantes 

Externas e Internas Alumínio anodizado na 
cor bronze, perfis linha 
30, vidro liso/fantasia 4 
mm 

Alumínio anodizado na 
cor natural padronizado, 
perfis linha 25, com 
vidro liso/fantasia 4 mm 

Esquadria  de ferro de 
chapa dobrada nº 18, 
para pintura esmalte 
sintético, com vidro 
liso/fantasia 4 mm 

Esquadria  de ferro 
simples, com pintura, 
com vidro liso/fantasia 4 
mm, geralmente 
reaproveitadas 

Esquadria  de ferro 
simples, sem pintura, 
com vidro liso/fantasia 4 
mm, geralmente 
reaproveitadas 

Perfil de chapa dobrada n.º 20, com tratamento em fundo anticorrosivo e 
acabamento em pintura esmalte brilhante 

    

Peitoris Granito  cinza  Mauá  e  
=  2 cm, com pingadeira 

Concreto não tem não tem 

Impermeabilização Pisos de banheiros, 
cozinhas,  lajes  e  áreas 
de serviço 

Argamassa cimento e areia e pintura com tinta de base betuminosa não tem não tem 



Lajes de cobertura, 
cobertura da casa de 
máquinas 

Laje impermeabilizada não tem não tem 

Caixa d'água Argamassa rígida tem não tem 

Acessórios Banheiros Bacia sanitária com 
caixa– acoplada  e  cuba  
em  louça de cor - 
modelo especial 

Bacia sanitária com 
caixa– acoplada e cuba 
em louça de cor - 
modelo simples 

Bacia sanitária com 
caixa de descarga não-
acoplada 

Bacia sanitária com 
caixa de descarga 
plástica 

Bacia sanitária com 
caixa de descarga 
plástica 

Metais    de    luxo    
(águas quente e fria); 
ducha manual 

Metais      simples      
(águas quente e fria) 

Metais simples (água 
fria) 

Metais simples, 
geralmente 
reaproveitados 

Metais simples, 
geralmente 
reaproveitados 

Bancada de granito 
cinza Mauá e=3 cm com 
cuba de louça em cor 

Bancada de granito 
branco e=2 cm com 
cuba de louça em cor 

Lavatório de louça 
branca sem coluna 

não tem não tem 

Acessórios  de  justapor  
de luxo 

Acessórios      de      
justapor simples 

Acessórios   de   embutir   
de louça branca não tem não tem 

Cozinha Bancada de 
granito/cuba inox/metais 
de luxo (água quente e 
fria) 

Bancada  de  mármore 
branco, medida 
padronizada/cuba 
simples inox/metais  
cromados simples (água 
fria) 

Bancada de mármore 
sintético com  cuba  de  
mármore sintético 
metais simples (água 
fria) 

Bancada de mármore 
sintético, metais 
simples, piso cimento 
polido 

Bancada de mármore 
sintético, metais 
simples, piso cimento 
rústico 

Áreas de serviço Tanque de louça de 
luxo/metais  cromados  
de luxo 

Tanque   de   louça   
simples sem 
coluna/metais cromados 
simples 

Tanque de mármore 
sintético/ 
metais simples 

Tanque de mármore 
sintético ou concreto 

Tanque de mármore 
sintético ou concreto 

Banheiro de empregada Lavatório  de  louça  
colorida com coluna 

Lavatório  de  louça  
colorida sem coluna 

Lavatório de louça 
branca sem coluna 

não tem não tem 

Metais cromados simples (água fria) Metais simples (água 
fria) 

não tem não tem 

Bacia sanitária colorida com caixa acoplada Bacia sanitária branca 
com caixa de descarga 
não acoplada 

não tem não tem 

Acessórios de justapor simples Acessórios   de   embutir   
de louça simples 

não tem não tem 



Pisos e rodapé Salas,        quarto        e 
circulação 

Frisos de madeira 
(tábua corrida)  
raspados  e resinados 

Cerâmica esmaltada 40 
cm x 
40 cm 

 
 
 
 
 
 

Cerâmica esmaltada 20 
cm x 

20 cm 

cimento polido cimento rústico 

  Banheiros Cerâmica esmaltada 30 
cm x 
30 cm 

Cerâmica esmaltada 20 
cm x 
20 cm 

  Cozinha   e   área   de 
serviço 

Cerâmica esmaltada 30 
cm x 
30 cm 

  Banheiro                   de 
empregada 

Cerâmica esmaltada 20 
cm x 
20 cm   Quarto  de  empregada 

ou depósito 

Revestimento 
interno: Paredes 

Salas,       quartos       e 
circulação 

Chapisco e massa única sem revestimento, 
chapiscada e rebocada 

sem revestimento, 
chapiscada 

Cozinhas,      área      e 
banheiros 

Placa cerâmica (azulejo) de dimensão 15 cm x 15 cm, PEI II, na cor branca não tem   

Piso cerâmico Placa  cerâmica,  
dimensões 
40 cm x 40 cm, PEI II 

Placa cerâmica, dimensões 20 cm x 20 cm e 30 cm 
x 30 cm, PEI III 

não tem não tem 

Banheiro                   de 
empregada 

Azulejos brancos 15 cm x 15 cm não tem não tem 

Revestimento 
interno: Teto 

Salas, quartos e 
circulação de cozinha e 
área de serviço 

Chapisco e massa única não tem não tem 

Banheiros (inclusive de 
empregada) e halls de 
entrada  e  de 
pavimentos 

Forro de placas de gesso não tem não tem 

Revestimento 
externo 

Fachadas Chapisco, massa única 
pastilha vitrificada 5 cm 
x 5 cm  ou  chapisco,  
massa única,  textura  
acrílica; pastilha 
vitrificada 5 cm x 5 cm 
em 35% da fachada 

Chapisco, massa única, 
textura acrílica; 
cerâmica 10 cm x 10 cm 
em 35% da fachada 

Chapisco, massa única 
e tinta à base de PVA 

Chapisco  e reboco Chapisco  



Cobertura Telhado                  com 
madeiramento 

Chapa ondulada de cimento amianto com estrutura de madeira Telhas de barro ou 
fibrocimento ondulada 
sobre madeiramento 
não estruturada e com 
forro 

Telhas de barro ou 
fibrocimento ondulada 
sobre madeiramento 
não estruturada e sem 
forro 

Pintura: Paredes Salas, quartos, quarto 
de empregada, 
circulação 

Tinta  acrílica  sobre  
massa corrida 

Tinta à base de PVA 
sobre massa corrida 

Tinta à base de PVA pintura à base de cal ou 
látex 

pintura à base de cal ou 
sem pintura 

Pintura: Teto Salas, quartos, quarto 
de empregada, 
circulação, banheiros, 
cozinha,  área  de 
serviço 

Tinta  acrílica  sobre  
massa corrida 

Tinta à base de PVA 
sobre massa corrida 

Tinta à base de PVA     

 


