
Lei Nº 036/97 

Fixa a tabela de valores da Taxa de Licença à execução 
de obras, arruamentos, loteamentos e dá outras 
providências. 
 

Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas atribuições 

legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º É fixado por esta lei a tabela de valores para a cobrança da taxa de licença relativa à 

execução de obras, arruamentos e loteamento, para o exercício de 1997, conforme segue: 

            R$ 

- Aprovação de projetos, por m² de obra projetada                   0,30 

- Alterações em projeto aprovado, por m² de modificação          0,30 

- Construção: 

a) Edificação até dois pavimentos, por m² de modificação           0,20 

b) Edificação com mais de dois pavimentos, por m² de área construída                  0,30 

c) Dependências em prédios residenciais, por m² de área construída   0,20 

d) Dependências em quaisquer outros prédios, para quaisquer finalidades,  

por m² de área construída         0,20 

e) Barracões, por m² de área construída       0,10 

f) Galpões, por m² de área construída       0,10 

g) Marquises, cobertas e tapumes, por metro linear      0,50 

- Reconstruções, reformas, reparos por m²       0,20 

- Demolições, por m²          0,15 

- Arruamentos:  

a) Com área de até 20.000m², excluídos as áreas destinadas a vias 



e logradouros públicos, m²         0,03 

b) Com área superior a 20.000m², excluídas as áreas destinadas a vias 

e logradouros públicos, m²         0,02 

- Loteamentos: 

a) Com área até 10.000m², excluídas as áreas destinadas à vias e logradouros 

Públicos e que sejam doados ao município, por m²      0,10 

b) Com área superior a 10.000 m², excluídas as áreas destinadas à vias e 

Logradouros públicos e que sejam doadas ao município, por m²     0,05 

- Quaisquer outras obras não especificadas nesta tabela 

a) Por metro linear          0,50 

b) Por metro quadrado        0,20 

Art. 2º Esta Lei fixa os valores em reais (R$) e substitui os valores de referência constante na 

Lei Nº 003/97 de 07/01/97. 

Art. 3º A tabela constante no artigo primeiro desta Lei, será atualizada pela variação da UFIR 

(Unidade Fiscal de Referência) ou outro índice fixado pelo Governo Federal. 

Art. 4º Esta Lei será regulamentada no que couber por Decreto do Executivo, no prazo de 30 

dias. 

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação e seus efeitos retroagem ao dia 02/01/97. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos quatro dias do mês de março de mil novecentos e noventa e sete. 

 
Sérgio Beninho Gheno 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


