
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 04, DE 03 DE AGOSTO DE 2017 

 

Acrescenta dispositivo na Lei Complementar N. 46, de 28 de 

dezembro de 2006, que dispõe sobre o sistema, princípio e 

normas tributárias no município de Lucas do Rio Verde – MT, e 

dá outras providências.  

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 

Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte Projeto de Lei Complementar: 

Art. 1º. Inclui o art. 141-A, §1º e 2º, na Lei Complementar nº 46, de 28 de dezembro de 2006, 

com a seguinte redação: 

Art. 141-A. O imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN, devido na 

prestação de serviços de registros públicos, cartoriais e notarias, constante do 

art. 128, XXI, será calculado sobre o valor dos emolumentos dos atos notariais 

e dos registros praticados. 

§1º. Os tabeliães, escrivães e registradores públicos deverão destacar na 

respectiva nota de emolumentos dos serviços prestados, o valor relativo ao 

imposto, calculado sobre o total de emolumentos e acrescido destes. 

§2º. O valor do imposto destacado não integra do preço do serviço.  

 

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, 03 de agosto de 2017. 

 

DIRCEU CAMILO COSMA 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.04 , DE 03 DE 

AGOSTO DE 2017 

Aos (às) 

Exmos (as). Senhores (as) 

VEREADORES E VEREADORAS 

 

Apresento o presente projeto de Lei Complementar, que tem objetivo acrescentar no 

Código Tributário o disposto no Decreto nº 2143, de 27 de outubro de 2010, garantindo aos 

tabeliães, escrivães e registradores públicos, bem como à população usuária de tais serviços, 

maior segurança jurídica quanto ao pagamento do imposto sobre os serviços de qualquer 

natureza – ISSQN. 

Trata-se de matéria que deve ser tratada no Código Tributário, já que regula a forma 

da cobrança do referido imposto, evitando interpretações contraditórias.  

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. 

Lucas do Rio Verde – MT, Plenário João José Callai, 03 de agosto de 2017. 

 

 

DIRCEU CAMILO COSMA 

Vereador 
 

 


