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DECRETO Nº. 3.707 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013.

Altera o Anexo Único do Decreto Nº 3.325
de 02 de Dezembro de 2010.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do
Município, e ainda o disposto no Código Tributário e de Rendas do Município,

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica alterada a Tabela de Preço Público constante do Decreto 3.325 de
02 de Dezembro de 2010 que passa a viger conforme Anexo Único.
Art. 2º. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Lauro de Freitas, 23 de Dezembro de 2013.

Márcio Araponga Paiva
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MÁRCIO RODRIGO DE SOUZA LEÃO
Secretário Municipal de Governo

Este documento possui segurança de inviolabilidade de autoria, hora e data, garantidas pelas autoridades certificadoras AC/Serasa e Secretaria da
Receita Federal, da ICP Brasil e Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional, cuja autenticidade pode ser
comprovada no campo de assinatura do documento eletrônico.
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ANEXO ÚNICO
01 – TARIFA DE EXPEDIENTE
DESCRIÇÃO:
01.1 – Expedições e renovações de Alvará:
a) de localização e funcionamento
b) para exercício de atividade em logradouro público
c) para execução de obras ou urbanização de áreas particulares
d) habite-se
e) especial
f) 2ª via de licença concedida ou transferida
g) alteração de alvará de licença de qualquer natureza
h) renovação de alvará de contrução

R$34,68
R$17,34
R$17,34
R$17,34
R$17,34
R$11,30
R$17,34
R$34,70

01.2 – Atestados ou Certidões exceto de Regularidade
a) de uma lauda ou fração
b) sobre o que exceder, por lauda ou fração
c) certidão de inteiro teor
d) certidão de área
e) certidão vintenária

R$11,30
R$2,94
R$16,95
R$28,25
R$16,95

01.3 – Transferências ou Renovações:
a) da permissão por sucessão hereditária ou para pessoa física
b) da permissão para pessoa jurídica
c) de contrato de qualquer natureza

R$56,49
R$169,47
R$169,47

01.4 – Expedição de plaquetas de identificação e painéis

R$16,95

01.5 – Lavratura de contrato / termo / aditivo com o município
a) por lauda ou fração

R$11,30

01.6 – Outros serviços

R$22,60

01.7
a) Localização e Funcionamento
b) Para exercício de atividade em logradouro público
c) Para execução de obras ou urbanização de áreas particulares
d) Consulta Prévia
e) Análise de Orientação Prévia
f) Autorização de Publicidade
g) Alteração de alvará de licença de qualquer natureza

R$34,68
R$17,34
R$17,34
R$34,68
R$57,28
R$17,34
R$17,34

02 - TARIFAS DE CEMITÉRIO
DESCRIÇÃO:
02.1 - Ossuário
02.2 - Sepultura
02.3 - Translado/exumação

R$540,12
R$202,55
R$135,01
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03 - FORNECIMENTO OU RENOVAÇÃO DE ALVARÁS PARA EXPLORAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS
DESCRIÇÃO:
03.1 - Fornecimento ou renovação anual de alvarás:
a) para pessoa física explorar serviço do Sistema de Transporte Individual
Alternativo Moto Táxi;
b) para pessoa física explorar serviço do Sistema de Transporte de Passageiro
Táxi;
c) para pessoa física explorar serviço de Transporte Escolar;
d) para pessoa jurídica explorar serviço de Transporte Escolar por unidade;
e) para pessoa física explorar serviço de Transporte Coletivo Alternativo em
Kombi, Vans, Micro ônibus e similar;
f) para pessoa física explorar serviço de Transporte de Cargas Camionetes fretamento;
g) para pessoa jurídica explorar serviço de Transporte de Cargas Camionetes
por unidade - fretamento;
h) para pessoa física explorar serviço de Transporte de Cargas Caminhões;
i) para pessoa jurídica explorar serviço de Transporte de Cargas Caminhões
por unidade;
j) para pessoa física explorar serviço em Carro de Som;
k) para pessoa jurídica explorar serviço em Carro de Som por unidade;
l) para pessoa física explorar serviços de outros tipos de Transporte - turismo;

R$47,45
R$220,52
R$110,71
R$110,71
R$110,71
R$110,71
R$112,98
R$79,09
R$112,98
R$79,09
R$112,98
R$110,78

04 - PERMISSÃO E CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTES PÚBLICOS
DESCRIÇÃO:
04.1 - Fornecimento de Permissões e Concessões:
a) permissão ou concessão para pessoa física explorar o serviço do Sistema de
Transporte Individual Alternativo de Moto Táxi;
b) permissão ou concessão para pessoa física explorar o serviço do Sistema
de Transporte de Passageiro Táxi;
c) permissão ou concessão para pessoa física explorar o serviço do Sistema de
Transporte Escolar;
d) permissão ou concessão para pessoa jurídica explorar o serviço do Sistema
de Transporte Escolar por unidade;
e) permissão ou concessão para pessoa física explorar o serviço do Sistema de
Transporte Coletivo Alternativo em Kombi, Vans, Micro ônibus e similar;
f) permissão ou concessão para pessoa física explorar o serviço de Transporte
de Cargas Camionetes- fretamento;
g) permissão ou concessão para pessoa jurídica explorar o serviço de
Transporte de Cargas Camionetes por unidade;
h) permissão ou concessão para pessoa física explorar o serviço de Transporte
de Cargas Caminhões - fretamento;
i) permissão ou concessão para pessoa jurídica explorar o serviço de
Transporte Cargas Caminhões por unidade;

