
 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 02, DE 10 DE MARÇO DE 2017 

 

Altera dispositivos da Lei Complementar 

132/2014, do Espaço do Empreendedor de 

Lucas do Rio Verde-MT e dá outras 

providências. 

 

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

saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 

Complementar: 

 

Art. 1º Altera o art.10, da Lei Complementar n. 132, de 27 de março e 2014, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 10 Os valores dos imóveis do Espaço do Empreendedor de Lucas do 

Rio Verde de Lucas do Rio Verde, mencionados no Anexo I serão os 

constantes no Anexo V. 

 

§ 1º As empresas aprovadas poderão efetuar o pagamento dos imóveis 

da seguinte forma: 

 

I - à vista, com pagamento na data da assinatura do Termo de 

Recebimento do Imóvel, Anexo VI: 

 

a) 10% (dez por cento) de desconto sobre o valor total do imóvel para 

quem optar pelo pagamento em parcela única referente aos lotes 

localizados nas quadras 05, 14 e 42 e, que façam frente com a 

Rodovia MT 449; 

 

b) 5% (cinco por cento) de desconto sobre o valor total do imóvel para 

quem optar pelo pagamento em até 06 (seis) parcelas referente aos 

lotes localizados nas quadras 05, 14 e 42 e, que façam frente com a 

Rodovia MT 449; 

 

c) 20% (vinte por cento) de desconto sobre o valor total do imóvel para 

quem optar pelo pagamento em parcela única referente aos lotes 

localizados nas quadras 03, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 

21, 22, 26, 27, 32, 33, 34, 35 e, que fazem frente com a Avenida Papa 

João Paulo II. 

 

d) 10% (dez por cento) de desconto sobre o valor total do imóvel para 

quem optar pelo pagamento em até 06 (seis) parcelas referente aos 

lotes localizados nas quadras 03, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 



 

 

19, 20, 21, 22, 26, 27, 32, 33, 34, 35 e, que fazem frente com a 

Avenida Papa João Paulo II; 

 

e) 05% (cinco por cento) de desconto sobre o valor total do imóvel para 

quem optar pelo pagamento em até 12 (doze) parcelas referente aos 

lotes localizados nas quadras 03, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

19, 20, 21, 22, 26, 27, 32, 33, 34, 35 e, que fazem frente com a 

Avenida Papa João Paulo II; 

 

f) 30% (trinta por cento) de desconto sobre o valor total do imóvel para 

quem optar pelo pagamento em parcela única para os demais lotes; 

 

g) 20% (vinte por cento) de desconto sobre o valor total do imóvel para 

quem optar pelo pagamento em até 06 (seis) parcelas para os demais 

lotes; 

 

h) 10% (dez por cento) de desconto sobre o valor total do imóvel para 

quem optar pelo pagamento em até 12 (doze) parcelas para os demais 

lotes; 

 

II - a prazo sendo: 

  

a) a primeira parcela de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor 

total do imóvel, pagos na data da assinatura do Termo de Cessão de 

Uso de Imóvel e o restante do valor em até 60 (sessenta) parcelas 

mensais iguais e consecutivas, devendo ser respeitados os benefícios 

previstos às Empresas de Pequeno Porte - EPP, Microempresas - ME 

e Micro Empreendedores Individuais - MEI, previstos no artigo 13, § 

1º desta lei. 

 

§ 2º Os valores dos imóveis serão atualizados de acordo com a Unidade 

Fiscal de Lucas do Rio Verde – UFL. 

 

Art. 3º Altera o art.11, da Lei Complementar n. 132, de 27 de março e 2014, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 11. No caso de parcelamento do pagamento do imóvel, o 

descumprimento do disposto nos artigos 9º, 10 e 13 implicará à 

empresa: 

 

I - o não pagamento de 03 (três) parcelas é causa de rescisão do Termo 

de Cessão de Uso de Imóvel do Espaço do Empreendedor de Lucas do 

Rio Verde, independentemente de qualquer aviso ou interpelação, 



 

 

retornando o imóvel imediatamente à posse do Município de Lucas do 

Rio Verde e: 

 

a) quanto as benfeitorias porventura existentes no imóvel, após a 

desocupação do imóvel, será realizada avaliação pelo Departamento 

de Engenharia do Município, e o pagamento desta ficará 

condicionada expressamente a existência de interessado, na aquisição 

do imóvel e nas condições que este assumirá as benfeitorias; 

 

b) quanto aos valores pagos referente ao Termo de Cessão de Uso de 

Imóvel não serão restituídos às empresas que gozaram ou estiverem 

gozando do benefício de isenção fiscal do Espaço do Empreendedor 

de Lucas do Rio Verde, como compensação pelos benefícios fiscais 

recebidos e pelo uso do imóvel, às demais empresas, após a retomada 

do imóvel e sua desocupação pela empresa, serão restituídos com 

redução de 30% (trinta por cento) os valores pagos no prazo de até 

120 (cento e vinte) dias da desocupação do imóvel. 

