
PROJETO DE LEI N. 74, DE 09 DE AGOSTO DE 2017. 
 

Autoriza o poder Executivo Municipal a promover 
a Campanha de Incentivo à solicitação de nota 
fiscal de prestação de serviços denominada 
“Campanha da Nota Luverdense” e a Campanha 
de Incentivo ao Primeiro Emplacamento e 
transferência de veículos de outros municípios 
para o Município de Lucas do Rio Verde-MT, 
denominada “Campanha do IPVA Luverdense”, 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 promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover campanha de incentivo 

à solicitação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços denominada “Campanha da Nota 
Luverdense”, bem como a campanha de incentivo ao primeiro emplacamento e a transferência 
de veículos de outros municípios para o município de Lucas do Rio Verde - MT, denominada 
“Campanha do IPVA Luverdense”, com o objetivo de aumentar a arrecadação das receitas 
municipais, através de sorteio de prêmios. 

Art. 2º Para a participação na “Campanha da Nota Luverdense” decorrente da 
exigência de Nota Fiscal de Serviços, ficam estabelecidas as seguintes condições: 

§ 1º- ser tomador de serviços, pessoa física, com inscrição no CPF; e 

§ 2º o imposto ser efetivamente recolhido em favor do Município de Lucas do Rio Verde; 

§ 3º Não poderá participar da campanha o tomador de serviços, pessoa jurídica, ou pessoa 
física à ela equiparada, detentores de inscrição estadual, quando contratarem serviços para 
estabelecimento comercial, industrial, de prestação de serviços ou de produção; 

§ 4º A campanha terá vigência a contar da aprovação desta lei até 31 de dezembro de 
2020. 

Art. 3º Para a participação na “Campanha do IPVA Luverdense”, ficam estabelecidas 
as seguintes condições: 

§ 1º comprovar que o primeiro emplacamento foi efetuado em Lucas do Rio Verde – MT, 
através da apresentação de cópia do CLRV (certificado de registro e licenciamento de veículo); 

§ 2º comprovar que a transferência do veículo foi efetuada para o município de Lucas do 
Rio Verde, mediante apresentação de cópias do CLRVs (certificados de registro e licenciamento 
de veículo) do município a que pertencia e do município de Lucas do Rio Verde – MT; 

§ 3º A campanha terá vigência a contar da aprovação desta lei até 31 de dezembro de 
2020. 

Art. 4º Serão estabelecidos através de Regulamento: 

I - as datas de realização dos sorteios dos prêmios; 

II - os prêmios a serem oferecidos para sorteio; e 



III - as datas em que serão aceitas as notas fiscais para a participação na “Campanha da 
Nota Luverdense” e as datas em que serão aceitas as cópias dos CLRVs (certificados de 
registro e licenciamento de veículo) para participação na “Campanha do IPVA Luverdense”. 

 
Art. 5º - Esta lei será regulamentada, via decreto municipal, em até 60 (sessenta) dias 

após sua vigência. 
 
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias:  
03.10.04.334.0403.2113.0000.3.3.90.31.00.0100000000 - Campanha Nota Luverdense e 
03.10.04.122.0401.2005.0000.3.3.90.31.00.0100000000 - Campanha do IPVA 

Luverdense. 
 
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2340 de 30 de 

setembro de 2014. 
Lucas do Rio Verde, 09 de agosto de 2017. 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal  

 
 

 

Giovanni Rodrigues da Silva 
Secretário de Finanças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 74/2017 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Senhora Vereadora; 
 

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 Autoriza o poder Executivo 

Municipal a promover a Campanha de Incentivo à solicitação de nota fiscal de prestação de 

serviços denominada “Campanha da Nota Luverdense” e a Campanha de Incentivo ao 

Primeiro Emplacamento e transferência de veículos de outros municípios para o Município de 

Lucas do Rio Verde-MT, denominada “Campanha do IPVA Luverdense”, e dá outras 

providências, pelos motivos a seguir expostos: 

O pretendido projeto de Lei visa estimular o uso da nota fiscal eletrônica implantada 

pela prefeitura, conscientizar o cidadão da exigência de notas e, consequentemente aumentar a 

arrecadação de ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza). 

O contribuinte deverá efetuar trocas de notas fiscais de prestação de serviços por 

cupons na sede da Paço municipal e nos demais locais autorizados, sendo que a cada R$ 100,00 

(cem reais) em serviços, o tomador terá direito a 1 (um) cupom para concorrer aos prêmios. 

A presente proposição visa ainda aumentar o índice de participação do Município na 

arrecadação tributária referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-IPVA 

e incrementar sua receita própria, objetiva sobretudo incentivar a população luverdense a 

realizar o emplacamento de seus veículos no próprio município. 

Conforme dispõe o artigo 158, inciso III da Constituição da República, cinquenta por 

cento do produto da arrecadação do IPVA que é pago pelos contribuintes retorna em benefícios 

para os cofres do Município onde o carro encontra-se licenciado. 

Na certeza de que será dispensado o costumeiro bom-senso na análise do presente 

Projeto de Lei, solicitamos que o mesmo seja apreciado em sua totalidade. 

Ressaltando que colocamos nossa equipe técnica à disposição das comissões para 

quaisquer explanações que se fizerem necessárias. 

Atenciosamente, 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 
Prefeito Municipal  


