
 
Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal  de Caxias do Sul 

 

 
Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa 

 
 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 294, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007. 
   
 

Dá nova redação ao art. 131 e à Tabela nº 7 da  
Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro 
de 1994, na redação dada pela Lei 
Complementar nº 52, de 23 de dezembro de 
1997.  Código Tributário. 
 

   
  O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. 
  Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

 
Art. 1º  O art. 131 da Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994, na 

redação dada pela Lei Complementar nº 52, de 23 de dezembro de 1997, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

 
"Art. 131. A taxa de serviço urbano é a Taxa de Coleta de Lixo, que tem como fato 

gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de coleta, remoção, transporte e 
destinação final de lixo, domiciliar ou não, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição. 

 
§ 1º  A quantidade de lixo orgânico a ser recolhida terá como limite 6 (seis) metros 

cúbicos anuais, ou 0,5 (zero vírgula cinco) metro cúbico mensal por contribuinte, 
independentemente  da quantidade de coletas. 

 
§ 2º  A coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final de 

resíduos orgânicos de estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços, 
que excederem aos limites fixados no § 1º, são de responsabilidade da fonte geradora, 
independentemente da contratação de terceiros, de direito público ou privado, para execução 
de uma ou mais dessas atividades." (NR) 

 
Art. 2º A Tabela 07, referente à Taxa de Coleta de Lixo Orgânico, que integra a Lei 

Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994, na redação dada pela Lei Complementar 
nº 52, de 23 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

 
 

"TABELA 7 
TAXA DE SERVIÇO URBANO 

COLETA DE LIXO 
 
 
 



 
Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal  de Caxias do Sul 

 

 
Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa 

 
 
 

 
 
1. IMÓVEIS CONSTRUÍDOS 
1.1  IMÓVEIS CONSTRUÍDOS, DE USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL 
 
 Nº VRM’s 

1.1.1 Inscrições em logradouros com uma coleta semanal   
         a) com até 500 m² de área construída 1,9641
         b) com mais de 500 m² de área construída 2,4600
1.1.2 Inscrições em logradouros com duas coletas semanais  
         a) com até 500 m² de área construída 3,9282
         b) com mais de 500 m² de área construída 4,9200
1.1.3 Inscrições em logradouros com três a cinco coletas semanais 
         a) com até 500 m² de área construída 5,8924
         b) com mais de 500 m² de área construída 7,3793
1.1.4 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas 
semanais 
         a) com até 500 m² de área construída 11,7848
         b) com mais de 500 m² de área construída 14,7600

 
1.2 OUTROS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS, DE USO EXCLUSIVAMENTE NÃO 
RESIDENCIAL 
 
 Nº VRM’s 
1.2.1 Inscrições em logradouros com uma coleta semanal   
         a) com até 150 m² de área construída 1,9641
         b) com mais de 150 m² até 1500 m² de área construída 2,7534
         c) com mais de 1500 m² de área construída 9,1781
1.2.2 Inscrições em logradouros com duas coletas semanais  
         a) com até 150 m² de área construída 3,9282
         b) com mais de 150 m² até 1500 m² de área construída 5,5068
         c) com mais de 1500 m² de área construída 18,3562
1.2.3 Inscrições em logradouros com três a cinco coletas semanais 
         a) com até 150 m² de área construída 5,8924
         b) com mais de 150 m² até 1500 m² de área construída 8,2604
         c) com mais de 1500 m² de área construída 27,5346
1.2.4 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas 
semanais 
         a) com até 150 m² de área construída 11,7848
         b) com mais de 150 m² até 1500 m² de área construída 16,5207
         c) com mais de 1500 m² de área construída 55,0691

 
2. IMÓVEIS BALDIOS 



 
Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal  de Caxias do Sul 

 

 
Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa 

 
 
 

2.1  TERRENOS  
 

 Nº VRM’s 
2.1.1 Inscrições em logradouros com uma coleta semanal   
         a) com até 850 m² de área  1,9641
         b) com mais de 850 m² de área  3,6712
2.1.2 Inscrições em logradouros com duas coletas semanais  
         a) com até 850 m² de área  3,9282
         b) com mais de 850 m² de área  7,3424
2.1.3 Inscrições em logradouros com três a cinco coletas semanais 
         a) com até 850 m² de área  5,8924
         b) com mais de 850 m² de área  11,0138
2.1.4 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas
semanais 
         a) com até 850 m² de área  11,7848
           b) com mais de 850 m² de área  22,0276

 
3. Boxes de Garagem e Vaga de Estacionamento 
 

 Nº VRM’s 
3.1 Inscrições em logradouros com até cinco coletas semanais 0,5507
3.2 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais 1,1014

"(NR) 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Caxias do Sul, 14 de dezembro de 2007 ; 132 º da Colonização e 117º da Emancipação 
Política.  
 
 
 

José Ivo Sartori, 
PREFEITO MUNICIPAL. 

 

 