R$112,98
R$508,40
R$519,69
R$519,69
R$514,04
R$112,98
R$107,32
R$107,32
R$107,32
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j) permissão ou concessão para pessoa física explorar o serviço em Carro de
Som;
k) permissão ou concessão para pessoa jurídica explorar o serviço em Carro
de Som por unidade;
l) permissão ou concessão para pessoa física explorar o serviço de outros
tipos de Transporte - turismo;
m) permissão ou concessão por veículo do Transportes Intermunicipal para
utilizar a plataforma de embarque e desembarque do Terminal Rodoviário;

R$107,32
R$118,63
R$429,31
R$429,31

05 – TRANSFERÊNCIAS DE ALVARÁS, PERMISSÃO E CONCESSÕES PARA
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS.
DESCRIÇÃO:
05.1 – Transferência de Alvarás, Permissões ou Concessões:
a) transferência para pessoa física de alvarás, permissão ou concessão do
Sistema Individual Alternativo de Moto Táxi;
b) transferência para pessoa física de alvarás, permissão ou concessão do
Sistema de Transporte de Passageiro Táxi;
c) transferência para pessoa física de alvarás, permissão ou concessão do
Sistema do Transporte Escolar;
d) transferência para pessoa física de alvarás, permissão ou concessão do
Sistema de Transporte Coletivo Alternativo em Kombi, Vans, Micro ônibus,
ônibus e similar;
e) transferência para pessoa física de alvarás, permissão ou concessão para
veículos de Camionetes - fretamento;
f) transferência para pessoa jurídica de alvarás, permissão ou concessão para
veículos de Camionete por unidade;
g) transferência para pessoa física de alvarás, permissão ou concessão de
veículos de Caminhões;
h) transferência para pessoa jurídica de alvarás, permissão ou concessão de
veículos de Caminhões por unidade;
i) transferência para pessoa física de alvarás, permissão ou concessão de
Carro de Som;
j) transferência para pessoa jurídica de alvarás, permissão ou concessão de
Carro de Som por unidade;
k) transferência por sucessão hereditária para pessoa física ou jurídica de
alvarás, permissão ou concessão para filho, filha, esposa, esposo do Sistema
de Transporte;

R$683,51
R$1.105,86
R$1,105,86
R$1,216,82
R$214,66
R$214,66
R$214,66
R$214,66
R$214,66
R$214,66
R$683,51

06 - EMISSÕES, RENOVAÇÕES E VISTORIAS PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES PÚBLICOS
DESCRIÇÃO:
06.1 - Emissões e Renovações:
a) emissão do crachá do Permissionário ou 2ª via;

R$20,34
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b) renovação do crachá do Permissionário ou 2ª via;
c) emissão da carteira de condutor auxiliar;
d) renovação da carteira do condutor auxiliar ou 2ª via;
e) cadastramento ou substituição do motorista auxiliar.

R$20,34
R$20,34
R$20,34
R$42,93

06.2 - Vistoria no Sistema de Transporte Alternativo:
06.2.1-Vistorias programadas por unidade e por ano:
a) Moto Táxi;
b) Táxi;
c) Transporte Escolar;
d) Kombi, Vans, Microônibus e ônibus;
e) Veículos de carga camionete-frete;
f) Veículos de carga caminhões;
g) Carro de Som;
h) Trio Elétrico
i) Outros tipos de Transporte - turismo
j) Vistorias Eventuais do Sistema de Transportes Alternativo.

R$66,16
R$44,10
R$44,10
R$228,45
R$22,59
R$90,38
R$45,19
R$282,45
R$11,30
R$101,45

07 – PREÇOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO
DESCRIÇÃO:
07.1 – Análise de projeto de sinalização de via interna pertencente a condomínio constituído por
unidades autônomas:
a) até 750 metros lineares de arruamento
b) de 751 a 1.500 metros lineares de arruamento
c) acima de 1.501 metros lineares de arruamento

R$247,76
R$ 391,23
R$ 518,52

07.2 – Permissão para realização de competição desportiva, ensaio em via aberta à circulação e
eventos que possam perturbar ou interromper a livre circulação de pedestres e de veículos:
a) análise técnica
b) custo operacional/viatura/hora diurna
c) custo operacional/viatura/hora noturna
d) custo operacional/viatura/hora fim de semana e feriado

R$82,29
R$22,54
R$28,18
R$28,18

07.3 – Permissão para realização de obra que possa interromper a livre circulação de veículos e
pedestres ou colocar em risco a sua segurança:
a) análise técnica
b) custo operacional/viatura/hora diurna
c) custo operacional/viatura/hora noturna
d) custo operacional/viatura/hora fim de semana e feriado

R$108,21
R$22,54
R$28,18
R$28,18

07.4 – Anuência Prévia – AP, para projeto de edificação caracterizado como pólo atrativo de
trânsito, localizados em:
a) via local

R$232,49
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b) via coletora
c) via arterial e de trânsito rápido

R$327,69
R$452,31

07.5 – Anuência Prévia – AP para utilização de área para estacionamento particular lindeiro à:
a) via local
b) via coletora
c) via arterial e de trânsito rápido

