
DECRETO Nº 833/99
DATA:  25 de fevereiro de 1999.
SÚMULA: Lança a Campanha de Incentivo para Arrecadação de IPTU 
Imposto Predial Territorial Urbano, referente ao ano de 1999.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal de Lucas do Rio 
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

D E C R E T A :

Art. 1º - Lança a Campanha de Incentivo à Arrecadação de Imposto 
Predial Territorial Urbano - IPTU, referente ao ano de 1999, com vencimento à vista em 30 de 
abril de 1999, ou dividido em 03 (três) parcelas vencíveis nas datas de 30 de abril de 1999, 30 
de maio de 1999 e 30 de junho de 1999, que será realizado pela Prefeitura Municipal de Lucas 
do Rio Verde – MT.

Art.  2º  - A  Campanha  de  Incentivo  para  Arrecadação  do  Imposto 
Predial Territorial Urbano - IPTU, será realizada nos meses de Abril, Maio e junho de 1999.

Art. 3º - Poderão participar da Campanha, todos os contribuintes que 
pagarem seu Imposto Predial Territorial Urbano -  IPTU referente ao ano de 1999, tanto à vista,  
em parcela única, quanto em pagamentos parcelados, com datas de vencimentos  em 30 de abril 
de 1999 e 30 de maio de 1999 e 30 de junho de 1999.

Art. 4º - A Campanha consiste em:
                                   Conceder  desconto  de  20%  (vinte  por  cento)  aos  contribuintes  que 
efetuarem pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU à vista (parcela única).

E aos contribuintes que parcelarem o pagamento do Imposto Predial 
territorial Urbano -  IPTU,  não será concedido desconto.

Art.  5º  - Os  casos  de  dúvidas  ou  quaisquer  outros  problemas  que 
porventura venham a surgir, referente a Campanha, os Contribuintes terão 15 (quinze) dias a  
partir da data do vencimento a vista, para apresentar as reclamações.

Art.  6º  -  Este  Decreto  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de fevereiro de 1999.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

JOSÉ LUIZ PICOLO
Chefe de Gabinete     
Registre-se e Publique-se.
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