
TABELA 05

TAXAS DE LICENÇA

1.  LOCALIZAÇÃO  OU  FISCALIZAÇÃO  DE  FUNCIONAMENTO  REGULAR  DE
ESTABELECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA:

PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR  DE  REFERÊNCIA
MUNICIPAL VIGENTE:

1.1. Estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de 
serviços

500

1.2. Profissionais de nível universitário e os legalmente 
equiparados

300

1.3. Profissionais de nível médio, por ano 150

1.4. Bailes e festas 500

1.5. Ambulantes:  

a) Comércio ou atividade eventual, por dia 10

b) Comércio ou atividade ambulante, por ano 300

1.6. Demais atividades não incluídas nos itens anteriores, por ano  300

2. UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE PUBLICIDADE:

PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR  DE  REFERÊNCIA
MUNICIPAL VIGENTE:

2.1. Placas de anúncios luminosos, por m² 200

2.2. Placas de anúncios não luminosos, por m² 300

2.3. Letreiros em muros e paredes, por m² 300

2.4. Painéis de propaganda  

a) até quatro metros quadrados (4m²), por m² 300

b) por m², excedente ou fração 200

2.5. Serviços de alto-falante, por dia 500

2.6. Faixas, por unidade 300

 Nota: Itens 2.1. a 2.4. (por ano).

A caracterização ou identificação do estabelecimento não é considerada como anúncio, ficando portanto
isento de pagamento da Taxa.



3. EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA:

PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR  DE  REFERÊNCIA
MUNICIPAL VIGENTE:

3.1. Pela aprovação de projeto, por m²:  

a) residência unifamiliar, até 80m², único imóvel e uso exclusivo
da família

isento

b) demais prédios 0,26

c) preliminar de loteamentos 0,05

3.2. Autenticação de projetos, por m², por cópia 0,10

3.3. Para licenciamento, por m²:  

a)  residência  unifamiliar,  único  imóvel,  até  80m²,  para  uso
exclusivo da família

isento

b) pavilhão de alvenaria (depósito, oficinas, consertos) 0,26

c) casa de madeira 0,26

d) casa mista 0,30

e) casa de alvenaria 0,43

f) prédio comercial 0,58

g) prédio de habitação coletiva 0,65

h) conjuntos horizontais 0,67

i) conjuntos verticais 0,67

j) prédios de alvenaria (outros) 0,60

k) prédios industriais 0,65

3.4. Alteração ou substituição de projeto, por m²:  

a)  residência  unifamiliar,  único  imóvel,  até  80m²,  para  uso
exclusivo da família

isento

b) demais prédios, sem alteração de área 0,50

c) loteamentos, sem acréscimo de área 0,20

3.5. Alinhamentos:  

a)  residência  unifamiliar,  único  imóvel,  até  80m²,  para  uso
exclusivo da família

isento



b) alinhamento na zona urbana 100

c) alinhamento na sede dos distritos e zona rural 100

d) alinhamento em terreno esquina 200

4. OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS: 

PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR  DE  REFERÊNCIA
MUNICIPAL VIGENTE:

4.1. Em caráter permanente:  

a) no perímetro central, por m², por mês 50

b) em outros locais, por m², por mês 10

4.2. Em caráter temporário:  

a) no perímetro central, por m², por mês 50

b) em outros locais, por m², por mês 10

 Nota: Considera-se perímetro central a área formada pelo Bairro Centro, conforme definido em lei. É
considerado uso temporário o que atingir prazo igual ou inferior a sessenta (60) dias.

(Redação original)
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1.  LOCALIZAÇÃO  OU  FISCALIZAÇÃO  DE  FUNCIONAMENTO  REGULAR  DE
ESTABELECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA:

PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR  DE  REFERÊNCIA
MUNICIPAL VIGENTE:

1.1. Estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de 
serviços
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1.2. Profissionais de nível universitário e os legalmente 
equiparados
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1.3. Profissionais de nível médio, por ano 150

1.4. Bailes e festas 500

1.5. Ambulantes:  

a) Comércio ou atividade eventual, por dia 10



b) Comércio ou atividade ambulante, por ano 300

1.6. Demais atividades não incluídas nos itens anteriores, por ano  300

2. UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE PUBLICIDADE:

PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR  DE  REFERÊNCIA
MUNICIPAL VIGENTE:

2.1. Placas de anúncios luminosos, por m² 200

2.2. Placas de anúncios não luminosos, por m² 300

2.3. Letreiros em muros e paredes, por m² 300

2.4. Painéis de propaganda  

a) até quatro metros quadrados (4m²), por m² 300

b) por m², excedente ou fração 200

2.5. Serviços de alto-falante, por dia 500

2.6. Faixas, por unidade 300

 Nota: Itens 2.1. a 2.4. (por ano).

