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===============PROMULGAÇÃO=========== 

 

===================DE =================== 

 

===================LEI=================== 
 

 

Nesta data de 21 de Dezembro de 2021, faço saber que a Câmara Municipal de 

São Sebastião da Boa Vista, mediante o Decreto Legislativo n.º 022/2021, aprovou e eu 

GETÚLIO BRABO DE SOUZA, Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa 

Vista/Pa, promulgo a seguinte lei:  

 

Lei n.º 303/2021 GP/PMSSBV, de 23 de Dezembro de 2021, que “Institui, no município 

de São Sebastião da Boa Vista/PA, a Taxa de serviço de coleta, remoção, transporte e 

destinação final de lixo e resíduos – TSCL, em consonância com a lei federal 14.026/2020, que 

alterou a Lei 11.445/2007 e dá outras providências”. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, 

DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

GETÚLIO BRABO DE SOUZA  

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicado e registrado nesta data de 23/12/2021. 
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LEI Nº 303/2021 – GP/PMSSBV 
 

SSBV, 23 de dezembro de 2021. 
 

Institui, no município de São Sebastião da Boa 
Vista/PA, a Taxa de serviço de coleta, remoção, 
transporte e destinação final de lixo e resíduos – 
TSCL, em consonância com a lei federal 
14.026/2020, que alterou a Lei 11.445/2007 e dá 
outras providências. 

 
O Prefeito municipal de São Sebastião da Boa Vista/PA, Getúlio Brabo de 
Souza, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.  

 
Art. 1º. Fica instituída, no âmbito do Sistema Tributário do Município de São 
Sebastião da Boa Vista, regido pela lei municipal n.º 244/2013, a Taxa de 
Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação Final de Lixo e 
Resíduos – TSCL, em consonância com as disposições da Lei Federal 
11.445/2007, alterada pela lei 14.026/2020 e de acordo com as disposições 
contidas nesta lei e na lei municipal n.º 244/2013 – Código Tributário Municipal. 

Art. 2º. A Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação Final 
de Lixo e Resíduos Sólidos – TSCL tem como fato gerador a efetiva prestação 
dos serviços de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo e de 
resíduos, executados obrigatoriamente em caráter de serviços essenciais.  

§ 1º. Para fins de implementação e cobrança do tributo disposto nesta lei 
considera-se: 

a) Lixo: todo produto destinado a descarte, provenientes de atividades ou 
consumo doméstico residencial ou comercial, não resultante de obras ou 
atividades típicas de indústria; 

b) Resíduos: todos os produtos resultantes das atividades humanas 
em sociedade, apresentando-se em estado sólido, semissólido ou 
líquido e não sujeitos a tratamento convencional. 

Art. 3º. A TSCL é de incidência mensal e terá base de cálculo equivalente ao 
custo dos serviços prestados e com destinação afetada a seu próprio custeio. 

§ 1º. A base de cálculo prevista neste artigo será diferenciada por extensão de 
área dos imóveis e entre imóveis com destinação residencial e não residencial, 
da seguinte maneira: 

I – Imóveis residenciais de até 50m²: R$ 7,00 (sete reais) ao mês; 

II -  Imóveis residenciais entre 50m² e 120m²: R$ 10,00 (dez reais) ao mês; 

III - Imóveis residenciais acima de até 120m²: R$ 15,00 (quinze reais) ao mês; 
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IV - Imóveis não residenciais de até 100m²: R$ 0,10 (dez centavos) o metro 
quadrado; 

V - Imóveis não residenciais entre 100m² e 200m²: R$ 0,15 (quinze centavos) o 
metro quadrado; 

VI - Imóveis não residenciais acima de 200m²: R$ 0,20 (vinte centavos) o metro 
quadrado; 

§ 2º. Os valores registrados no parágrafo anterior poderão ser reajustados 
anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 
dos últimos doze meses, ou outro que o substitua. 

§ 3º. Além de outros casos previstos na legislação federal, estadual e na lei 
municipal 244/2013, ficam isentos do pagamento da taxa os responsáveis por 
imóveis residenciais que abriguem grupo familiar com renda bruta estimada em 
até 1,5 salário mínimo ou per capita de até 25% do salário mínimo vigente. 

Art. 4º. O sujeito passivo da TSCL é o proprietário, titular do domínio útil ou 
possuidor a qualquer título de imóvel edificado atendido pelo serviço de coleta, 
remoção, transporte e destinação final de lixo ou resíduos. 

Art. 5º. Aplicam-se à TSCL, no que couber, as disposições da lei municipal n.º 
244/2013 – Código Tributário de São Sebastião da Boa Vista/PA. 

Art. 6º. A TSCL terá lançamento de ofício pela autoridade tributária, conforme 
os dados do Cadastro Imobiliário Municipal. 

§ 1º. A notificação do lançamento da TSCL ocorrerá por meio da emissão do 
Documento de Arrecadação Municipal, destinada a envio para o responsável 
pelo imóvel, no endereço constante no Cadastro Imobiliário Municipal. 

§ 2º. O sujeito passivo que não concordar com o valor lançado poderá 
impugna-lo, no prazo de 30 dias do recebimento da primeira cobrança no 
exercício financeiro em curso, sob pena de prescrição, mediante recurso à 
Seção de Tributos Municipal, a qual responderá, por decisão fundamentada, no 
prazo de 30 dias, podendo-se, para tanto, recorrer a todo corpo técnico dos 
quadros municipais a que entenda consultar. 

Art. 7º. O lançamento da TSCL poderá ocorrer de forma individual, em 
conjunto com outros tributos ou, de uma ou outra forma, por meio de 
concessionária ou permissionária de serviços públicos em atividade no 
município, por pactuação oriunda de convênio firmado com a Prefeitura. 

Art. 8º. Em caso de inadimplência com a TSCL a autoridade tributária fica 
autorizada a proceder na forma prevista na lei 244/2013, visando à cobrança 
administrativa ou judicial do tributo. 

Art. 9º. Não estão incluídos na base de cálculo do presente tributo os serviços 
de varrição, coletas de entulhos e de resíduos de atividades industriais bem 
como lixo e resíduos de natureza hospitalar, os quais possuem regulamentação 
própria.  
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Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações próprias do orçamento municipal, com suplementação, se necessário.  

Art. 11. Ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei 
constantes da legislação municipal, incluindo a lei 244/2013. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
financeiros a partir do exercício de 2022. 

 
São Sebastião da Boa Vista (PA), 23 de dezembro de 2021. 

 
 
 

 
GETÚLIO BRABO DE SOUZA 

Prefeito Municipal  
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