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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Estado do Ceará

LEI N". 2.576, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

ALTERA A TABELA iv DA LEI N." Loói, DE 29
DE DEZEMBRO ni: 2005 (comeu
TRIBUTÁRIO no Miinicírio DE i‹;IiATu).
i‹: DÁ OUTRAS i>Rovii)Iz:1\iciAs.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
APROVOU, E EU, EDNALDO DE LAVOR COURAS, PREFEITO MUNICIPAL,
SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1". Fica alterada a Tabela IV da Lei ii” l.0ol. de 29 de dezeiiibro de 2005 (Código
Tributário do Município de Iguatu). que passa a vigorar com as seguintes alterações:

TABELA IV
ALVARÁS DE LICENÇAS PARA FINS DIVERSOS

Para constnição. reforma. liabite-se. avaliação. abate de animais, publicidade. diversões
públicas. veiculos automotores

iriam i~iAruRizzA E T O i isivi UFIRM
Licença para construção de prédios iia Zoiia Urbana (por in* de area construída) (Hill

Loiisu ui Í

l iii
02 Licença para rcl`orma de prédios ein geral. na Zoiia Urhaiia (por ni* de área ' 3 ' l l W

U3 Licença para construção de prédio na sede do Distrito (por ni* de iirea construída) .

U4

da ._

(I (ii)

Licença para coiistruçào de obras. relativas aos sub-itens 7.02 e 7.05 da Lista de Seriiiços do Art. Dl ,W U
` do (Tidigo (canteiro de obras) ' `l

- i . T . T Í . _ . _ ' . , . Í03 Licença para vistoria de edio para avuliaçao c habiti:-se or nr de area) U (illL . pr . (p ` _

(lo i Lolcaiiicnto com íii'cu até 3().()U(l mi, excluídas as áreas instilucioiiais (por mi) U. ll)

07 Loieainenio com area superior :i 3(l.Ut1() mi excluídas as áreas iiisiiiiieionais (por nf) (1. lo i

:.¬ 5Licença para pulilicidiide afixadu na parte externa dos eslaliclccinicntos ou cm logradouros
l destinados a cssc lim (por in! vezes o ieinpo exposto por dia), exceto faixas.

ill) I Licença para exposição de faixas por quinnenas ou Fração (unidade) 20

H) Liueiiça para serestas sem cobrança de ingresso. rain'ei't ou asscinelliados para os estalielceiiiieiiios \ 25
que realizareiii acima de dois e\ entus mensais taxa será cobrada mensalmente) I

UX

(ii

l l Licença para sereslas com cobrança de iiigi'‹.-sso. c‹mi'w'l ou assciiiclliadiis (por ex ento) 25

Licença para publicidade escrita ou poi' qualquer outro iiieio no interior ou exterior de veiculos U U8
' qualquer lim (por m-` ao dial `destinada a ' _

l3 1 Licença para publicidade sonora em:
Veiculos destinados a qualquer liriiilidudc (por dia ao dia) I

ll

Trio eletrico destinado ii qualquer finalidadc (por dia ao dia) ll)

14 Licença para instalação e periiianência de circos ou parques de diversões. eni locais destinailos a mu
esse tim (por quiiizciia) `

ä
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Io

IA _

l

i IS Licença para abate de animais:

Por cada dia excedente

Circo até 250 lugares

tit- 15a ii sua 1(`ireo
. ii - lAcima de :U0

ii
Bovino ou asscinelhiido (por unidade)

Stilno (por unidade]

Su
25o
Son
ioiiii

I3
v

~ . . 3(` apriiio. oviiio ou asseiiielliadii (por unidade)
Licenciamento de veiculos automotores intrainunicipal:
Caiiiiiiliões l

i
Ônibus ou micro-ônibus

Transporte alternativo

Taxi

Moto-taxi ,

Mudança de categoria ou transt`er‹Z'iiciii dc propriedade de veículo

I? Concessão de linha de transporte coletivo e escolar:

IS

i Í I

li) ` Licença para escavação nas vias e logradouros públicos (por ni-')

Ônibus

Outros ‹
Renovação anual da concessão dc transportes coletivos e escolar

Outros

l ,m Licença para colocação ou substituição de bombas de combustivel c Iubriticante. inclusive tanque
" (por unidade).

22

23

1-"I
Nota:
l. /\s Iic
2. As lie
3. As licenças constantes do item 8. quando se tratar de propaganda atraves de placas luminosas. serão acrescidas em 50".

Sli

Sil
Sli

31)
l5

Ztl

260

I75

260

I75

l

lili)

Ligação de água e esgoto por m3:

Terra

Pedra Tosca

Paralelepipedo

Premo ltlado

As l`alto

Apreciisño de animais de pequeno porte

Apreciisñti de tiniinais de grande porte

Utilização de espaço público por ni: (valores diários)

eriças relativas aos itens ii“s 8 e 0. rcI`ereni-se a cada duodúcimos de utili/ação.
cnçris cnuiiicmdas nos itens ii"s 3 c I). quando permanentes são obrigadas a rciiovureiii u cada exercicio.

(cinquenta por cciito) do seu valor.
4. As taxas referente ao itcin l5 scri`io cobradas independentemente do local onde ocorrer u abate.

Â;

IS

13

45

SU

31)

6.25

ii
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
Estado do Ceará

Parágrafo Único - Os efeitos desta lei retroagem a primeiro de janeiro de
2018. cujos valores a que se referem os itens 17 e 18 da TABELA IV, poderão ser pagos em
até 05 (cinco) percelas.

Art. 2" Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu. em ló de março de 2018.

EoNAL couRAs
o PREFEITQ MuN1cu›AL


