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SÚMULA: Autoriza   concessão  de  desconto  sobre  o  valor  da 
“contribuição  de  melhoria”, concede  anistia  da  multa,  mora  e 
correção monetária, e dá outras providências.
_____________________________________________

____________________________________________________________

OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito  Municipal  de  Lucas  do 
Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.  1º  -  Fica  o  poder  executivo  municipal  autorizado  a  conceder 
desconto e anistiar  multa, mora e correção monetária,  sobre o valor da “contribuição de 
melhorias” referente à pavimentação asfáltica  construída até dezembro de 1996.

Art. 2º - O desconto e a anistia de que trata esta lei, serão concedidos 
aos contribuintes que regularizarem sua situação até 31 de dezembro de 1998, nos seguintes 
termos e condições:

§  1º  -  Na  regularização  dos  débitos  referente  à  “pavimentação 
asfáltica” de que trata o Edital 002/91 de 01 de agosto de 1991:

a-) anistia  da  multa,  mora  e  correção  monetária  sobre  o  valor  em 
atraso;

b-) mais 10% (dez por cento)  para pagamento do valor vencido em 1 
(uma) só vez, no ato da regularização;

c-) reparcelamento do valor obtido após aplicação do item “a”, em até 
12  (doze) prestações mensais fixas;

d-) 25% (vinte e cinco por cento) de desconto, além do estabelecido no 
item “a”,  para liquidação do débito remanescente (vencido/vencendo) em l (uma) só vez no 
ato da regularização;

e-) reparcelamento em até 60 (sessenta) meses, do valor total da dívida 
após aplicação do item “a”, com desconto de 2,5%(dois e meio por cento) ao ano de redução 
em relação ao prazo original remanescente, mantidas, para fins de atualização monetária, as 
condições estabelecidas pela lei 231/93 em seu artigo 2º.
 

§  2º  - Na  regularização  dos  débitos  referente  à  pavimentação 
asfáltica de que trata o “Edital 001/95 de 25 de julho de 1995” construída no período 
janeiro/95 a dezembro/96:

a-) anistia da multa, mora e correção monetária;
b-) mais 10%(dez por cento) de desconto para liquidação em uma 

só vez no ato da regularização;
c-)  reparcelamento após aplicação do item “a”, em até 12 (doze) 

prestações mensais, mantidas as condições originais de atualização monetária .  

Art.  3º  - Farão  jus  ao  desconto  e  anistia  nos  termos  desta  Lei,  os 
débitos  relativos  a  contribuição  de  melhoria  já  lançadas  na  dívida  ativa  ou  não  desta 
municipalidade.
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Art. 4º - Esta   Lei    entrará    em   vigor  na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 1998.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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