R$141,27
R$215,40
R$267,08

07.6 – Anuência Prévia – AP para implantação de piquetes, de
ondulações transversais e sonorizadores:

R$90,18

07.7 – Anuência Prévia – AP para afixação de publicidade ao
longo das vias de trânsito:

R$90,18

07.8 – Elaboração de projetos de sinalização gráfica ao longo do
sistema viário básico, para atendimento específico de parada,
estacionamento e carga e descarga, em via pública:

R$90,00

07.9 – Elaboração de projetos de sinalização gráfica em áreas internas de empreendimentos
particulares e vias pertencentes à condomínios constituídos por unidades autônomas:
a) até 750 metros lineares de arruamento
b) de 751 a 1.500 metros lineares de arruamento
c) acima de 1.501 metros lineares de arruamento

R$1.865,71
R$3.441,86
R$5.266,19

07.10 – Implantação de sinalização, para atendimento específico, com material fornecido pelo
requerente:
a)
Sinalização semafórica: Implantação de 1 unidade
R$ 876,85
semafórica ( veículos automotores) em braço projetado
mais 1 repetidor (veículos automotores).
b)
Sinalização semafórica: Implantação de 1 unidade
R$ 292,28
semafórica ( pedestres).
c)
Vertical, por unidade (placa).
R$ 50,00
d)
Horizontal: pintura de faixas no pavimento
R$ 25,00
(interrompida e contínua), por m².
e)
Horizontal: pintura de zebrados e legendas, por m².
R$ 25,00
f)
Horizontal: implantação de tachões refletivos e calotas,
R$ 12,77
por unidade.
g)
Horizontal: implantação de prismas de concreto, por
R$ 12,77
unidade.
07.11 – Cópia da imagem do veículo registrada no ato da infração
R$ 3,94
por equipamentos:
07.12 – Remoção de veículo que constitua obstáculo na via de
trânsito:
a) Veículos e vans
b) Carroça

R$119,59
R$59,79
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c) Moto
d) Ônibus e Caminhões

R$59,79
R$239,17

07.13 – Estadia de veículo removido da via de trânsito, por dia:
a) Veículos e vans
b) Carroça
c) Moto
d) Ônibus e Caminhões

R$48,31
R$24,16
R$24,16
R$96,66

07.14 – Serviço de pesquisa de fluxo

R$ 1673,72

07.15 – Serviço de Trânsito em Eventos e Obras:
a) Planejamento Operacional de Trânsito para eventos e obras
b) Equipe de sinalização
c) Materiais de sinalização
d) Vistoria pós-evento, obra
e) Operação e monitoração de trânsito para realização de obras
leito viário em vias locais
f) Operação e monitoração de trânsito para realização de obras
leito viário em vias coletoras
g) Operação e monitoração de trânsito para realização de obras
leito viário em vias arteriais
h) Operação e monitoração de trânsito para realização de obras
leito viário em vias expressas (vias de trânsito rápido)

no
no
no
no

R$149,73
R$202,71
R$564,88
R$107,29
R$381,48
R$901,77
R$1465,38
R$2254,43

08 – VISTORIAS EM ESTABELECIMENTO
DESCRIÇÃO:
08.1 - Outras vistorias:
a) eventual;
b) de estabelecimentos Comerciais, Industriais ou Profissionais;
c) para fins de expedição de alvará de conclusão de obra (habite-se)
c.1) alteração de projeto sem acréscimo de área
c.2) alteração de projeto com acréscimo de área

R$56,49
R$56,49
R$0,57 p/m²
R$1,70 p/m²

09 - PREÇOS DOS SERVIÇOS DE MERCADOS PUBLICOS
DESCRIÇÃO:
09.1 - Áreas internas ocupadas com instalações comerciais, de prestação de serviços ou negócios
de qualquer natureza, inclusive depósitos fechados: por metro quadrado e por mês;
cumulativamente:
a) até 6 m²
b) mais de 6 m² até 12 m²
c) de mais de 12 m² até 20 m²
d) de mais de 20 m² até 50 m²

R$5,65
R$4,52
R$3,39
R$2,82
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e) de mais de 50 m²

R$2,26

09.2 - Áreas externas com frente para o logradouro, ocupadas instalações comerciais, prestação de
serviços ou negócio de qualquer natureza, inclusive depósitos ou áreas fechadas, por metro
quadrado e por mês, cumulativamente:
a) até 30 m²
b) de mais de 30 m² até 80 m²
c) de mais de 80 m²

R$11,30
R$6,78
R$3,39

09.3 - Transferência a qualquer título, de área de um negociante de usuário para outro por vez e
sobre o valor venal do metro quadrado da área, com base nos valores unitários padrões para
avaliação de propriedade imobiliária:
a) área interna
b) área externa

