
LEI N. 2.487, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015 
 Poder Executivo Dispõe sobre a concessão de isenção e descontos das Taxas de 

Licença para Localização e Funcionamento de 
Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria e 
Prestação de Serviços e de Verificação de Funcionamento 
Regular de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria 
e Prestação de Serviços, no âmbito do Município Lucas do Rio 
Verde - MT e dá outras providências. 

   O Prefeito em Exercício 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 concedida isenção da Taxa de Licença para Localização e 
Funcionamento de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria e Prestação de 
Serviços e da Taxa de Licença de Verificação de Funcionamento Regular de 
Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria e Prestação de Serviços, para 
emissão de Alvará de Localização e Funcionamento dos Microempreendedores 
Individuais - M.E.I., Microempresas - M.E. e Empresas de Pequeno Porte - E.P.P., 
sediadas no Município de Lucas do Rio Verde. 
 

§ 1º Não gozarão do benefício previsto no “caput” deste artigo os 
estabelecimentos de produção, comércio, indústria que não comprovarem a regularidade 
com suas obrigações principais e acessórias perante os Órgãos Federais, Estaduais 
(SPEED) e Municipal, e/ou ainda, gerarem Valor Adicionado - V.A, no exercício 
anterior ao fato gerador da Taxa, igual ou menor que o descrito nos incisos I, II e III: 
 I - microempreendedor Individual no valor correspondente a 900 (novecentas) 
UFLs; 

II - microempresa no valor correspondente a 5.500 (cinco mil e quinhentas) 
UFLs; 

III - empresa de Pequeno Porte no valor correspondente a 55.000 (cinquenta e 
cinco mil) UFLs. 
 § 2º Também não gozarão do benefício previsto no “caput” os Estabelecimentos 
Prestadores de Serviços que estiverem inadimplentes com suas obrigações principais e 
acessórias perante o Município e/ou ainda emitirem NFe (Nota Fiscal de Prestação de 
Serviços) de valor igual ou menor que o descrito nos incisos I e II, no exercício anterior 
ao fato gerador da Taxa: 
 I - microempresa no valor correspondente a 4000 (quatro mil) UFLs; 

II - empresa de Pequeno Porte no valor correspondente a 40.000 (quarenta mil) 
UFLs. 
 



§ 3º Não gozarão dos benefícios previstos no “caput” deste artigo os 
Microempreendedores Individuais, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, 
que exerçam atividades de: 
 I - comércio Atacadista e/ou Varejista de Bebidas; 

II - bares e Lanchonetes. 
 § 4º O critério para as empresas com atividade mista será a atividade 
preponderante ou de maior representação. 
 § 5º Para efeitos deste artigo serão utilizados os critérios de definição de 
Microempreendedor Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, o disposto 
na Lei Complementar Federal n. 123, de 24, de dezembro de 2006. 
 Art. 2º As Empresas de Grande Porte-EGP, que atuam no seguimento de 
produção, comércio e indústria, poderão gozar de descontos na Taxa de Verificação de 
Funcionamento Regular de Estabelecimentos, em função do Valor Adicionado-VA, 
gerado no exercício anterior, proporcional à sua participação, conforme tabela abaixo: 
 

I - de R$ 1,00 a R$ 25.000.000,00 – Desconto de até 10% (dez por cento); 
II - de R$ 25.000.001, 00 a R$ 50.000.000,00 – Desconto de até 15% (quinze 

por cento); 
III - de R$ 50.000.001,00 a R$ 75.000.000,00 – Desconto de até 20% (vinte por 

cento); 
IV - de R$ 75.000.001,00 a R$ 100.000.000, 00 – Desconto de até 25% (vinte e 

cinco por cento); 
V - acima de R$ 100.000.000,00 – Desconto de 30% (trinta por cento). 

 
Parágrafo único. As EGP Empresas de Grande Porte, cuja matriz esteja sediada 

em Lucas do Rio Verde, terão direito a desconto de 30% (trinta por cento) no valor da 
Taxa de Verificação de Funcionamento Regular de Estabelecimentos. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 31 
de dezembro de 2017. 
 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n. 2367, de 
02 de dezembro de 2014. 
 

Lucas do Rio Verde – MT, 02 de dezembro de 2015. 
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