REAJUSTE PARA 2019 - IPCAE - % 4,28
1 - Publicidade afixada na parte externa de qualquer Estabelecimento:
DESCRIÇÃO

a) placa luminosa por m2 e por ano
b) Placa simples por m2 e por ano
c) Pintura por m2 e por ano

VALOR DE 2018

5,57
0,44
8,87

2 - Placas com anuncios colocados em terrenos, tapumes, platinbandas
ou prédiso, desde que visiveis das vias públicas pm m2 e por ano.

10,02

Tratando-se da publicidade de fumo ou bebidas alcoolicas por m2 e por ano

55,63

3 - Publicidade através de letreiros pintados em muros, por m2 e por ano

12,80

4 - Placas, tabuleiros ou letreiros com qualquer que seja o sistema de colocação desde que visiveis de estradas municipais, estaduais ou federais, por
placa
a) em estradas municipais por m2 e por ano
b) nas demais estradas m2 e por ano
c) tratando-se de publicidade de fumo e bebidas alcoolicas por m2 e por ano

11,14
16,68
55,63

5 - Cartazes em papel colocados em andaimes, muros e outros quadros
apropriados, sem prejuizo dos itens 1, 2 e 3:
a) qualquer que seja a publicidade por duração do cartaz, por m2
b) tratando-se de publicidade de fumo e bebidas alcoolicas pm m2

2,76
5,58

6 - Anuncios levados por pessoas, veiculos ou semoventes apropriados, por
m2 e por ano

5,58

7 - Propaganda falada ou escrita, em vias ou logradouros publico quando
autorizado:
a) distribuição de panfletos, por qulaquer meio, por tipo de panfleto e por mês:
b) faixas de pano, por faixa e por dia
c) falada por meio de alto-falante ou outro instrumento fixo ou móvel, por dia

2,76
5,58
11,03

8 - Anuncios em postos indicativos de parada de ônibus ou circundando arvores
por m2 e por mês

5,58

9 - Outros tipos de publicidade não prevista, por dia, por mês e por ano respectivamente

12,02

TABELA - III
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E URBANIZAÇÃO DE AREAS PARTICULARES

Valor fixa em R$

01 - exame de verificação de projeto para edificação distenda a uso residencial,
por m2 de area coberta:
a) até 100 (cem) m2
b) acima de 100 até 150 m2
c) acima de 150 m2

Valor 2018

1,60
1,60
3,72

02 - exame de verificação de projetos para edificação destinanda a uso industrial
ou comercial, por m2 de area coberta
03 - alinhamento ou nivelamento, validos por 06 meses:
a) para os primeiros 10 m
b) acima de 10 m

1,06
1,60

04 - reformas e consertos com alteração de planta original:
a) sem acrescimo diario

1,06

b) com acrescimo diario por m2 que acrescer, taxa identica a cobrada para construção nova:
a) tumulo ou jazigo, com revestimento simples
b) tumulo ou jazigo, com revestimento de granito marmore ou equivalente
c) mausoleus e outras construções funerarias semelhantes

2,63
7,99
31,94

06 - arruamento ou loteamento (area bruta) por m2
07 - vistoria ou loteamento, após primeira, cobrada de acordo com item anterior

7,99

08 - vistoria tecnica inicial para funcionamento de industriais:
a) até 300 m2 de area utilizada
b) para cada 100 m2 ou franção, que ultrapassar de 300 m22 mais
c) renovação da vistoria de funcionamento, 20% (vinte por cento) da taxa inicialmente paga, tendo em vista a area utilizada
09 - vistoria para funcionamento de outros tipos de estabelecimento, qundo considerado indispensavel
10 - andaimes e tapumes, por metro linear e por tres meses
11 - aprovação de elevadores ou escadas rolantes, por unidade
12 - quaisquer outras obras não especificadas nesta tabela, por m2

10,65
2,63

5,34
1,06
1.595,32

13 - instalação de maquinas, motores e equipmaneto em geral:
a) até 150 HP
b) acima de 150 HP

10,65
19,97

14 - a coordeamento por m2

5,34
102,71

15- Por torre de telefone instalada

Seção XII
Taxa de Licença Para Condomínio

Valor - 2018

TABELA - IV
ALIQUOTA DE TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO E DEMEMBRAMENTO - TEL
Valor Fixado em R$

0,50

Descrição

Valor - 2018

1 - Loteamento
Para cada m2 de area a lotear

0,46

2 - Desmembramento
Para cada m2 de área a desmembrar até 5.000 m2
-Acima de 5.000 m2

0,43
0,16

3 - Remembramento
Para cada m2 de area a remembrar

0,42

TABELA - V
TABELA DE PREÇOS PUBLICOS
Valor fixado em R$
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Alvarás para licenciamento de condomínio, loteamento, conjunto habitacional, obras e
urbanização ou habite-se
Certidões de limites e confinantes (cordeamento)

Valor - 2018

57,70
57,70

Certidões de retificação de limites:

Sem expedição de carta de aforamento
Com expedição de carta de aforamento

39,11
65,84

Carta de aforamento:
Em cemiterio publico por metro quadrado

56,98

Em terrenos publicos:

Até 100 m2 (por metro quadrado)
De 101 a 300m2 (por metro quadrado)
de 301 a 450m2 (por metro quadrado)
Acima de 450m2 (por metro quadrado
Segunda via de documento ou laudo expedido
Desmembramento - por cada carta
Foro anual por metro quadrado
Certidão de transferencia patrimonial
Certidão de caracteristica (por metro quadrado)

28,56
80,13
103,13
140,65
26,33
52,67
0,54
39,68
1,04

Certidão de demolição por laudo
Certidão de numeração oficial

Laudos de qualquer natureza
Emplacamento e/ou inscriçao em tumulos
Retirada de ossos por cada operação
Sepultamento
Remoção de entulhos e/ou metralhas por carrada
Transferencia de auto de aluguel
Expedição de carteira de estudante
Remoção de calçamento para ligação de agua
Ocupação de solo proprio do Municipio por metro quadrado, por ano
Renovação de placas de aluguel
Utilização de cãmara frigorifica por kilograma, por dia
Certidão de uso e ocupação do solo por metro quadrado
Certidão de diretrizes por metro quadrado
Certidão de descaracterização de imóvel rural
Certidão de Anexação (remembramento)
Certidão de Localização
Certidão de Desmembramento
Alvarás (Publicidade e Eventos)

26,33
43,27
92,16
26,33
39,51
5,64
54,92
56,02
5,64
84,07
7,31
33,62
0,02
0,22
0,22
79,33
36,06
79,33
51,91
36,06

0,22

