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     DECRETO Nº 699/97 
     DATA: 04 de Março de  1997. 

SÚMULA: Estabelece critérios e tabela de valores 
para a cobrança do IPTU, exercício de 1.997, nos 
termos do Artigo 204 da Lei Complementar nº 007/93, 
de 15 de dezembro de 1993, e dá outras providências. 

 
 
     OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal 
de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas em Lei e, atendendo especialmente o contido no titulo VIII, artigo 
17 e 18 do Decreto nº 542/94, de 12 de Janeiro de 1994, 
 
 
 
     D E C R E T A : 
 
 
     Art. 1º - A cobrança do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU, para o exercício de 1.997, obedecerá os critérios estabelecidos neste 
Decreto.  
 
     Art. 2º - O IPTU será calculado aplicando-se ao valor 
venal do imóvel, a aliquota de 0,5% (zero virgula cinco por cento) para o Imposto 
Predial e 3,0%  (três por cento) para o Imposto Territorial Urbano e, aos imóveis 
enquadrados na progressividade, aplica-se as aliquotas previstas no artigo 216 e, 
condicionadas  as situações previstas no artigo 217 do Código Tributário Municipal. 
 
     Art. 3º - O valor Venal de cada terreno sem edificação, 
é o constante no Anexo-I, parte integrante deste Decreto, e foram estabelecidos por 
uma Comissão de Avaliação formada pela Portaria nº 067/97, de 24 de Fevereiro de 
1997. 
     Art. 4º -  A Avaliação de benfeitorias são as 
especificadas no Anexo-I, com classificação das edificações, o seu estado de 
conservação e estabelecido valor mínimo de mercado por m2. 
 
     Art. 5º - Conceder-se-á desconto de 10%(Dez por 
cento)  caso a opção do contribuinte for o pagamento a vista e, de 15% (Quinze por 
cento) para pagamento a vista, quando não existir qualquer pendência inscrita em 
Divida Ativa. 
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     Art. 6º - O município notificará o contribuinte do 
lançamento e cobrança do IPTU, através da Imprensa com ampla divulgação dos 
prazos  para o pagamento, e número de parcelas, conforme dispõe o artigo 18 do 
Decreto nº 542/94, de 12 de janeiro de 1994. 
 
     Art. 7º - O IPTU - Imposto Predial e Territorial 
Urbano, será lançado e arrecadado em parcela única, considerada á vista, ou em 03 
(Três) parcelas consideradas a prazo. 
 
     Parágrafo Único: A data de vencimento de cada uma 
das parcelas estabelecidas no “Caput” deste artigo são os seguintes:  
 
   I - Parcela cota única e/ou primeira parcela : 15/05/97 
   II.- Segunda parcela : 15/06/97 
   III - Terceira parcela : 15/07/97 
 
 
     Art. 8º - Na falta de pagamento do IPTU, no 
vencimento estabelecido artigo anterior, será acrescido  de multa e juros de mora, 
conforme dispõe o Código Tributário Municipal, nos seus artigos 342 e 343. 
 
     Art. 9º - A Prefeitura Municipal firmará Convênio 
com Instituição Bancária para a cobrança do IPTU (Imposto Predial Territorial 
Urbano). 
 
     Art. 10º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário. 
 
 
     Gabinete do Prefeito, 04 de Março de 1997 
 
 
 
 
      OTAVIANO OLAVO PIVETTA 
       Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se 


