
TABELA 07

TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS

1. COLETA DE LIXO:

VALOR  DE  REFERÊNCIA  MUNICIPAL
VIGENTE  NO  MÊS  DE  DEZEMBRO  DO
ANO ANTERIOR:

1.1. Imóveis edificados ou não: Número de VRMs, por ano

  a) coleta alternada 5,40

  b) coleta diária 10,80

2. LIMPEZA PÚBLICA:

PERCENTUAL  SOBRE  O  VALOR  DE
REFERÊNCIA MUNICIPAL VIGENTE:

2.1. Imóveis edificados ou não:

  a) diária 15,40

  b) alternada 7,70

● Observação: No exercício fiscal de 1995 serão cobrados 50% (cinqüenta por cento) dos   valores
estabelecidos  nesta  Tabela  e,  no  exercício  de  1996,  100%  (cem  por  cento)  dos  mencionados
valores.

(Redação original)

TABELA 07

TAXA DE SERVIÇOS URBANOS

COLETA DE LIXO

1 - Imóveis edificados ou não: Número de UFIRs por ano:

a) coleta diária 98.0089

b) coleta alternada 48.9924

(Redação dada pela Lei Complementar nº 24, de 29 de fevereiro de 1996)



TABELA 07

TAXA DE SERVIÇO URBANO

COLETA DE LIXO

1. IMÓVEIS CONSTRUÍDOS

 1.1. IMÓVEIS CONSTRUÍDOS, DE USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL

Nº DE UFIRs

1.1.1. inscrições em logradouros com até cinco coletas semanais

   a) com até 500m2 de área construída                                                                                    53,50

   b) com mais de 500m2 de área construída                                                                            67,00

1.1.2. inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais

   a) com até 500m2 de área construída                                                                                  107,00

   b) com mais de 500m2 de área construída                                                                          134,00

1.2. OUTROS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS, DE USO EXCLUSIVAMENTE NÃO RESIDENCIAL

Nº DE UFIRs

1.2.1. inscrições em logradouros com até cinco coletas semanais

a) com até 150m2 de área construída                                                                                 53,50

b) com mais de 150m2 a 1500m2 de área construída                                                        75,00

c) com mais de 1500m2                                                                                                                                                                250,00

1.2.2. inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais

   a) com até 150m2 de área construída                                                                                  107,00

   b) com mais de 150m2 a 1500m2 de área construída                                                          150,00

   c) com mais de 1500m2                                                                                                                                                                     500,00

2. IMÓVEIS BALDIOS

2.1. TERRENOS

Nº DE UFIRs

2.1.1. inscrições em logradouros com até cinco coletas semanais

   a) com até 850m2 de área                                                                                                     53,50

   b) com mais de 850m2 de área                                                                                           100,00

2.1.2. inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais

   a) com até 850m2 de área                                                                                                   107,00

   b) com mais de 850m2 de área                                                                                            200,00

3. BOXES DE GARAGEM

Nº DE UFIRs

3.1. inscrições em logradouros com até cinco coletas semanais                                               5,00

3.2. inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais                                     10,00

(Redação dada pela Lei Complementar nº 52, de 23 de dezembro de 1997)



TABELA 7

TAXA DE SERVIÇO URBANO

COLETA DE LIXO

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

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
(Redação dada pela Lei Complementar nº 294, de 14 de dezembro de 2007)


