
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 08, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016. 
 
 

Altera o Art. 225, o Parágrafo Único do art. 
232 e o art. 234, e revoga as Tabelas III e IV 
da Lei Complementar n. 46, de 28 de 
dezembro de 2006 e dá outras providências. 

 
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulga a seguinte Lei 
Complementar: 
 

Art. 1º Altera o art. 225, da Lei Complementar n. 46, de 28 de dezembro de 
2006, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 225 O valor da Taxa de Licença para Localização de Estabelecimentos será 

obtido pela soma de uma parte fixa correspondente a 25 UFL's (Vinte e Cinco 
Unidades Fiscais de Lucas do Rio Verde), a qual será acrescida de 7% (sete por cento) 
do valor desta unidade fiscal por metro quadrado da área ocupada pelo 
estabelecimento. 

§1º. O valor por metro quadrado não poderá ser superior ao correspondente a 
10.000m² (dez mil metros quadrados). 

§2º. Para os autônomos e profissionais liberais o valor da Taxa de Licença para 
Localização de Estabelecimentos será correspondente a 30 UFL’s (Trinta Unidades 
Fiscais de Lucas do Rio Verde). 

 
Art. 2º Altera o Parágrafo Único do art. 232, da Lei Complementar n. 46, de 28 

de dezembro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 232... 
Parágrafo Único. Além dos demais requisitos legais exigidos, somente será 

concedido Alvará de licença para funcionamento regular aos estabelecimentos 
providos de passeio público e calçamento nas áreas destinadas a estacionamentos de 
veículos.  
 

Art. 3º Altera o art. 234, da Lei Complementar n. 46, de 28 de dezembro de 
2006, que passa a vigorar conforme se segue: 

 
Art. 234. O valor da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular de 

Estabelecimentos será obtido pela soma de uma parte fixa correspondente a 25 UFL's 
(Vinte e Cinco Unidades Fiscais de Lucas do Rio Verde), a qual será acrescida de 7% 
(sete por cento) do valor desta unidade fiscal por metro quadrado da área ocupada 
pelo estabelecimento. 

§1º. O valor por metro quadrado não poderá ser superior ao correspondente a 
10.000m² (dez mil metros quadrados). 



§2º. Para os autônomos e profissionais liberais o valor da Taxa de Verificação 
de Funcionamento Regular de Estabelecimentos será correspondente a 30 UFL’s 
(Trinta Unidades Fiscais de Lucas do Rio Verde). 
 

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Tabela III, IV e da 

Lei Complementar n. 46, de 28 de dezembro de 2006. 
 
 

Lucas do Rio Verde-MT, 06 de setembro de 2016. 
 
 
 

 
OTAVIANO OLAVO PIVETTA 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 08/2016 
 

Senhor Presidente: 

Senhores Vereadores: 

 

Temos a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa, por 

intermédio de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, 

atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso Projeto de 

Lei que Altera o Art. 225, o Parágrafo Único do art. 232 e o art. 234, o art. 236 e 

revoga as Tabelas III e IV da Lei Complementar n. 46, de 28 de dezembro de 2006, 

pelos motivos a seguir expostos: 

A alteração proposta visa a adequação da legislação pertinente, com a revogação 

das Tabelas III e IV e a alteração da base de cálculo levando em consideração o 

exercício do poder de polícia, bem como a área ocupada pela empresa. 

 A presente proposta é apresentada juntamente com Projeto Lei n. 61/2016 que 

trata de isenções referente a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento e Taxa 

de Verificação de Funcionamento Regular de Estabelecimentos de Produção, Comércio, 

Indústria, Prestação de Serviços e outros.  

Colocamos a nossa equipe técnica à disposição para todas as informações e 

esclarecimentos que se fizerem necessários 

Diante do exposto, vimos encaminhar o referido projeto de lei complementar para 

apreciação dos Nobres Edis, aguardando que o mesmo seja aprovado em sua totalidade. 

Atenciosamente, 

 
 
 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 



 