R$79,09
R$90,38

10 - CONCESSÕES PARA USO DO ESPAÇO PÚBLICO
DESCRIÇÃO:
10.1 – Concessão Para Uso Do Espaço Público Ou Ocupação De Dependências Do Centro
Comercial – Bancadas, toldos, barracas, Stands e outros assemelhados:
a) para uso ou ocupação de bancadas situadas na Central de Abastecimento
R$5,65
conforme contrato por metro quadrado (m²)
b) por uso ou ocupação de toldos, barracas e stands por metro quadrado (m²)
R$1,13
e por dia; (R$ x m² x dias)
c) por uso ou ocupação de toldos, barracas e stands por metro quadrado (m²) e
R$1,02
por mês; (R$ x m² x 30 dias)
d) por uso ou ocupação de toldos, barracas e stands, por metro quadrado (m²)
R$0,91
e por ano; (R$ x m² x 30 dias x 12 meses)
e) por uso ou ocupação das barracas de acarajés e artigos religiosos valor fixo
R$17,34
e reajustável conforme contrato;
f) por uso ou ocupação dos quiosques valor fixo e reajustável conforme
R$22,59
contrato.
10.2 Concessão Para Uso Do Espaço Público Ou Ocupação De Dependências
Da Concha Acústica Roger Batera

R$700,00

OBSERVAÇÃO:
a) Os pontos comerciais construídos através de parceria Pública ou Privados terão os seus
valores definidos em Contratos Específicos
11 - REMOÇÕES DE ESCÓRIAS, ENTULHOS, RISIDUOS OU MATERIAIS
DESCRIÇÃO:
11.1 - Pela remoção de escórias, lixo, resíduos e materiais:
a) inservíveis ou não depositados em vias e logradouros públicos por

R$11,30
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tonelada;
b) pela remoção de semovente, móvel ou similar por tonelada.

R$11,30

OBSERVAÇÃO:
a) Em caso de reincidência a tarifa será reajustada em 100% (Cem por cento) nas remoções
de resíduos, escórias entulho e etc.
11.2 – Outros serviços.
a) Roçagem (e remoção) por m²
b) Capinação Mecânica (c/ remoção) por m²
c) Capinação manual (c/ remoção)
d) Varrição manual por m²

R$11,30
R$11,30
R$22,59
R$50,61

12 - PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS
DESCRIÇÃO:
12.1 - Concessões de direito real de uso de áreas não integrantes de programação de interesse
social para fins residenciais (%)
%SOBRE A AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL(MERCADO)
C/ BENEF.
S/ BENEF.
a) área de até 200 m2
3,0
3,0
b) área de 201 a 500 m2
2,5
2,5
c) área de 501 a 1000 m2
2,0
4,0
d) área de 1001 a 2000 m2
1,5
3,0
e) acima de 2001 a 5000 m2
1,25
2,50
f) acima de 5001 m2
1,0
2,0
12.2 - Para fins industriais, comerciais, cultura da terra ou prestação de serviços:
% SOBRE A AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL (MERCADO
Independente da área concedida

C/ BENEF.
10,0

S/ BENEF.
10,0

12.3 – Permissão ou autorização de uso de prédios e terrenos (excluídas áreas de mercados
públicos)

Arcos e outros
Concessão ou Cessão de Uso
Averbação ou Transferência de Contrato
Foro em decorrência da Transferência Parcial de Aforamento de
acordo com Decreto-Lei nº. 9.760/46, em relação à parte

% SOBRE A AVALIAÇÃO
DO IMÓVEL (MERCADO)
C/
BENEF.
S/ BENEF.
10
6,0
7,5
5,0
5,0
4,0
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transferida
12.4 - Medição, Avaliação ou demarcação de bens patrimoniais
a) até 200 m2
b) 201 a 500 m²
c) área de 501 a 1000 m2
d) área de 1001 a 2000 m2
e) acima de 2001 a 5000 m2
f) excedente a 5000

R$24,29
R$36,37
R$48,47
R$60,53
R$72,64
R$84,73

13 - PREÇOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS DE PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES
DESCRIÇÃO:
13.1 - Poda
a) árvore de pequeno porte
b) árvore de médio porte
c) árvore de grande porte

R$45,19
R$101,68
R$180,77

13.2 – Erradicação
a) árvore de pequeno porte
b) árvore de médio porte
c) árvore de grande porte

R$96,03
R$203,36
R$418,01

14 - ALVARÁ SANITÁRIO ANUAL (POR ATIVIDADE DESENVOLVIDA)

R$

1. INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
MAIOR RISCO SANITÁRIO
1.1 Buffet (com fabricação própria)

875,00

1.2 Doces/produtos confeitaria/xaropes alimentícios

875,00

1.3 Gelo

875,00

1.4 Massas frescas

875,00

1.5 Panificação (fabricação/distribuição)

875,00

1.6 Produtos alimentícios infantis

875,00

1.7 Produtos congelados

875,00

1.8 Produtos dietéticos

875,00

1.9 Refeições industriais/concessionária de alimentos

875,00

1.10 Sorvetes similares

875,00

1.11 Congêneres

875,00
MENOR RISCO SANITÁRIO

1.12 Aditivos

875,00
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1.13 Água mineral

583,00

1.14 Amido e derivados

875,00

1.15 Bebidas não alcoólicas, sucos e outros

583,00

1.16 Biscoitos/bolachas/salgadinhos

875,00

1.17 Cacau, chocolates e sucedâneos

875,00

1.18 Cerealista, depósito e beneficiamento de grãos

875,00

1.19 Condimentos, molhos e especiarias

875,00

1.20 Confeitos, caramelos, bombons e similares

875,00

1.21 Desidratora de frutas (uva passa, jenipapo, banana, maçã e outros)

875,00

1.22 Desidratora de vegetais e ervanárias

875,00

1.23 Farinhas (moinhos) e similares

875,00

1.24 Gelatinas, pós para sobremesa, sorvetes, bolos e similares

875,00

1.25 Gorduras, óleos, azeites, cremes (fabricação/refino/envasamento)

875,00

1.26 Massas secas, macarrão e similares

875,00

1.27 Refinação e envasamento de açúcar/sal

875,00

Suplementos alimentares enriquecidos com vitaminas e sais
1.28 minerais

875,00

1.29 Torredora de café

875,00

1.30 Congêneres

875,00

2. ESTABELECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, REPRODUÇÃO,
TRANSPORTE E/OU VENDA DE ALIMENTOS
MAIOR RISCO SANITÁRIO
2.1 Açougue

