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PROJETO DE LEI Nº 177-01/2013 

 
Cria a Taxa de Coleta de Lixo no Município 
de Estrela e dá outras providências. 

 
Art. 1º  Fica instituída a Coleta de Lixo no Município de Estrela. 
 
Art. 2º A Taxa de Colete de Lixo tem como fato gerador a utilização, efetiva ou 

potencial, dos serviços de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo, 
domiciliar ou não, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

 
Art. 3º  O lançamento da Taxa de Coleta de Lixo será feito anualmente e sua 

arrecadação se processará juntamente com o Imposto sobre propriedade Predial e 
Territorial Urbana. 

 
Parágrafo único. Nos casos em que o serviço de coleta venha a ser instituído 

no decorrer de exercício, a taxa será cobrada e lançada a partir do mês seguinte ao do 
início da prestação. 

 
 Art. 4º  São as seguintes as bases de cálculos da Taxa de Coleta de Lixo, por 
metragem de área construída, por ano: 

I. Economias de uso residencial – R$ 0,80 por m² de área construída, até o 
limite total de R$ 240,00 por ano; 

II. Economia dos demais usos – R$ 0,90 por m² de área construída, até o 
limite total de R$ 720,00 por ano. 
 
 Parágrafo único. Os valores de que trata este artigo serão reajustados 
anualmente tendo, por referência, o índice oficial utilizado pelo Município. 
 
 Art. 5º  As alíquotas estabelecidas para a coleta de lixo sofrerão redução nos 
seguintes casos: 

I. 50% quando os serviços forem prestados de uma a duas vezes por 
semana; 

II. 25% quando os serviços forem prestados de três a quatro vezes por 
semana. 
 
 § 1º Para a coleta nos distritos fica estabelecido o desconto de 50% sobre a 
média da metragem quadrada, que desde já fica estipulada em 150m². 
 
 § 2º Empresas estabelecidas na BR 386 serão taxadas de acordo com o 
previsto no inciso II do artigo anterior. 

 
Art. 6º  Ficam isentos da Taxa de Coleta de Lixo os imóveis que se 

enquadrarem no art. 25, alínea j, da Lei Municipal 4.167, de 22 de dezembro de 2005 
– Código Tributário Municipal. 

 
Art. 7º  Para o pagamento à vista, da Taxa de Coleta de Lixo, os contribuintes 

farão jus: 
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I. No primeiro ano dará direito a um balde cilíndrico com tampa inox com 

capacidade para 25 litros para resíduos secos; 
II. No segundo ano dará direito a um balde cilíndrico com tampa inox com 

capacidade para 10 litros para resíduos orgânicos. 
  
 Parágrafo único.  Demais disposições sobre a entrega e direito do brinde serão 
regulamentadas através de Decreto. 

 
Art. 8º A Taxa de Coleta de Lixo não sofrerá os descontos concedidos para o 

Imposto Predial e Territorial Urbano em hipótese alguma. 
 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos no 

prazo previsto pelo art. 150, III e suas alíneas, da Constituição Federal.  
 

GABINETE DO PREFEITO , em 13 de setembro de 2013. 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 13 de setembro de 2013. 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 177-01/2013 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o Projeto 

de Lei nº 177-01/2013, que cria a Taxa de Coleta de Lixo no Município de Estrela e dá outras 
providências. 

A Constituição Federal, no seu art. 145, II, assegura que taxa é 
o tributo exigido em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a 
sua disposição. 

A Taxa de Coleta de Lixo é devida pela utilização efetiva ou 
potencial dos serviços de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo, domiciliar ou 
não, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

Acerca da instituição da taxa de coleta de lixo, tem-se que a 
legislação que ampara sua cobrança na atualidade é formada pela Lei Federal 12.305, de 02 
de agosto de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Decreto 7.404 que 
regulamenta esta lei e a Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

A Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seus artigos 19 e 26 dispõe: 

Art. 19.  O plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: 

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses 
serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

 Art. 26.  O titular dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela 
organização e prestação direta ou indireta desses serviços, 
observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições 
desta Lei e seu regulamento. 
A Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que 

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu art. 29 assim dispõe: 
 Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento 

básico terão a sustentabilidade econômico-financeira 
assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 
cobrança dos serviços: 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos, em 
conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 
atividades; 
Tendo em vista que hoje o Município gasta um valor 

considerável com a coleta de lixo, estamos propondo a criação de um tributo, denominado 
Taxa de Coleta de Lixo, onde o munícipe arcará com um valor calculado de acordo com a área 
construída de seu imóvel. 
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A Administração Municipal tem previsto para este ano um gasto 

de R$ 722.000,00 (setecentos e vinte e dois mil reais) com a coleta de lixo em nosso 
Município. 

Com a criação da Taxa de Coleta de Lixo poderemos arcar com 
parte destas despesas, bem como aplicar em melhorias no saneamento básico, em especial 
na coleta e tratamento do lixo gerado na cidade de Estrela. 

Acerca da constitucionalidade da taxa, em decisão sobre a 
matéria no Agravo de Instrumento nº 636.315-3 o Supremo Tribunal Federal, assim se 
manifestou: 

“É específico e divisível o serviço público de coleta 
de lixo domiciliar prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição, desde que o fato gerador seja distinto e dissociado 
do serviço de conservação e limpeza de locais públicos, que é 
realizado em benefício da população em geral.” 
O fato gerador da taxa de coleta de lixo está vinculado a 

prestação do serviço de recolhimento específico e divisível, qual seja, remoção de lixo em 
imóveis. 

Dessa forma, estamos apresentando uma metodologia para a 
cobrança desse tributo, tomando-se por base a área construída dos imóveis, geradora ou 
potencialmente geradora de lixo. 

Os imóveis que se enquadrem ao art. 25, alínea j, da Lei 
Municipal nº 4.167, de 22 de dezembro de 2005 – Código Tributário Municipal terão isenção 
da Taxa de Coleta de Lixo, mesma isenção concedida para o Importo Predial e Territorial 
Urbano - IPTU. 

 A alínea supracitada dispõe que contribuintes que tiverem um 
único imóvel, aquele onde residirem, e que o valor venal não ultrapasse a R$ 17.257,75 
(dezessete mil duzentos e cinqüenta e sete reais e setenta e cinco centavos), valor 
correspondente para o exercício de 2013, terão isenção do Imposto Predial e Territorial 
Urbano e de igual forma da Taxa de Coleta de Lixo. Este valor é reajustado todo ano, 
considerando o índice adotado pelo Município. 

O pagamento à vista da taxa de coleta de lixo nos dois 
primeiros anos dará direito ao contribuinte. No primeiro ano fará jus a um balde cilíndrico com 
tampa inox com capacidade para 25 litros para resíduos secos e no segundo ano um balde 
cilíndrico com tampa inox com capacidade para 10 litros para resíduos orgânicos. 

Solicitamos, assim, certos da atenção dos membros desse 
Legislativo, que seja observado quanto à tramitação do incluso projeto de lei o disposto na Lei 
Orgânica do Município, salientando a necessidade da urgência na aprovação da matéria, 
considerando seu caráter tributário. 

Entendendo estarem justificadas as razões da criação da Taxa 
de Coleta de Lixo, a qual apenas trará mais benefícios para o nosso Município, encaminhamos 
o presente Projeto de Lei para análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


