
TAXA DE COLETA DE LIXO – 2020
(Tabela n.º 07 que integra a Lei Complementar n.º 12/94, na redação dada pela Lei

Complementar n.º 294/07)
                                   

  VRM UTILIZADA R$ 34,49

1,9641 67,74

2,4600 84,85

3,9282 135,48

4,9200 169,69

5,8924 203,23

7,3793 254,51

11,7848 406,46

14,7600 509,07

valores R$/2020

1,9641 67,74

2,7534 94,96

9,1781 316,55

3,9282 135,48

5,5068 189,93

18,3562 633,11

5,8924 203,23

8,2604 284,90

27,5346 949,67

11,7848 406,46

16,5207 569,80

55,0691 1.899,33

 2. IMÓVEIS BALDIOS

valores R$/2020

1,9641 67,74

3,6712 126,62

3,9282 135,48

7,3424 253,24

5,8924 203,23

11,0138 379,87

11,7848 406,46

22,0276 759,73

valores R$/2020
0,5507 18,99

1,1014 37,99

1.1 IMÓVEIS CONSTRUÍDOS, DE USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL

nº VRM’s valores R$/2020

1.1.1 Inscrições em logradouros com uma coleta semanal
a)- com até 500m² de área construída
b)- com mais de 500m² de área construída

1.1.2 Inscrições em logradouros com duas coletas semanais
a)- com até 500m² de área construída
b)- com mais de 500m² de área construída

1.1.3 Inscrições em logradouros com três a cinco coletas semanais
a)- com até 500m² de área construída
b)- com mais de 500m² de área construída

1.1.4 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais
a)- com até 500m² de área construída
b)- com mais de 500m² de área construída

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 150m² de área construída
b)- com mais de 150m² a 1500m² de área construída
c)- com mais de 1500m² de área construída

1.2.2 Inscrições em logradouros com duas coletas semanais
a)- com até 150m² de área construída
b)- com mais de 150m² a 1500m² de área construída
c)- com mais de 1500m² de área construída

1.2.3 Inscrições em logradouros com três a cinco coletas semanais
a)- com até 150m² de área construída
b)- com mais de 150m² a 1500m² de área construída
c)- com mais de 1500m² de área construída

1.2.4 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais
a)- com até 150m² de área construída
b)- com mais de 150m² a 1500m² de área construída
c)- com mais de 1500m² de área construída

2.1 TERRENOS
nº VRM’s

2.1.1 Inscrições em logradouros com uma coleta semanal
a)- com até 850m² de área
b)- com mais de 850m² de área

2.1.2 Inscrições em logradouros com duas coletas semanais
a)- com até 850m² de área
b)- com mais de 850m² de área

2.1.3 Inscrições em logradouros com três a cinco coletas semanais
a)- com até 850m² de área
b)- com mais de 850m² de área

2.1.4 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais
a)- com até 850m² de área
b)- com mais de 850m² de área

3. BOXES DE GARAGEM E VAGAS DE ESTACIONAMENTO
nº VRM’s

3.1 Inscrições em logradouros com até cinco coletas semanais
3.2 Inscrições em logradouros com mais de cinco coletas semanais


