
ANEXO I 

 

TABELA DE INCIDÊNCIA E ALÍQUOTAS 

TAXA POR AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

I – EXAME A REQUERIMENTO DO INTERESSADO VALOR 

1. de aparelhos, utensílios e vasilhames destinados ao 

preparo, fabrico, conservação ou acondicionamento de 

alimentos 

R$       67,18 

2. bacteriológico de água, visando à potabilidade R$    170,89 

3. químico de água, visando à potabilidade R$    341,79 

4. de equipamento antipoluição R$    341,79 

5. outros, não especificados R$    512,77 

 

II – VISTORIA TÉCNICO-SANITÁRIA VALOR 

1. a requerimento de terceiros R$        17,06 

2. para concessão de habite-se R$        17,06 

3. de prédios, suas unidades ou dependências, utilizados 

em atividade de: 

################### 

a) consultório (médico, odontológico, veterinário, de 

psicologia e de nutrição); clínica sem internamento 

(médica, odontológica, veterinária, de psicologia, de 

nutrição, de fisioterapia,  terapia ocupacional e de 

radiologia); ambulatório; serviço de fonoaudiologia; 

gabinete de massagem; serviço de audiometria; gabinete 

de pedicure; laboratório de análises químicas; laboratório 

de análises clínicas; laboratório de próteses dentárias; 

banco de sangue e sauna 

R$        67,18 

b) farmácia; drogaria; óptica; desintetizadora; 

desratizadora; comércio de prótese ortopédica; comércio 

de correlatos e clínica geriátrica com internamento 

R$      67,18 

c) distribuidora de produtos de farmacêuticos; 

distribuidora de produtos correlatos; clínica médica com 

internamento; clínica veterinária com internamento; 

hospital; hospital veterinário; pronto-socorro; laboratório 

industrial farmacêutico; laboratório industrial de 

cosméticos; laboratório industrial de saneantes 

domissanitários; e laboratórios industriais de correlatos 

R$      102,49 

4. de controle de alimentos: #################### 

a) ambulantes em geral; veículos de transporte de 

produtos alimentícios em geral; refeitório e comércio de 

frutas e hortaliças 

R$     34,16 

b) açougue e peixaria; bar, lancheria, restaurante e 

similares; comércio de produtos alimentícios em geral; 

depósito de bebidas em geral; hotel e pensão com 

refeições e comércio de produtos alimentícios em traileres 

R$     51,22 

c) indústria de alimentos em geral; indústria de extração e 

engarrafamento de água mineral; cozinha industrial e 

supermercado 

R$     102,49 

5. de proteção ambiental em: #################### 

a) indústria metalúrgica; indústria mecânica; indústria de 

material elétrico e de comunicações; indústria de 

R$     102,49 



madeira; indústria de mobiliário; indústria de produtos de 

matéria plástica; indústria do vestuário; calçados e 

artefatos de tecidos; indústria editorial e gráfica; indústrias 

diversas; aviário; sociedade recreativa e/ou esportiva 

com piscina e depósito de produtos químicos 

b) extração de minerais; indústria ou serviços que 

utilizarem galvanoplastia; indústria de papel e papelão; 

indústria de borracha; indústria de couro e peles e 

similares; indústria química; indústria têxtil; indústria de 

bebidas e álcool etílico; indústria de fumo; indústria 

petroquímica e indústria de produtos minerais não 

metálicos 

R$   170,89 

6. dos prédios, suas unidades e dependências, com usos 

não especificados nos itens anteriores: 

#################### 

a) residencial (por metro quadrado de área construída) R$     1,60 

b) comercial (por metro quadrado de área construída) R$     2,32 

c) industrial (por metro quadrado de área construída) R$     2,32 

d) de prestação de serviços (por metro quadrado de área 

construída) 

R$     2,32 

e) outros, inclusive de associações e entidades de classes, 

recreativas e/ou esportivas, sem piscina; de entidades 

assistenciais, educacionais, culturais e religiosas; de 

partidos políticos; de repartições públicas de 

administração direta e indireta e de empresas 

concessionárias de serviços públicos 

R$     0,96 

 

III – LICENÇA VALOR 

1. para comercializar psicotrópicos e entorpecentes R$     34,14 

2. para fabricar psicotrópicos e entorpecentes R$   170,89 

3. para comercializar produtos tóxicos R$     102,49 

 

IV – FISCALIZAÇÃO DE ABATE DE ANIMAIS VALOR 

1. bovinos, por unidade R$     17,06 

2. ovinos, por unidade R$       6,75 

3. caprinos, por unidade R$       6,75 

4. suínos, por unidade R$       6,75 

5. galináceos, por unidade R$       0,31 

 

V – FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL VALOR 

1. bovinos, por 250 kg R$     17,06 

2. ovinos, por  30 kg R$       6,75 

3. caprinos, por 30 kg R$       6,75 

4. suínos, por 100 kg R$       6,75 

5. galináceos, por 2 kg R$       0,31 

6. para cada 1 quilograma excedente de quaisquer dos 

tipos de produtos 

R$       0,31 

 

    Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua 

publicação. 
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