350,00

2.2 Assadora de aves e similares

350,00

2.3 Cantina

65,00

2.4 Casa de frios (laticínios e embutidos)

350,00

2.5 Casa de sucos/caldo de cana/ e similares

315,00

2.6 Churrascaria

250,00

2.7 Comércio atacadista/depósito de produtos perecíveis

579,00

2.8 Cozinha de clube/hotel/motel/creche/boate/similares

65,00

2.9 Delicatessen

262,00

Distribuidora/importadora/exportadora de alimentos e seus produtos
2.10 fins

875,00

2.11 Empresa de fornecimento e transporte de água para consumo

850,00

Este documento possui segurança de inviolabilidade de autoria, hora e data, garantidas pelas autoridades certificadoras AC/Serasa e Secretaria da
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humano (caminhão pipa)
Empresa de representação de serviço de alimentação e nutrição
2.12 (unidades sem atividades operacionais)

351,00

2.13 Frigorífico

350,00

2.14 Hipermercado (valor base + somatório de atividades)

356,00

2.15 Lanchonete/bar/pastelaria

315,00

Loja de conveniência (sem produção e sem manipulação de
2.16 alimentos)

315,00

2.17 Padaria/Panificadora/Confeitaria

350,00

2.18 Peixaria (pescados e frutos do mar)

350,00

2.19 Pizzaria

333,00

2.20 Produtos congelados

350,00

2.21 Restaurante/refeitório

333,00

2.23 Sorveteria

315,50

2.24 Supermercado (valor base + somatório de atividades)

356,00

2.25 Congêneres

100,00
MENOR RISCO SANITÁRIO

2.26 Bomboniere

315,00

2.27 Cafeteria

315,00

2.28 Casa de produtos naturais/suplementos alimentares

356,00

2.29 Casa de produtos naturais com lanchonete/suplementos alimentares

356,00

2.30 Comércio atacadista de produtos não perecíveis

529,00

2.31 Depósito de bebidas

248,00

2.32 Depósito de frutas e verduras (armazenagem)

289,00

2.33 Depósito de produtos não perecíveis (armazenagem)

250,00

2.34 Loja de bebidas

529,00

2.35 Quitanda, frutas e verduras

289,00

2.36 Transportadora de alimentos e/ou produtos alimentícios (por veículo)

750,00

2.37 Congêneres

750,00

*Estabelecimentos com mais de uma atividade, o valor total da
taxa será a soma do valor base mais as taxas referentes às
atividades exercidas.

3. INDUSTRIAS DE PRODUTOS PARA SAÚDE DISPENSADOS DE REGISTRO NA
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ANVISA, DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO ATACADISTA E/OU DEPÓSITO DE
PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE
MAIOR RISCO SANITÁRIO
3.1 Cosméticos, perfumes e produtos de higiene

525,00

Distribuidora/importadora/exportadora de produtos para a saúde;
3.2 micro e pequena empresa

612,00

Distribuidora/importadora/exportadora de produtos para a saúde
3.3 (sem núcleo operacional)

224,00

3.4 Distribuidora/importadora/exportadora de cosméticos

529,00

3.5 Distribuidora de medicamentos

552,00

3.6 Insumos farmacêuticos

550,00

3.7 Produtos biológicos

550,00

3.8 Produtos de uso laboratorial

450,00

3.9 Produtos de uso médico/hospitalar

450,00

3.10 Produtos de uso odontológico

450,00

3.11 Próteses/órteses (ortopédicas/estética/auditiva e similares)

450,00

3.12 Saneantes domissanitários (GRAU DE RISCO 1)

397,00

3.13 Congêneres

500,00
MENOR RISCO SANITÁRIO

3.14 Equipamentos/instrumentos laboratoriais

450,00

3.15 Equipamentos/instrumentos médico/hospitalares

450,00

3.16 Equipamentos/instrumentos odontológicos

450,00

3.17 Produtos veterinários

552,00

4. COMÉRCIO VAREJISTA, REPRESENTAÇÃO E/OU TRANSPORTE DE PRODUTOS
DE INTERESSE À SAÚDE
MAIOR RISCO SANITÁRIO
4.1 Comércio de artigos ópticos

406,77

4.2 Comércio de produtos biológicos e imunobiológicos

425,00

4.3 Comércio de produtos laboratoriais/produtos químicos

425,00

4.4 Comércio de produtos médico-hospitalares

450,00

4.5 Comércio de produtos odontológicos

450,00

4.6 Comércio de saneantes/domissanitários

397,00

Empresa de representação de medicamentos, cosméticos,
4.7 saneantes e artigos médico-hospitalares

