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LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 742/2021, DE 19 DE AGOSTO DE 2021. 

“Institui taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço 

público de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos 

urbanos.  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei:  

Art. 1º. - Esta Lei Complementar altera a Lei Municipal nº 104/1998 - Código Tributário 

Municipal, nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020, 

para adequá-la instituindo as regras para cobrança de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de 

Resíduos Sólidos – TCRS. 

 

Art. 2º - Fica acrescido o inciso XI ao parágrafo único do art. 59 da Lei Municipal nº 104/1998 

– Código Tributário Municipal, de 21 de dezembro de 1998, com a seguinte redação: 

 
Art. 59 — [...] 

 
Parágrafo Único - As Taxas instituídas e cobradas pelo Município são:  
[...] 
XI – Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos;  

 

Art. 3º - Fica acrescido o art. 73-A à Lei Municipal nº 104/1998 – Código Tributário Municipal, 

de 21 de dezembro de 1998, com a seguinte redação: 

 

Art. 73-A. A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos – TCRS, tem como 
fato gerador a utilização potencial dos serviços divisíveis de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos de fruição obrigatória prestados em regime público, 
cumulativamente ou não. 
§ 1°. Para fins desta Lei são considerados resíduos domiciliares: 

I - os resíduos sólidos comuns originários de residência; 

II - os resíduos sólidos comuns de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de 
serviços, comerciais e industriais, caracterizados como Resíduos pelas normas nacionais. 

§ 2°. A utilização potencial dos serviços de que trata este artigo ocorre no momento de sua 
colocação, à disposição dos usuários, para fruição. 
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§ 3º. Ato do Poder Executivo disciplinará sobre o acondicionamento dos resíduos 
domiciliares de forma seletiva, a fim de propiciar a sua reciclagem e reaproveitamento. 

 

Art. 4º. Fica acrescido o art. 73-B à Lei Municipal nº 104/1998 – Código Tributário Municipal, 

de 21 de dezembro de 1998, com a seguinte redação: 

 

Art. 73-B. O contribuinte da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos é o proprietário, o titular 
do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, dos seguintes bens abrangidos pelos 
serviços a que se refere a taxa: 

I - unidade imobiliária edificada ou não, lindeira à via ou logradouro público; 

II - barraca ou banca de chapa que explore o comércio informal; 

III - box de mercado. 

§ 1°. Considera-se, também, lindeira a unidade imobiliária que tem acesso, através de rua ou 
passagem particular, entradas de vilas ou assemelhados, a via ou logradouro público. 

§ 2°. Consideram-se imóveis não residenciais do tipo especial para efeito de aplicação desta 
Lei, os hotéis, apart-hotéis, pousadas, motéis, hospitais, clínicas, escolas, restaurantes e 
shopping centers. 

Art. 5º - Fica acrescido o § 5º ao art. 74 da Lei Municipal nº 104/1998 – Código Tributário 

Municipal, de 21 de dezembro de 1998, com a seguinte redação: 

 

Art. 74 – [...] 

§ 5º. A base de cálculo da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos 
corresponde ao custo da execução dos seus serviços, e seu valor será decorrente da aplicação 
da Tabela Anexa a esta Lei Complementar, a qual passa a integrar o rol de Tabelas de Receitas 
da Lei Municipal nº 104/1998 – Código Tributário Municipal, sob a denominação de 
ADENDO VII, a ser rateado entre os contribuintes, em função: 

I - da área construída, da localização e da utilização, tratando-se de prédio; 

II - da área e da localização, tratando-se de terreno; 

III - da localização e da utilização, tratando-se de barracas, bancas de chapa e boxes de 
mercado. 

Art. 6º - Fica acrescido o §3º ao art. 77 da Lei Municipal nº 104/1998 – Código Tributário 

Municipal, de 21 de dezembro de 1998, com a seguinte redação: 

 

§ 3º. O lançamento da Taxa será procedido anualmente, em nome do contribuinte, na forma 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /HHFA8DDVRK784GTYRI4TW

Segunda-feira
23 de Agosto de 2021

3 - Ano  - Nº 3555



 

 
 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça da Bandeira, nº 70 - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-1421/1422 
 

e nos prazos regulamentares, isoladamente ou em conjunto com o Imposto Sobre a 
Propriedade Territorial Urbana - IPTU. 

Art. 7º - Ficam acrescidos os §4º, § 5º e § 6º ao art. 78 da Lei Municipal nº 104/1998 – Código Tributário 

Municipal, de 21 de dezembro de 1998, com a seguinte redação: 

 

§ 4º. A Taxa será paga, total ou parcialmente, na forma regulamentar. 

