
PROJETO DE LEI N. 27, DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

Acrescenta dispositivo à Lei n. 2.196, de 09 de 

dezembro de 2013 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: 

 

Art. 1º Acrescenta inciso ao artigo 3º da Lei n. 2.196/2013 passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

IV- de 10% (dez por cento) no ano de 2017. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Lucas do Rio Verde, 16 de março de 2017. 

 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N.27/2017 

 

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, pelos motivos a seguir expostos: 

Destacamos que a Planta Genérica de Valores é um instrumento para planejamento 

municipal, na medida em que reflete os índices de valorização imobiliária e propicia, 

portanto, a ação regularizadora do Governo Municipal quanto ao uso e ocupação do solo. 

Ressalta-se ainda que estabelecer a Planta Genérica de Valores permite ao Poder Público 

Municipal melhorar a arrecadação de impostos mais especificamente do IPTU e do ITBI, ao 

mesmo tempo em que torna mais justa a cobrança destes tributos. 

Neste ínterim, o presente Projeto de Lei visa atender ao clamor social ante as diversas 

dificuldades financeiras decorrentes da crise na qual o País encontra-se, sendo que a aplicação 

da redução na Planta Genérica no percentual de 10% no ano de 2017 beneficiará toda a 

população. 

Ante ao exposto, convicto do bom-senso do Legislativo, da impessoalidade de Vossas 

Excelências e certo de que esse Egrégio Poder sempre soube priorizar as ações que visam o 

bem-estar social de seu povo, esperamos merecer a habitual compreensão dos nobres 

Vereadores no sentido de analisá-lo e, a posteriori, aprová-lo, oportunidade em que 

aproveitamos o ensejo para colocarmo-nos a inteira disposição de Vossas Excelências para 

prestar maiores esclarecimentos. 

 Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos protestos da mais alta 

estima, admiração e respeito. 

  Atenciosamente, 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 



IMPACTO NA ARRECADAÇÃO DE IPTU 2017 

 

Eventos: 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a “Aplicação da redução na Planta 

Genérica de Valores o percentual de 10% no ano de 2017” no Município de Lucas do Rio 

Verde, e dá outras providências. 

 

Premissas: 

PROJETO DE LEI Nº 27, DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Acrescenta inciso ao artigo 3º da Lei n.º 2.196/2013, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

IV – de 10% (dez por cento) no ano de 2017. 
 

Impacto financeiro na Arrecadação do IPTU de 2017 
 

a) Relação custo-benefício 

 

 

CUSTO  R$ BENEFÍCIOS R$ 

DEDUÇÃO RECEITA:   

a) Visando atender ao clamor social ante 

as diversas dificuldades financeiras 

decorrentes da crise na qual o país 

encontra-se, sendo que a aplicação da 

redução na Planta Genérica no 

percentual de 10% no ano de 2017 

beneficiará toda a população.  

 

*Redução de 10% no ano de 

2017 na Planta Genérica  

3.927.056,42 

Total de Deduções 3.927.056,42 Total dos benefícios                         

            

3.927.056,42 

FONTE: Setor de Tributação. 
 

 

Metodologia de Cálculo: 

*IPTU  = 3.927.056,42 (Valor venal do Terreno + Valor Venal da Edificação * Alíquota 0,60% 

-10% redutor) e (Valor venal do Terreno * Alíquota 3%, 4% e 5%  - 10% redutor), Imóveis 

não Edificados) 

 

 

b)Estimativa do impacto orçamentário-financeiro com a renúncia de receitas geradas: 
  

Especificação 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

1.Valor Lançado de IPTU 

 

39.270.564,20 

 

43.197.620,62 

 

47.517.382,68 

 

52.269.120,95 

2. (-) Dedução na Arrecadação do     



IPTU com Redutor de 10% na Planta 

Genérica 

3.927.056,42 4.319.762,06 4.751.738,27 5.226.912,10 

3. (=) Valor Lançado de IPTU após 

redutor de 10% na Planta Genérica 

 

35.343.507,78 

 

38.877.858,56 

 

42.765.644,41 

 

47.042.208,86 

4. Impacto Financeiro (2/3 x 100) 

na Arrecadação de IPTU 

 

11,11% 

 

11,11% 

 

11,11% 

 

11,11% 

 

Chega-se a conclusão que a renúncia gerada com a Arrecadação do IPTU 2017, atenderá ao 

clamor social ante as diversas dificuldades financeiras decorrentes da crise na qual o país 

encontra-se, beneficiando a toda população do município de Lucas do Rio Verde. 

 

Registro: 

 

Lucas do Rio Verde/MT, 16 de março de 2017.   

 

 

____________________________                                           __________________________ 

          Mauro Chagas da Silva                                                      Adercio Nogueira 

Neponoceno 

   Sec. Municipal de Planejamento,                                                               Contador 

               Gestão e Finanças                                                                0007113/O-9 CRC-MT  

 