351,00

4.8 Congêneres

500,00

Este documento possui segurança de inviolabilidade de autoria, hora e data, garantidas pelas autoridades certificadoras AC/Serasa e Secretaria da
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MENOR RISCO SANITÁRIO
4.9 Comércio de cosméticos, perfumes e/ou produtos de higiene
4.10 Comércio de essências e matéria prima para perfumaria

573,00
573,00

Comércio de prótese/órteses (ortopédica/estética/auditiva e
4.11 similares)

450,00

4.12 Transportadora de produtos de interesse à saúde (por veículo)

750,00

4.13 Congêneres

750,00

5. ESTABELECIMENTO E SERVIÇO DE SAÚDE
MAIOR RISCO SANITÁRIO
5.1 Ambulância com assistência de enfermagem (por unidade móvel)

1.000,00

5.2 Ambulância com assistência médica (por unidade móvel)

1.000,00

5.3 Casa de parto natural

850,00

5.4 Centro cirúrgico (por sala cirúrgica)

100,00

5.5 Clínica de acupuntura (por consultório + somatório de serviços)

563,00

5.6 Clínica/policlínica de estética I/consultório de estética

563,00

Clínica/policlínica de estética II sem internação (por consultório +
5.7 somatório de serviços)

563,00

Clínica/policlínica de estética III com internação (por leito + somatório
5.8 de serviços)

563,00

5.9 Clínica/policlínica de implante dentário e cirurgia

563,00

Clínica/policlínica odontológica modular – atendimento com mais de
um equipamento em espaço único (por equipamento + somatório de
5.10 serviços)

563,00

Clínica/policlínica odontológica tipo I (por consultório + somatório de
5.11 serviços)

563,00

Clínica/policlínica odontológica tipo II (por consultório + somatório de
5.12 serviços)

563,00

Clínica/policlínica veterinária (por consultório + somatório de
5.13 serviços)

563,00

5.14 Consultório de acupuntura

298,00

5.15 Consultório médico

250,00

5.16 Consultório odontológico tipo I (realiza cirurgia oral menor)

250,00

5.17 Consultório odontológico tipo II (realiza cirurgia oral maior)

250,00

5.18 Consultório veterinário (valor base+somatório de serviços)

250,00

5.19 Cozinha de lactários/hospital/maternidade/casa de saúde/similares

563,00

5.20 Drogaria (com serviço de enfermagem)

375,00

Este documento possui segurança de inviolabilidade de autoria, hora e data, garantidas pelas autoridades certificadoras AC/Serasa e Secretaria da
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5.21 Drogaria (sem serviço de enfermagem)

325,00

5.22 Dispensário de medicamentos/posto de medicamentos

425,00

5.23 Empresa de serviços médicos e/ou enfermagem/home care

850,00

5.24 Gabinete de piercing e tatuagem (por gabinete)

563,00

5.25 Hospital dia (por leito + somatório de serviços)

731,00

5.26 Hospital de pequeno porte (por leito + somatório de serviços)

731,00

5.27 Laboratório de análises clínicas

486,00

5.28 Laboratório de análises clínicas veterinário

486,00

5.29 Laboratório de análises bromatológicas (alimentos e água)

502,00

5.30 Laboratório de anatomia e patologia

486,00

5.31 Laboratório de anatomia e patologia veterinária

486,00

5.32 Laboratório citopatologia/ cito genética

502,00

5.35 Laboratório/oficina de prótese auditiva

243,00

5.36 Laboratório/oficina de prótese dentária

243,00

5.37 Laboratório/oficina de orteses e próteses ortopédica

243,00

5.38 Laboratório/oficina óptico

406,77

5.39 Lavanderia hospitalar

850,00

5.40 Lavanderia industrial

850,00

5.41 Posto de coleta de material de laboratório

243,00

5.42 Posto de enfermagem

563,00

5.43 Sala de procedimentos

563,00

5.44 Serviço de acupuntura e similares

298,00

Serviço de estética/SPA e congêneres dermato/funcional/sem
5.45 responsável técnico (valor base + somatório de serviços)

563,00

5.46 Serviço de esterilização (sala específica para o procedimento)

250,00

5.47 Serviço de radiologia odontológica (por equipamento)

250,00

Serviço de radiologia
médica/tomografia/ressonância/USG/Densiometria/Mamografia (por

250,00

5.48 aparelho)
5.49 Serviço de vacinação/imunização
Serviço de urgência/emergência (valor base + somatório de serviços)
5.50 Unidade de saúde rede SUS (municipal, estadual, federal)
5.51 Unidade móvel de assistência à saúde (por gabinete)

376,00
563,00
850,00

Unidade móvel de assistência odontológica com ou sem raio x (por
5.52 gabinete)

850,00
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5.53 Congêneres

850,00

*Estabelecimentos com mais de um serviço, o valor total será a
soma do valor base mais as taxas referentes aos serviços
existentes)
MENOR RISCO SANITÁRIO
5.54 Clínica de fisioterapia e/ou reabilitação (por consultório)
Clínica de psicoterapia/psicanálise/terapia ocupacional (por
5.55 consultório)
5.56 Clínica de psicanálise (por consultório + somatório de serviços)
5.57 Clínica de ortopedia (por consultório + somatório de serviços)
5.58 Clínica de fonoaudilogia (por consultório + somatório de serviços)

