
DECRETO N. 2.767, DE 22 DE OUTUBRO DE 2014 

 

Regulamenta a lei nº 2.340, de 30 de 

Setembro de 2014, que autoriza o 

Executivo Municipal a incentivar a 

solicitação de Nota Fiscal de Prestação de 

Serviços, denominada Campanha de Nota 

Luverdense Premiada e dá outras 

providencias. 

 

 MIGUEL VAZ RIBEIRO, Prefeito Municipal em Exercício de Lucas do Rio 

Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

 

 Considerando o Art. 12 da Lei 2.340, de 30 de Setembro de 2014, 

 

DECRETA 

 

 Art. 1º – Para a participação da Campanha da Nota Luverdense Premiada, na 

modalidade de concessão de créditos fiscais, ficam estabelecidas as seguintes 

condições: 

 

 I – Ser tomador de serviços, pessoa física ou jurídica; 

 II – efetuar cadastramento no Portal do Município de Lucas do Rio Verde em 

tempo hábil por meio do endereço eletrônico www.lucasdorioverde.mt.gov.br ou junto a 

repartição encarregada na Sede da Prefeitura Municipal; 

 III – o imposto ser efetivamente recolhido em favor do Município de Lucas do 

Rio Verde. 

 § 1º – Os tomadores de serviços inscritos como Micro Empresas e Micro 

Empreendedores Individuais terão direito à parcela de 5% (cinco por cento) e os 

tomadores inscritos como pessoas físicas terão direito à parcela de 10% (dez por cento) 

do valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) destacados na Nota 

Fiscal de Prestação de Serviços. 

 § 2º – O crédito fiscal gerado poderá ser utilizado para abatimento de até 50% 

(cinquenta por cento) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a pagar de 

exercícios subsequentes, referente a imóvel indicado pelo tomador no período de 1º a 31 

de janeiro de cada exercício e 100% (cem por cento) dos débitos inscritos em dívida 

ativa consolidada até 1º de Janeiro de 2014. 

 § 3º – Os créditos gerados serão totalizados em 28 de Fevereiro de cada 

exercício para abatimento no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 31 de 

Janeiro de cada exercício para os débitos inscritos em dívida ativa. 

 § 4º – Os créditos que fazem direito as pessoas físicas poderão ser utilizados em 

mais de um imóvel, não sendo exigido, nenhum vínculo legal do tomador com os 

imóveis por ele indicados e/ou dos débitos inscritos em dívida ativa em seu nome. 

 § 5º – Os créditos que fazem direito as microempresas poderão ser utilizados 

para um único imóvel de sua propriedade, ou na falta deste, para um único imóvel em 

nome dos sócios, ou ainda, o imóvel onde estiver estabelecida e para abatimento dos 

débitos inscritos em dívida ativa em seu nome ou em nome dos sócios. 



 § 6º – As pessoas físicas e jurídicas que estiverem com alguma obrigação 

inadimplente perante o Município, somente farão jus ao crédito, após devida 

regularização fiscal e dentro do prazo disposto no  § 2º do Art. 8º desta lei. 

 § 7º – Os tomadores em relação aos serviços prestados pelas Micro Empresa e 

Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional, somente farão jus ao 

crédito após confirmação do recolhimento do imposto pelo prestador. 

 § 8º – Não gerará crédito a prestação de serviço imune, isenta, onde não houver 

incidência, decorrente de eventos isolados sujeitos a emissão de Nota Fiscal de 

Prestação de Serviços Avulsa e a prestação de serviços realizada por Micro 

Empreendedores Individuais e contribuintes submetidos ao regime de ISSQN com base 

em alíquota fixa anual. 

 

 Art. 2º – Para a participação da Campanha da Nota Luverdense Premiada, na 

modalidade  sorteio de prêmios, ficam estabelecidas as seguintes condições: 

 

 I – Ser tomador de serviços pessoa física, com inscrição no CPF; 

 II – Efetuar a troca das Notas Fiscais de prestação de Serviços por cupons na 

sede da Prefeitura Municipal, junto a repartição encarregada. 

 Parágrafo Único – A cada R$ 50,00 (cinquenta reais) em serviços, o tomador 

de serviços terá direito a 1 (um) cupom para concorrer aos prêmios. 

 

 Art. 3º – Farão parte da campanha os seguintes prêmios: 

 

 I – 11 (onze) prêmios em dinheiro no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais). 

 II – 02 (duas) motos 0 km. 

 III – 01 (um) carro 0 km. 

 

 Art. 4º – Os prêmios serão sorteados na sede da prefeitura Municipal de Lucas 

do Rio Verde, nas seguintes datas: 

 

 I  - 28 (vinte e oito) de Novembro de 2014 – 01 (um) prêmio em dinheiro no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

 II – 30 (trinta) de Dezembro de 2014 – 01 (um) prêmio em dinheiro no valor de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

 III – 30 (trinta) de Janeiro de 2015 – 01 prêmio em dinheiro no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

 IV – 27 (vinte e sete) de Fevereiro de 2015 –  01 prêmio em dinheiro no valor de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

 V – 31 (trinta e um) de Março de 2015 - 01 prêmio em dinheiro no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

 VI - 30 (trinta) de Abril de 2015 – 01 (uma) Moto 0 km. 

 VII – 29 (vinte e nove) de Maio de 2015 – 01 prêmio em dinheiro no valor de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

 VIII – 30 (trinta) de Junho de 2015 – 01 prêmio em dinheiro no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) 



 IX – 31(trinta e um) de Julho de 2015 - 01 prêmio em dinheiro no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

 X – 31 (trinta e um) de Agosto de 2015 – 01 (uma) Moto ) km. 

 XI – 30 (trinta) de Setembro de 2015 - 01 prêmio em dinheiro no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

 XII – 30 (trinta) de Outubro de 2015 - 01 prêmio em dinheiro no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

 XIII – 30 (trinta) de Novembro de 2015 - 01 prêmio em dinheiro no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

 XIV – 18 (dezoito) de Dezembro de 2015 – 01 (um) carro 0 km. 

 

 Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

MIGUEL VAZ RIBEIRO 

Prefeito Municipal em Exercício 
 

 

 

 

Maria Aparecida Marin Rossato 

Secretária de Finanças 

Registre-se e Publique-se 
 

 

 

 

 

 

 

 