A caracterização ou identificação do estabelecimento não é considerada como anúncio, ficando portanto
isento de pagamento da Taxa.

3. EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA:

PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR  DE  REFERÊNCIA
MUNICIPAL VIGENTE:

3.1. Pela aprovação de projeto, por m²:  

a) residência unifamiliar, até 80m², único imóvel e uso exclusivo
da família

isento

b) demais prédios 0,26

c) preliminar de loteamentos 0,05

3.2. Autenticação de projetos, por m², por cópia 0,10

3.3. Para licenciamento, por m²:  

a)  residência  unifamiliar,  único  imóvel,  até  80m²,  para  uso
exclusivo da família

isento

b) pavilhão de alvenaria (depósito, oficinas, consertos) 0,26

c) casa de madeira 0,26



d) casa mista 0,30

e) casa de alvenaria 0,43

f) prédio comercial 0,58

g) prédio de habitação coletiva 0,65

h) conjuntos horizontais 0,67

i) conjuntos verticais 0,67

j) prédios de alvenaria (outros) 0,60

k) prédios industriais 0,65

3.4. Alteração ou substituição de projeto, por m²:  

a)  residência  unifamiliar,  único  imóvel,  até  80m²,  para  uso
exclusivo da família
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b) demais prédios, sem alteração de área 0,50
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3.5. Alinhamentos:  

a)  residência  unifamiliar,  único  imóvel,  até  80m²,  para  uso
exclusivo da família

isento

b) alinhamento na zona urbana 100

c) alinhamento na sede dos distritos e zona rural 100

d) alinhamento em terreno esquina 200

4. OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS: 

PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR  DE  REFERÊNCIA
MUNICIPAL VIGENTE:

4.1. Em caráter permanente:  

a) no perímetro central, por m², por mês 50

b) em outros locais, por m², por mês 10

4.2. Em caráter temporário:  

a) no perímetro central, por m², por mês 50

b) em outros locais, por m², por mês 10

 Nota: Considera-se perímetro central a área formada pelo Bairro Centro, conforme definido em lei. É



considerado uso temporário o que atingir prazo igual ou inferior a sessenta (60) dias.

5. LICENÇA PARA INSTALAÇÃO E DE VERIFICAÇÃO DA PERMANÊNCIA DAS CONDIÇÕES
TÉCNICAS INICIAIS, DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA E AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES: 

Nº de UFIRs

5.1. Na instalação, por unidade 05

5.2. Pela verificação da permanência das condições técnicas iniciais
da licença, mensalmente, por unidade 01

(Redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 22 de dezembro de 1999)
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TAXAS DE LICENÇA

1.  LOCALIZAÇÃO  OU  FISCALIZAÇÃO  DE  FUNCIONAMENTO  REGULAR  DE
ESTABELECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA:

 PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR  DE  REFERÊNCIA
MUNICIPAL VIGENTE:

1.1. Estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de 
serviços

500

1.2. Profissionais de nível universitário e os legalmente 
equiparados

300

1.3. Profissionais de nível médio, por ano 150

1.4. Bailes e festas 500

1.5. Ambulantes:  

 a) Comércio ou atividade eventual, por dia 10

 b) Comércio ou atividade ambulante, por ano 300

1.6. Demais  atividades  não  incluídas  nos  itens  anteriores,  por
ano

 300

2. UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE PUBLICIDADE:

 PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR  DE  REFERÊNCIA
MUNICIPAL VIGENTE:



2.1. Placas de anúncios luminosos, por m² 200

2.2. Placas de anúncios não luminosos, por m² 300

2.3. Letreiros em muros e paredes, por m² 300

2.4. Painéis de propaganda  

 a) até quatro metros quadrados (4m²), por m² 300

 b) por m², excedente ou fração 200

2.5. Serviços de alto-falante, por dia 500

2.6. Faixas, por unidade 300

 Nota: Itens 2.1. a 2.4. (por ano).