§5º. O pagamento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS e das penalidades ou 

acréscimos legais não exclui o pagamento de: 

I - preços ou tarifas pela prestação de serviços especiais, tais como remoção de 

contêineres, entulhos de obras, aparas de jardins, bens móveis imprestáveis, resíduos 

extraordinários resultantes de atividades especiais, animais abandonados e/ou mortos, 

veículos abandonados, capina de terrenos, limpeza de prédio, terrenos e disposição de 

resíduos em aterros ou assemelhados; 

II - penalidades decorrentes da infração à legislação municipal referente limpeza 

urbana. 

§ 6º. O contribuinte que pagar a Taxa de uma só vez, até a data do vencimento da 

primeira parcela, gozará de desconto de 5% (cinco por cento). 

Art. 8º - Ficam acrescidos os § 1º e §2º ao art. 79 da Lei Municipal nº 104/1998 – Código 

Tributário Municipal, de 21 de dezembro de 1998, com a seguinte redação: 

 

§ 1º. Ficam excluídas da incidência da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos as unidades 

imobiliárias destinadas ao funcionamento de: 

I - hospitais e escolas públicos administrados diretamente pela União, pelo Estado ou pelo 

Município e respectivas autarquias e fundações; 

II - hospitais, escolas, creches e orfanatos mantidos por instituições criadas por lei, sem fins 

lucrativos, custeadas, predominantemente, por repasses de recursos públicos; 

III - hospitais mantidos por entidades de assistência social, sem fins lucrativos, cuja receita 

preponderante seja proveniente de atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS; 

IV - órgãos públicos, autarquias e fundações públicas em imóveis de propriedade da União, 

Estados e Municípios. 

V - órgãos públicos, autarquias e fundações públicas cedidas ou locadas ao Município. 
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§ 2º. Fica isento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos o imóvel residencial situado em zona 

popular, cuja área construída não ultrapasse a 30 m² (trinta metros quadrados). 

Art. 9º - A falta de pagamento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS, implicará a 

cobrança dos acréscimos legais previstos nesta Lei. 

 

Art. 10º - São infrações decorrentes a abrangência tributária da Taxa de Coleta, Remoção e 

Destinação de Resíduos as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação das seguintes 

penalidades: 

 

I- no valor de 60% (sessenta por cento) do tributo não recolhido, atualizado monetariamente, a 

falta de informações para fins de lançamento, quando apurada em ação fiscal; 

II - no valor de 100% (cento por cento) do tributo não recolhido, atualizado monetariamente, a 

falta de informações para fins de lançamento, combinada com a prática de ato que configure 

qualquer das circunstâncias agravantes previstas nesta Lei. 

Art. 11º - O atraso ou a falta de pagamento dos débitos relativos à Taxa de Coleta de Resíduos 

Sólidos - TCRS sujeita o usuário-contribuinte, desde o vencimento do débito, ao pagamento de: 

 

I – encargo financeiro sobre o débito correspondente à variação da taxa SELIC acumulada até o 

mês anterior mais 1% (um por cento) relativo ao mês em que estiver sendo efetivado o 

pagamento; e  

 

II - multa de 2% (dois por cento) aplicada sobre o valor principal do débito.  

 

Art. 12º - As receitas derivadas da aplicação da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TCRS são 

vinculadas às despesas para a prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos 

urbanos, incluídos os investimentos de seu interesse.  

 

Parágrafo único. Os sistemas contábeis devem permitir o adequado controle do valor 

arrecadado, de forma a permitir que se possa fiscalizar se há o cumprimento do previsto no caput, 

sendo permitido a qualquer do povo tomar as medidas necessárias para coibir que os recursos 

vinculados sejam desviados de suas finalidades.  
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Art. 13º - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os casos omissos desta Lei 

Complementar.  

 

Art. 14º - Esta Lei Complementar entra em vigor 90 (noventa) dias contados a partir da data de 

sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua 

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de agosto de 2021.  

 

FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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- TABELA DE RECEITA -   
ADENDO VII 

 

TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES 

CÓDIGO TIPO DE UNIDADE ALÍQUOTA (R$ / m²) 
1 RESIDENCIAL 1 R$ 0,03 

2 RESIDENCIAL 2 R$ 0,05 

3 RESIDENCIAL 3 R$ 0,10 

4 COMERCIAL / SERVIÇOS R$ 0,50 

5 INDUSTRIAL R$ 0,60 

6 HOSPITAL, CLÍNICAS e SIMILARES R$ 0,60 

7 TERRENO R$ 0,02 

   

*Notas:   

1 - O valor da taxa aplicada aos terrenos fica limitada ao máximo de R$ 10,00 (dez 
reais) por unidade / ano; 

2 - O valor da taxa aplicada a unidade residencial fica limitada ao máximo de R$ 
20,00 (vinte reais) por unidade / ano; 

3 - O valor da taxa aplicada a unidade comercial / serviços / indústria / hospital, 
fica limitada ao máximo de R$ 80,00 (oitenta reais) por unidade/ano. 
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