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TABELA I 
PARA COBRANÇA DE TARIFA DE EXPEDIENTE, EMOLUMENTOS E 

DEMAIS SERVIÇOS 
  

TIPO DE SOLICITAÇÃO VALOR BASE 

VALOR BASE 
ATUALIZADO 
(IPCA-IBGE 

3,92%) 

1) Alvarás: 

a) de licença, concedida ou transferida 22,17 23,03 

b) sanitário 22,17 23,03 

c) de qualquer outra natureza 22,17 23,03 

2) Atestados, declaração ou informação: 

a) por lauda ou fração 19,91 20,69 

3) Certidões: 

a) por lauda ou fração 33,27 34,57 

b) busca, por ano, além da tarifa da alínea “a” 8,80 9,14 

c) de quitação ou de débitos 33,27 34,57 

4) Contratos: 

a) Com a Prefeitura, exceto os de emprego 66,63 69,24 

5) Cópias e relações: 

a) fotocópias, até o tamanho A4 0,28 0,29 

b) fotocópias, acima do tamanho A4 0,50 0,51 

c) cópia heliográfica, por m2 33,27 34,57 

d) listagem das indústrias do Município 88,86 92,34 

e) listagem de estabelecimentos comerciais do município 111,13 115,48 

f) listagem de prestadores de serviços e outras ocupações e 
estabelecimentos, por atividade ou tipo 

66,63 69,24 

g) listagens do cadastro imobiliário, por zona ou quadra 88,86 92,34 

h) quaisquer outras impressões de dados ou informações 
municipais, por processo mecânico ou eletrônico, por lauda 
ou fração 

2,15 2,23 

6) Guias e documentos: 

a) guias, avisos -recibos e outros 1,28 1,33 

b) 2ª via de guias, avisos -recibos e outros 6,59 6,84 

c) 2ª via de carnets de qualquer tributo 8,80 9,14 

d) exemplar do Código Tributário Municipal, da Lei Orgânica do Município e demais códigos 
municipais: 

d1) Impresso 88,79 92,27 

d2) Disquete fornecido pelo interessado 22,17 23,03 

7) Baixa 



 

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA 
                 ESTADO DE SÃO PAULO 

 
- DECRETO Nº 6.049, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 – 

 

 

a) de qualquer natureza, em lançamento, inscrição ou 
registro 

26,59 27,63 

8) Inscrição 

a) em concurso público, no ato da inscrição (não restituível), 
quando não houver estipulação diversa 

44,38 46,11 

9) Vistorias (quando solicitadas) e atividades de regularização fiscal 

a) por diligência para abertura-pessoa física 22,17 23,03 

b) por diligência para abertura-pessoa jurídica 33,27 34,57 

c) por diligência para fechamento- pessoa física 22,17 23,03 

d) por diligência para fechamento- pessoa jurídica 33,27 34,57 

10) Termos 

a) registros de qualquer natureza, lavrados em livros ou 
fichas municipais, por página ou fração 

4,34 4,51 

11) Transferência 

a) de contrato de qualquer natureza 22,17 23,03 

b) de nome, local, firma ou ramo de negócio 13,22 13,73 

c) de permissões municipais, quando autorizadas pela 
legislação 

33,27 34,57 

d) de permissões municipais, quando autorizadas pela 
legislação 

556,04 577,83 

12) Entrega de água potável a domicílio de particulares, através de veículo próprio 
municipal 

a) Valor por litro transportado 0,0047 0,0048 

13) Cargas e interdições 

a) Vistoria e escolta de cargas especiais 55,54 57,71 

b) Interdição de vias públicas para eventos (quando 
autorizados pela autoridade competente) 

44,38 46,11 

 

 

 


