
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 02, DE 30 DE MARÇO DE 2017 

 

Altera dispositivos da Lei Complementar N. 

60/2008 que dispõe sobre a Reformulação do 

Código de Posturas do município de Lucas do Rio 

Verde e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde, 

Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte Projeto de 

Lei Complementar: 

 

Art.1º  - Altera redação do inciso VII do artigo 118 da Lei Complementar N. 60, 

de 22 de abril de 2008, alterada pela Lei Complementar N. 125, de 10 de julho de 2013, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 118 º ... 

.... 

VII - Supermercados, atacados e mercearias diariamente das 07h às 20h, 

facultada a abertura até as 22h e nos domingos e feriados das 7h30 as 11h, facultada a 

abertura até 18h. 

 

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

 

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário 

 

 

Lucas do Rio Verde – MT, Plenário João José Callai,  30 de março de 2017. 

 

 

 

Airton Callai            Jiloir Pelicioli               Wagner Godoy 

                                 Vereador                Vereador                        Vereador 

 

 

 

Fernando Pael                     Cristiane Dias         Márcia Pelicioli           

                           Vereador                            Vereadora                Vereadora 

 

 

 

 Dirceu Cosma           Jaime Floriano            Marcos Paulista 

                                 Vereador                Vereador                        Vereador 

 

  



 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 02/2017. 

 

Prezados Vereadores e Vereadoras: 

 

 

Apresento o presente projeto de Lei Complementar para análise de Vossas 

Excelências que altera o horário de funcionamento do ramo comercial de mercados, 

mercearias e atacado, visando atender melhor nossa população.  

É certo que nossa cidade vem vivenciando, nos últimos anos, um grande 

crescimento comercial, com a instalação de novas empresas gerando grande procura por 

estas empresas, inclusive de pessoas que residem nos municípios próximos de nossa 

cidade. 

No dia de hoje inaugurou mais uma empresa que certamente atrairá muitas pessoas 

para a nossa cidade o que nos motiva a alterar, ampliando o horário de funcionamento do 

ramo. 

Importante esclarecer que a ampliação do horário não é obrigatório para o ramo 

do segmento, sendo facultativa, podendo as empresas permanecerem funcionando no 

mesmo horário atual ou ampliarem conforme sua conveniência. 

Sendo de suma importância para nosso município e principalmente para nossa 

população que terá possibilidade de realizar suas compras em horários mais alternativos, 

contribuindo para o seu bem estar.  

Desta forma, submete a apreciação dos Nobres Colegas para análise e deliberação 

com a certeza de que esta alteração legislativa trará inúmeros benefícios diretos e indiretos 

para o nosso Município e população.  

 

 

 

Airton Callai            Jiloir Pelicioli               Wagner Godoy 

                                 Vereador                Vereador                        Vereador 

 

 

 

Fernando Pael                     Cristiane Dias         Márcia Pelicioli           

                           Vereador                            Vereadora                Vereadora 

 

 

 

 Dirceu Cosma           Jaime Floriano            Marcos Paulista 

                                 Vereador                Vereador                        Vereador 
 