A caracterização ou identificação do estabelecimento não é considerada como anúncio, ficando portanto
isento de pagamento da Taxa. (Redação do Item 2 dada pela Lei Complementar nº 231, de 20 de dezembro
de 2004)

2. UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL:

PERCENTUAL SOBRE O 
VALOR DE REFERÊNCIA 
MUNICIPAL VIGENTE

2.1. VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

2.1.1. Anúncio Indicativo
luminoso ou não, acima de 3m² (três metros quadrados) de área

50

2.1.2. Letreiro, Tabuleta, Placa, Painel, Pintura Mural, Painel em 
Empena Cega, Outdoors, Front Lights, Back Lights

Luminoso ou não, todas as dimensões, respeitados os dispositivos 
legais da Lei Complementar Municipal nº 412/2012

50

2.1.3. Letreiro, Anúncio Indicativo
Luminoso ou não, até 3 m² (três metros quadrados) de área

Isento

Nota: Percentual do VRM ao m² por ano. (Redação do Item 2 dada pela Lei Complementar nº 501, de
17 de dezembro de 2015)

3. EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA:

 PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR  DE  REFERÊNCIA
MUNICIPAL VIGENTE:

3.1. Pela aprovação de projeto, por m²:  

 a)  residência  unifamiliar,  até  80m²,  único  imóvel  e  uso
exclusivo da família

isento

 b) demais prédios 0,26



 c) preliminar de loteamentos 0,05

3.2. Autenticação de projetos, por m², por cópia 0,10

3.3. Para licenciamento, por m²:  

 a) residência unifamiliar, único imóvel, até 80m², para uso
exclusivo da família

isento

 b) pavilhão de alvenaria (depósito, oficinas, consertos) 0,26

 c) casa de madeira 0,26

 d) casa mista 0,30

 e) casa de alvenaria 0,43

 f) prédio comercial 0,58

 g) prédio de habitação coletiva 0,65

 h) conjuntos horizontais 0,67

 i) conjuntos verticais 0,67

 j) prédios de alvenaria (outros) 0,60

 k) prédios industriais 0,65

3.4. Alteração ou substituição de projeto, por m²:  

 a) residência unifamiliar, único imóvel, até 80m², para uso
exclusivo da família

isento

 b) demais prédios, sem alteração de área 0,50

 c) loteamentos, sem acréscimo de área 0,20

3.5. Alinhamentos:  

 a) residência unifamiliar, único imóvel, até 80m², para uso
exclusivo da família

isento

 b) alinhamento na zona urbana 100

 c) alinhamento na sede dos distritos e zona rural 100

 d) alinhamento em terreno esquina 200

4. OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS: 

 PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR  DE  REFERÊNCIA



MUNICIPAL VIGENTE:

4.1. Em caráter permanente:  

 a) no perímetro central, por m², por mês 50

 b) em outros locais, por m², por mês 10

4.2. Em caráter temporário:  

 a) no perímetro central, por m², por mês 50

 b) em outros locais, por m², por mês 10

 Nota: Considera-se perímetro central a área formada pelo Bairro Centro, conforme definido em lei.
É considerado uso temporário o que atingir prazo igual ou inferior a sessenta (60) dias.

5.  LICENÇA  PARA  INSTALAÇÃO  E  DE  VERIFICAÇÃO  DA  PERMANÊNCIA  DAS
CONDIÇÕES  TÉCNICAS  INICIAIS,  DOS  EQUIPAMENTOS  DESTINADOS  À
DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  E  AO  FORNECIMENTO  DE  SERVIÇOS  DE
TELECOMUNICAÇÕES: 

 Nº de UFIRs

5.1. Na instalação, por unidade 05

5.2. Pela  verificação  da  permanência  das  condições  técnicas
iniciais da licença, mensalmente, por unidade 01

 6. VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL EM SAÚDE 

  Nº de VRMs:

  6.1. Estabelecimentos  de  ensino  em geral,  exceto aqueles  com
atividade exclusiva de educação infantil 

5

  6.2. Estabelecimentos  de  uso  coletivo  para  recreação,  ensino,
esporte e lazer 

5

  6.3. Laboratórios de análises químicas 5

  6.4. Empresas de desratização e desinsetização e desinfecção de
reservatórios de água 

10

  6.5. Hotéis  para  cavalos,  cocheiras,  estábulos,  canis,  gatis  e
similares, independentemente da sua constituição legal 

10

  6.6. Feiras,  eventos,  espetáculos  de  animais  e  similares,
independentemente da sua constituição legal 

10

  6.7. Zoológicos, biotérios e similares 10



  6.8. Empresas  ou  entidades  privadas  com  comercialização  de
produtos químicos relativos a águas 

10

  6.9. Empresas  ou  entidades  privadas  com  atividade  e/ou
comercialização em águas. 

15

(Redação dada pela Lei Complementar nº 231, de 20 de dezembro de 2004)


