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MANUAL DE TIPOLOGIA DE EDIFICAÇÕES PARA ISSQN SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL 

I - Alvenaria Residencial/Comercial/Serviços 

II- Madeira, Mista ou Outros Materiais Residencial/Comercial/Serviços 

 
Benfeitorias como residências unifamiliares, casas pré-fabricadas de madeira ou mistas, residências e 

prédios multifamiliares (horizontais ou verticais), prédio popular, projeto de interesse social, 

residência popular, subsolos (referentes às áres utilizadas como estacionamento, dependências e 

similares), garagens (inclusive sob pilotis ou subsolo), áreas abertas sob pilotis (quando utilizadas 

como estacionamento, dependências e similares), quiosques, mezaninos (quando o imóvel possuir 

destinação residencial/comercial/serviços), sótãos com acesso permanente, containers (contêineres) 

ressignificados para uso residencial/comercial/serviços, hotel, motel, apart hotel, flat service, 

flat residence, spa, hospital, asilo e similares ou demais imóveis onde haja hospedagem ou pernoite, 

teatro, cinema, danceteria, bar ou casa de espetáculos, supermercado ou hipermercado, templo 

religioso ou igreja, prédio de garagens/vagas de estacionamento, posto de gasolina (inclusive a área 

destinada às bombas), rodoviária, casa de festas, clínicas, pet shop, lava jato, salas e galerias 

comerciais, lojas, prédio de salas comerciais e/ou lojas, escritório ou consultório, shopping center ou 

centro comercial, lanchonete, padaria ou restaurante, dependências de clube recreativo, escolas, 

academias, mercado popular, autoescola, oficina mecânica, pavilhão para feiras, eventos ou 

exposições, ginásio de esportes, estádio de futebol, aeroporto (exceto hangar) e quaisquer outras 

edificações que, em virtude de seu uso ou características, se enquadrem no uso 

residencial/comercial/serviços. 
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III- Alvenaria Industrial: 

 

Edificações com foco na transformação de matérias-primas em mercadoria através do trabalho 

humano e/ou maquinário, sejam bens de produção (extrativa ou bens de capital), indústrias de bens 

intermediários ou indústrias de bens de consumo, considerando-se indústrias e fábricas em geral, tais 

como madeireiras, siderúrgicas, metalúrgicas, extração mineral ou carvão, petroquímicas, têxtil, 

alimentícia, de remédios, de cosméticos, de material elétrico, de vestuário ou calçado, fábricas de 

peças, de tratores, de máquinas industriais, de motores, de móveis, de esquadrias, de 

eletroeletrônicos, depósito fechado de uso industrial, silo/tanque/reservatório de uso industrial, 

barracão de uso industrial, hangar, transformadores elétricos, geradores, antenas de celular/internet, 

containers (contêineres), exceto aqueles ressignificados para uso residencial/comercial/serviços, etc.  

 

Obs.: No caso de enquadramento da construção como alvenaria industrial, as áreas relativas aos 

escritórios, banheiros ou lavabos, recepção, administração, guaritas, etc. deverão ser enquadradas na 

Tabela Residencial/Comercial/Serviços. 
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IV - Telheiros 

Benfeitorias constituídas por uma cobertura suportada por meio de colunas ou pilares, aberta em todas 

as faces ou parcialmente fechada, como coberturas de quadras esportivas, alpendres (sem fechamento 

lateral), abrigo ou área coberta para utensílios, maquinários, veículos, lenha, etc. 
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V - Agropecuário 

Benfeitorias de uso rural, quando de caráter não-rudimentar e/ou não-provisório, como aviários, 

pocilgas, estábulos, viveiros, estufas, galpões para guardar equipamentos agrícolas, celeiros, currais, 

galinheiros, chiqueiros, estrebarias, bretes cobertos, canis, gatis, haras, criadouros diversos, edificações 

para estocagem de forrageiras ou fardos, silos para estocagem de grãos destinados a alimentação dos 

animais, etc. 

 

Obs.: as benfeitorias aqui referidas são aquelas sem alas para corte, preparo, administrativo, 

banho/tosa, escritórios, sanitários, etc. Estas deverão ser enquadradas no padrão Industrial ou 

Comercial, dependendo da utilização. 
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VI - Terraço 

Local descoberto sobre uma edificação ou ao nível de um de seus pavimentos, constituindo piso 

acessível e utilizável, exposto ao ar livre, podendo ou não contar com grades de ferro ou baixas colunas 

de madeira ou concreto, como medida de proteção. Não abriga função essencial ao pleno 

funcionamento da unidade. 

 

Obs.: A área de terraço deve incluir o guarda-corpo, mas não a parede de fechamento do ambiente. 

Não deve ser confundida com área de varanda ou sacada. 

  

  

  
 

 