563,00
563,00
563,00
563,00

5.59 Consultório de fisioterapia

563,00
250,00

5.60 Consultório de fonoaudiologia

250,00

5.61 Consultório de nutrição

250,00

Consultório de psicanálise/psicologia/terapia
5.62 ocupacional/psicoterapia/psicopedagogia

250,00

5.63 Consultório virtual/tele medicina

250,00

5.65 Serviços de massoterapia/podologia e similares

563,00

5.66 Congêneres

563,00

*Estabelecimentos com mais de um serviço, o valor total da taxa
será a soma do valor base mais as taxas referentes aos serviços
existentes

6. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE À SAÚDE
MAIOR RISCO SANITÁRIO
6.1 Abrigo, creche, casa de passagem, orfanato e similares

272,00

6.2 Clube social (valor base + somatório de atividades)

950,00

Escola de natação, piscina coletivas e similares (valor base +
6.3 somatório de atividades)

-

Estabelecimento de controle de pragas urbanas (desinsetizadoras,
6.4 desratizadoras e similares)

285,00

6.5 Estabelecimento de ensino (valor base + somatório de atividades)

272,00

Estabelecimento da Administração Direta, Autarquias e Fundações
6.6 públicas (valor base + somatório de atividades)

-

6.7 Instituições de assistência social sem fins lucrativos, reconhecidas

-

Este documento possui segurança de inviolabilidade de autoria, hora e data, garantidas pelas autoridades certificadoras AC/Serasa e Secretaria da
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de utilidade pública e inscritas no Conselho Municipal de Assistência
Social
6.8 Salão de embelezamento animal banho/tosa
6.9 Unidades volantes de comércio de produtos de higiene e correlatos

573,00

6.10 Serviço de limpeza/desinfecção de poço/caixa d’água

285,00

6.11 Serviço de limpeza de fossa

285,00

6.12 Serviços de sanitários químicos e correlatos
6.13 Instituição de longa permanência para idosos

564,00

Empresa aplicadora de saneantes domissanitários (empresa
6.14 higienizadora)

285,00

*Estabelecimentos com mais de uma atividade, o valor total da
taxa será a soma do valor base mais as taxas referentes às
atividades exercidas
MENOR RISCO SANITÁRIO
6.15 Academia de ginástica/dança/artes marciais e similares

304,00

6.16 Barbearia

120,00

6.17 Camping (valor base + somatório de atividades)

-

Unidade prisional/Unidade de atendimento sócio educativa
6.18 (cárcere/penitenciária) e similares

-

Casa de espetáculos/discoteca/boate e similares (valor base +
6.19 somatório de atividades)

417,00

Casa de diversões (jogos eletrônicos, boliche, similares) (valor base+
6.20 somatório de atividades)

417,00

6.21 Cemitério/necrotério/crematório (por sala)

288,00

Cinema/auditório/teatro (por sala de apresentação + somatório de
6.22 atividades)

100,00

Estádio de futebol (área comum) (valor base + somatório de
6.23 atividades)

200,00

6.24 Estação rodoviária/ferroviária (área comum) exceto estabelecimento

850,00
200,00 +15,00

6.25 Hotel/motel (por cômodo + somatório de atividades)
6.26 Lavanderia/tinturaria comercial

(por cômodo)
250,00

Pensão/albergue/dormitório/pousada (por cômodo + somatório de
6.27 atividades)

781,00
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6.28 Salão de beleza (cabeleireiro/manicura/pedicura)

391,00

6.29 Salão de beleza, estética, tratamento de pele, depilação e similares

860,00

6.30 Shopping (área comum) exceto estabelecimento

-

Serviços funerário/tanatório/carro mortuário/sala de vigilia (por
6.31 atividade)

588,00

6.32 Tabacaria

563,00

6.33 Congêneres

563,00

*Estabelecimentos com mais de uma atividade o valor total da
taxa será a soma do valor base + somatório de atividades
7 - AUTORIZAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE DESENVOLVIDA
MAIOR RISCO SANITÁRIO
7.1

Box de Feiras/permissionários (c/ venda de

600,00

carne/pescados/vegetais)
7.2

Carro de apoio de trio elétrico

1200,00

7.3

Entidades carnavalescas com posto médico

1200,00

7.4

Entidade carnavalesca com serviço de alimentação

1200,00

7.5

Entidade carnavalesca com posto médico e serviço de alimentação

1200,00

7.6

Estruturas provisórias: camarotes com serviço de alimentação

1200,00

7.7

Estruturas provisórias: camarotes com serviço de alimentação e

2400,00

7.8

Estruturas provisórias: camarotes com posto médico

1200,00

7.9

Estruturas provisórias/barraca: serviço de alimentação em eventos

1200,00

7.1

Estruturas provisórias/barraca: serviço de interesse à saúde em

2400,00

0

eventos

7.1

Feiras e exposição de animais domésticos e exóticos ( valor base +

1

somatório de serviços)

7.1

Posto médico (estrutura provisória)

posto médico

1200,00
1200,00

2
7.1

Serv-carro/drive-in/quiosque/trailer e baiana, beiju e similares

3
7.1

250,00 por
serviços

Venda ambulante (carrinho de pipoca/milho/camarão)

