Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO XII
TABELA A - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

Classificação conforme atividade – valor ano - UPFLS

Classe I - Estabelecimento, unidade ou atividade que produz, comercializa ou manipula
produto, embalagem, equipamento e utensílio com maior risco de contaminação:
Açougue; cantina escolar; casa de frios (laticínio e embutido); depósito de alimento;
confeitaria; cozinha industrial; comércio de pescado; petiscaria; lanchonete; mercado; mini,
super e hipermercado; padaria; panificadora; pastelaria; pizzaria; comércio de produto
congelado; restaurante; bufê; trailler; quiosque; sorveteria; atacadista de produto perecível;
industria de alimentos; indústria de embalagem de alimento;distribuidor, exportador e
importador de droga, medicamento , de produto de uso laboratorial, de produto farmacêutico,
de produto biológico, de produto de uso odontológico, de produto de uso médico-hospitalar,
produto saneante, cosméticos; e de similares:

Área

UPFLS

Até 50m2

45,00

Acima de 50 até 100 m2

65,00

Acima de 100 até 150m2

120,00

Acima de 150 até 270m2

215,00

Acima de 270 até 500m2

345,00

Acima de 500 até 10.000m2
Pelos primeiros 500m²

475,00

Por cada intervalo excedente de 100m²

45,00

Acima de 10.000m2

4.300,00
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Classificação conforme atividade – valor ano - UPFLS

Classe II - Estabelecimento, unidade ou atividade que produz, comercializa, ou
manipula produto, embalagem, equipamento e utensílio com menor risco de
contaminação:
Bar; boate; bomboniérie; café; casa de suco; caldo de cana e similares; depósito de bebida;
depósito de fruta e verdura; depósito de produto não perecível; envasador de chá; de café; de
condimento e de especiaria; quitanda; atacadista de produto não perecível; ; comércio de
cosméticos, de perfume e de produto higiênico, saneantes, embalagem, instrumento
laboratorial, instrumento ou equipamento médico-hospitalar, instrumento ou equipamento
odontológico; e similares:

Área

UPFLS

Até 50m2

22,00

Acima de 50 até 100 m2

45,00

Acima de 100 até 150m2

80,00

Acima de 150 até 270m2

200,00

Acima de 270 até 500m2

300,00

Acima de 500 até 10.000m2
Pelos primeiros 500m²

350,00

Por cada intervalo excedente de 100m²

25,00

Acima de 10.000m2

3.100,00
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Classificação conforme atividade – valor ano - UPFLS

Classe III - Estabelecimento, unidade ou atividade que preste serviço de saúde e de
interesse da Saúde pública, com maior risco à saúde:
Clínica veterinária; policlínica; instituição prestadora de serviço odontológico; clínica médica;
vacina; farmácia; drogaria; ervanaria; hospital; pronto atendimento e/ou unidade de pronto
atendimento (PAM/UPA); unidade básica de saúde (UBS); serviço de remoção básico (inter e
pré-hospitalar); UTI móvel (serviço de resgate e suporte avançado); hospital veterinário;
laboratório de análise clínica, de genética, de bromatologia e de patologia clínica; serviço de
hemoterapia; posto de coleta de material; instituição de longa permanência para idosos;
serviço de atenção domiciliar (home care); , controle de pragas; serviço piercing e tatuagem;
laboratório ótico; escolas de ensino regular similares:
Os serviços filantrópico e/ou de utilidade pública, poderão ter até 15% de desconto conforme
regulamento.

Área

UPFLS

Até 50m2

45,00

Acima de 50 até 100 m2

65,00

Acima de 100 até 150m2

120,00

Acima de 150 até 270m2

215,00

Acima de 270 até 500m2

345,00

Acima de 500 até 10.000m2
Pelos primeiros 500m²

475,00

Por cada intervalo excedente de 100m²

45,00

Acima de 10.000m2

4.300,00
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Classificação conforme atividade – valor ano/por m2 - UPFLS

Classe IV - Estabelecimento, unidade ou atividade que preste serviço de saúde e de
interesse da saúde pública, com menor risco à saúde:
Academia de ginastica; serviço de fisioterapia ou reabilitação; serviço de práticas integrativas
e complementares (acupuntura, homeopatia e afins);
clínica de psicoterapia ou
desintoxicação; clínica ou consultório de psicanálise; consultório médico;serviço de estética
em geral; consultório veterinário; óptica; barbearia; salão de beleza; casa de espetáculo e
similares; cemitério; necrotério; cinema; teatro; hotel; motel; pensão; igreja; lavanderia; clube
recreativo; serviço de transporte de alimento para consumo humano; estabelecimento de
ensino*(de menor risco, auto escola); e similares:

Área

UPFLS

Até 50m2

22,00

Acima de 50 até 100 m2

45,00

Acima de 100 até 150m2

80,00

Acima de 150 até 270m2

200,00

Acima de 270 até 500m2

300,00

Acima de 500 até 10.000m2
Pelos primeiros 500m²

350,00

Por cada intervalo excedente de

25,00

100m²
Acima de 10.000m2

3.100,00
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TABELA B - TAXA DE EXPEDIENTE

DESCRIÇÃO

UPFLS

Análise de projeto de estabelecimento sujeito a controle sanitário, por
m² de área construída.

0,50
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