
 
 

1 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 022/2021 DE 14 JULHO DE 2021. 

 

                     

                                                                      Institui a Taxa de Coleta de Lixo e dá outras       

                                                                      providências.  

 

 

Art. 1.º Fica instituída a Taxa de Coleta de Lixo - TCL - no Município de 

Faxinal do Soturno, de que trata esta Lei.  

SEÇÃO I 

DO FATO GERADOR E DA INCIÊNCIA 

Art. 2.º A Taxa de Coleta de Lixo tem como fato gerador a coleta, remoção, 

transporte, transbordo e disposição pela prefeitura, do lixo domiciliar ou de estabelecimentos 

localizados na área urbana e rural, excetuados aqueles que, diante de suas características 

peculiares, sejam colocados em regime especial.  

SEÇÃO II 

DA BASE DE CÁLCULO 

Art. 3.º É fixado o valor da Taxa Mensal em R$ 10,00 (dez reais) para todos os 

tipos de imóveis urbanos.  

SEÇÃO III 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 4.º Aproveita, para o lançamento da taxa prevista, a inscrição efetuada 

para efeito de lançamento do imposto sobre a propriedade imobiliária urbana ou de expansão 

urbana.  

SEÇÃO IV 

DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO 

 Art. 5.º A taxa será lançada mensalmente e sua arrecadação poderá ser feita 

individual ou conjuntamente com outra cobrança municipal ou conveniada com outro órgão 

ou empresa pública. 

 Art. 6.º O pagamento da taxa deverá ser efetuado na forma e nos prazos 

regulamentares. 
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SEÇÃO V 

DO SUJEITO PASSIVO 

 

Art. 7.º O sujeito passivo da taxa de coleta de lixo é o proprietário, o titular do 

domínio útil ou o possuidor do imóvel e beneficiário do serviço, a qualquer título, situado em 

via ou logradouro onde a Prefeitura execute a coleta do lixo.  

Parágrafo Único. Para efeitos de incidência e cobrança da Taxa de Coleta de 

Lixo considera-se beneficiado pelo serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final 

de resíduo sólido urbano, quaisquer imóveis edificados, tais como, prédios ou edificações de 

qualquer tipo, que constituam unidade autônoma residencial, comercial, industrial, de 

prestação de serviço ou de qualquer natureza e destinação. 

 

SEÇÃO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 8.º As condições e a forma da coleta de lixo poderão ser estabelecidas na 

forma regulamentar.  

Art. 9.º Esta lei entra em vigência na data de sua publicação.  

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Srs. Vereadores. 

 

A matéria que estamos encaminhando para apreciação desta casa tem por 

finalidade a instituição da Taxa de Coleta de Lixo no nosso município.  

Em tempos de responsabilidade fiscal, demanda-se a maximização das receitas 

próprias municipais, somando-se à necessidade de promoção de políticas públicas voltadas a 

uma maior justiça tributária, sendo o objetivo que se almeja pelo presente projeto de lei.  

Frisa-se que o presente projeto de Lei é de alta importância ao Município como 

um todo, tanto pelo aspecto formal, quanto pelo aspecto da promoção de equilíbrio da relação 

receita versus despesa, assim como na melhora da arrecadação municipal e de justiça fiscal, 

tendo em vista o evidente déficit financeiro.  
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As despesas anuais no município com o serviço de coleta de lixo giram em 

torno de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) mensais.  Sendo aprovada a Taxa de Coleta de 

Lixo, o serviço será pago por todos os usuários do serviço e, consequentemente, haverá uma 

importante economia aos cofres públicos municipais.  

Em razão dos prazos a serem cumpridos, tendo em vista as necessárias 

implementações, divulgação e demais procedimentos a serem adotados para que seja colocada 

em prática o texto da minuta ora encaminhada, requer-se, desde já, seja a mesma tão logo 

apreciada.  

Ademais, ressalta-se que o presente projeto de lei está sendo proposto dentro 

do prazo de 12 (doze) meses de vigência da Lei 14.026 de 15/07/2020, nos termos do artigo 

35, § 2º, do diploma legal. Portanto, a proposta é tempestiva e não recaí na hipótese de 

renúncia de receita, bem como demais penalidades legais.  

Por essas razões, ainda que de forma resumida, aqui destacadas, dentre outras 

tantas que poderiam ser listadas, as quais inequivocamente justificam o projeto de Lei que 

segue, que, contando com sua costumeira atenta análise e autônoma deliberação desta egrégia 

câmara, esperamos ver a matéria devidamente aprovada.  

Diante da sua importância, espera-se a aprovação unânime do referido Projeto.  

 

 

 

                                                          Clovis Alberto Montagner 

                                                         Prefeito Municipal 



 
 

 
 

OF. ADM. N° 126/2021                                        Faxinal do Soturno, 02 de setembro de 2021. 

 

 

 

EXMO. SR. 

PAULO FERNANDO CHELOTTI 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES 

N/CIDADE 

 

 

                         Senhor Presidente. 

 

    REF. EMENDA RETIFICATIVA.  

  

 

                         Através do presente solicitamos a V. Excelência a inclusão da seguinte 

emenda retificativa ao projeto de Lei nº 022/2021 de 14 de julho de 2021: 

 

O Artigo 3º passa a ter a seguinte redação: 

.................Art. 3.º O valor da Taxa de Coleta de Lixo será fixada anualmente, 

para todos os tipos de imóveis urbanos, por Decreto Municipal, bem como a forma de 

arrecadação.   

 

        Atenciosamente, 

 

 

         Clovis Alberto Montagner 

                           Prefeito Municipal  
  

 