 

II - o não cumprimento do cronograma de execução aprovado será 

notificado pelo Município para adequação no prazo de até 30 (trinta) 

dias e a não adequação no prazo estabelecido é causa de rescisão do 

Termo de Cessão de Uso de Imóvel do Espaço do Empreendedor de 

Lucas do Rio Verde, retornando o imóvel imediatamente à posse do 

Município de Lucas do Rio Verde e: 

 

a) quanto as benfeitorias porventura existentes no imóvel, após a 

desocupação do imóvel, será realizada avaliação pelo Departamento 

de Engenharia do Município, e o pagamento desta ficará 

condicionada expressamente a existência de interessado, na aquisição 

do imóvel e nas condições que este assumirá as benfeitorias; 

 

b)  quanto aos valores pagos referente ao Termo de Cessão de Uso de 

Imóvel não serão restituídos às empresas que gozaram ou estiverem 

gozando do benefício de isenção fiscal do Espaço do Empreendedor 

de Lucas do Rio Verde, como compensação pelos benefícios fiscais 

recebidos e pelo uso do imóvel, às demais empresas, após a 

retomada do imóvel e sua desocupação pela empresa, serão 

restituídos com redução de 30% (trinta por cento) os valores pagos 

no prazo de até 120 (cento e vinte) dias da desocupação do imóvel. 

 

III - as obrigações assumidas pela empresa beneficiária se transferem 

aos seus herdeiros e sucessores, em qualquer caso deverá haver a 

expressa anuência do Município de Lucas do Rio Verde. 

 



 

 

IV - enquanto houver o parcelamento, não será permitida a locação do 

imóvel, e caso haja, a empresa beneficiária terá dado causa a 

rescisão do Termo de Cessão de Uso de Imóvel e será procedido de 

acordo com o inciso II deste artigo. 

 

Art. 4º Altera o art.13, da Lei Complementar n. 132, de 27 de março e 2014, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 13. Será concedido tratamento diferenciado as Microempresas, as 

Empresas de Pequeno Porte e aos Microempreendedores Individuais - 

MEI, que comprovarem ter seus proprietários residência em Lucas do 

Rio Verde anterior a 31 de julho de 2012, e que adquiram apenas um 

lote de até 420,00m² (quatrocentos e vinte metros quadrados), nos 

seguintes termos: 

 

§1º O pagamento parcelado do valor imóvel será da seguinte forma: 
 

I- Para as Empresas de Pequeno Porte, a primeira parcela de 10% (dez 

por cento) do valor total do imóvel, e o restante do valor em até 60 

(Sessenta) parcelas mensais iguais e consecutivas, com pagamento da 

primeira parcela na data do Termo de Cessão de Uso do Imóvel; 

 

II- Para as Microempresas e aos Microempreendedores Individuais - 

MEI, em até 72 (Setenta e duas) parcelas mensais iguais e consecutivas, 

com pagamento da primeira parcela na data da assinatura do termo de 

Cessão de Uso do Imóvel. 

 

§ 2º Os valores dos imóveis serão atualizados de acordo com a Unidade 

Fiscal de Lucas do Rio Verde - UFL. 

 

§ 3º Para as empresas mencionadas no § 1º, inciso II deste artigo, que 

optarem por lotes maiores que 420,00 m², o pagamento parcelado do 

imóvel será de; a primeira parcela de 10% (dez por cento) do valor total 

do imóvel e, o restante do valor em até 60 (Sessenta) parcelas mensais 

iguais e consecutivas, com pagamento da primeira parcela na data de 

assinatura do Termo de Cessão de Uso do Imóvel. 

 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Gabinete do Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, 10 

de março de 2017. 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal  



 

 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 02/2017 
 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras, 

 

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 Complementar que “Altera dispositivos da Lei Complementar 132/2014, do Espaço 

do Empreendedor de Lucas do Rio Verde-MT e dá outras providências”: 

O presente projeto de Lei Complementar acrescenta e altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 132/2014, visando melhorar as condições de compra de imóveis no 

setor Industrial Espaço do empreendedor, bem como fomentar a economia do 

Município de Lucas do Rio Verde-MT, tendo em vista que ainda há muitos imóveis a 

serem vendidos e muitas indústrias a serem instaladas no setor. 

Colocamos à disposição a equipe técnica da Secretaria Municipal de Produção e 

Desenvolvimento para os esclarecimentos e informações que porventura se façam 

necessários. 

Assim, esperamos merecer a habitual compreensão dos nobres Vereadores no 

sentido de analisá-lo e após aprová-lo, oportunidade em que aproveitamos o ensejo para 

reiteramos nossos protestos da mais alta estima, admiração e respeito. 

Atenciosamente, 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 
 