350,00

Trio elétrico

2400,00

Congêneres

2400,00

4
7.1
5
7.1
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6

8. SERVIÇOS DIVERSOS
250,00

8.2

Serviços de saúde com registro obrigatório na ANVISA – solicitação
de visita técnica, após liberação de Alvará Sanitário com emissão
de relatório técnico
Análise de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS

8.3

Análise de Manual de Boas Práticas

150,00

8.4

Análise de Procedimentos Operacionais Padrões

150,00

8.5

Segunda via de Alvará de Saúde

150,00

8.6

Emissao de Alvaráde Saúde provisório – validade de 120 dias

150,00

8.7

Acima de Três visitas técnicas – por visita

150,00

8.8

Liberação de Licença Especial com validade de 180 dias (art. 218
da Lei 945/00)
Alteração de Responsabilidade Técnica ou Responsável Legal

150,00

Alteração de endereço ou alteração contratual ou ramo de atividade

150,00

Vistoria Inicial – Abertura de Processo ou Renovação de qualquer
natureza
Vistoria Inicial – Abertura de Processo ou Renovação de qualquer
natureza – Micro Empresa
Vistoria Inicial – Abertura de Processo ou Renovação de qualquer
natureza – Empresa de Pequeno Porte
Vistoria Inicial – Abertura de Processo ou Renovação de qualquer
natureza – Empresa de Grande Porte

63,00

8.1

8.9
8.1
0
8.1
1
8.1
2
8.1
3
8.1
4

150,00

150,00

53,00
53,00
150,00

15 – LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRASEM ÁREAS PARTICULARES E SERVIÇOS
AFINS
Emissão da
Análise
Licença /
Taxa de
ESPECIFICAÇÕES
do Pleito
Autorização
Vistoria (R$)
(R$)
(R$)
Habite-se de edificação unidomiciliar sem
18,16
10,00 (fixo)
23,66
modificação do projeto aprovado padrão popular
Habite-se de edificação unidomiciliar sem
modificação do projeto aprovado padrão médio ou
bom

18,16

0,90 / m²

23,66

Habite-se de edificação unidomiciliar sem
modificação do projeto aprovadopadrão construtivo
luxo

18,16

1,08 / m²

23,66

Habite-se com alteração do projeto aprovado de
empreendimento unidomiciliar padrão popular

122,24

10,00 (fixo)

23,66

Habite-se de edificação unidomiciliar com
modificação do projeto aprovado padrão
construtivo médio ou bom

122,24

0,90 / m²

23,66
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Habite-se de edificação unidomiciliar com
modificação do projeto aprovado padrão
construtivo luxo

122,24

Habite-se de edificação pluridomiciliar sem
modificação do projeto aprovado, padrão popular

36,31

Habite-se de edificação pluridomiciliar sem
modificação do projeto aprovado, padrão médio ou
bom

36,31

0,90 / m²

57,32

Habite-se de edificação pluridomiciliar sem
modificação do projeto aprovado padrão luxo

36,31

1,08 / m²

57,32

Habite-se com alteração do projeto aprovado de
empreendimento pluridomiciliar padrão popular

366,72

Habite-se com alteração do projeto aprovado de
empreendimento pluridomiciliar padrão construtivo
médio ou bom

367,72

0,90 / m²

57,32

Habite-se com alteração do projeto aprovado de
empreendimento pluridomiciliar padrão construtivo
luxo

367,72

1,08 / m²

57,32

Análise de Orientação Prévia para construção

59,97

23,66

Certidão de Informação

59,97

23,66

Vistoria técnica em empreendimento unidomiciliar

23,66

Vistoria técnica em empreendimento pluridomiciliar

57,32

Revistoria técnica em empreendimento
unidomiciliar

35,49

Revistoria técnica em empreendimento
pluridomiciliar

70,98

Placa de Alvará por unidade

23,66

Plotagem de plantas do acervo

Cópia de documentos do acervo

1,08 / m²
10,00 / por
unidade
imobiliária

10,00 / por
unidade
imobiliária

23,66

57,32

57,32

15,00 / unid

1,00 / unid
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16 - LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E UTILIZAÇÃO SONORA
CÓD

ESPECIFICAÇÕES

Emissão da
Licença /
Autorização (R$)

1

Utilização Sonora em Eventos com previsão de púbico de até 100
pessoas

30,58

2

Utilização Sonora em Eventos com previsão de púbico de 101 a
300 pessoas

61,12

3

Utilização Sonora em Eventos com previsão de púbico de 301 a
500 pessoas

91,68

4

Utilização Sonora em Eventos com previsão de púbico de 501 a
1.000 pessoas

122,24

5

Utilização Sonora em Eventos com previsão de púbico acima de
1.000 até 3.000 pessoas

152,80

6

Utilização Sonora em Eventos com previsão de púbico acima de
3.000 pessoas

183,36

7

Autorização Especial para eventos temporários e/ou caráter
intinerante

423,66

OBSERVAÇÕES:
I. Casas de Espetáculo devidamente licenciadas com Alvará de Funcionamento estarão
Licença/Autorização para “Autorização Especial”, obrigando-se apenas a pagar pela Utilização Sonora;

isentas

da

II. Eventos e “Autorizações Especiais” de caráter beneficente e/ou de instituições que comprovem terem sido
declaradas de Utilidade Pública gozarão de desconto a ser definido pela Municipalidade.
III. Valor fixo a somar com valores complementares da SESP e SETTOP, quando for o caso.
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