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ANEXO VI – TAXA DE ANÁLISE E DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE EXPEDIENTE 

O usuário deverá solicitar a abertura da ordem de serviço no departamento comercial. Os valores das serão 

calculados com base na Unidade Fiscal Municipal – UFM de Viçosa do ano corrente. 

TABELA DE VALORES 

Taxa de Emissão de Viabilidade Quantidade Valor (2023) 

Análise de viabilidade técnica e emissão de diretrizes técnicas 

básica  
1,5 R$ 96,34 

   

Análises de Projetos   

Análise de projetos de sistemas de água e esgoto para 

loteamentos abertos e fechados e condomínio horizontal 

calculado sobre o número lotes. (UFM x lote) 

0,1 R$ 6,42 

Análise de projetos de sistema de água e esgoto para 

condomínio vertical, calculado sobre a área total construída 

(UFM x m²) 

0,005 R$ 0,32 

Análise de outros projetos e emissão de pareceres técnicos  5 R$ 321,15 

   

Fiscalização de Obras e Serviços   

Vistoria parcial - Redes de água e esgoto para loteamentos 

abertos e fechados e condomínio horizontal e vertical, 

calculados sobre a área total dos lotes (UFM x m²) 

0,001 R$ 0,06 

Vistorias em sistemas isolados* 5 R$ 321,15 

Vistorias técnicas para avaliação por solicitação do usuário 5 R$ 321,15 

Vistoria final - Redes de água e esgoto para loteamentos abertos 

e fechados e condomínio horizontal e vertical, calculados sobre 

a área total dos lotes (UFM x m²) 

0,001 R$ 0,06 

   

Expediente    

Cópia de documentos (A4) 0,01 R$ 0,64 

Fornecimento de atestado técnico  1,5 R$ 96,34 

Fornecimento de certidões sem visita ao local 0,5 R$ 32,11 

Fornecimento de certidões com visita ao local  2 R$ 128,46 

 

* Reservatórios, Estações elevatórias, Estações de tratamento de esgoto. 

   UFM – Unidade Fiscal Municipal - Viçosa (2023): R$ 64,23 (Sessenta e quatro reais e vinte e três 

centavos). 
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