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Decreto Nº 080/2008. 
 
 
 
SÚMULA : CONSUBSTANCIADO   NO   DISPOSTO   NA  LEI Nº  
         197/2001, REGULAMENTA A FORMA E O PRAZO PARA   
         O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS  E OS 
         RESPECTIVOS ACRÉSCIMOS. 
 
 
         NELSON LEHRBACH, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA   
         MONTE VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE   
         SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS... 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
 
                 - O disposto neste Decreto não comprometerá as metas fiscais do 
Município no que dispõe a Lei de    Responsabilidade   Fiscal ; 
 
 
  DECRETA : 
 
 
Artigo 1º-A cobrança do Imposto Predial e Territorial 
          Urbano (IPTU) dos  lotes e chácaras, para o 
          ano de 2008, será da  forma  como se segue: 
          _  O Pagamento do IPTU dos  lotes urbanos e 
          chácaras deverá  ser  efetuado  em  parcela 
          única   com    prazo    de   pagamento  até 
          30/06/2008, com   desconto de 10 %( dez por 
          cento) sobre o  IPTU, ou em três parcelas , 
          sem    descontos   com     vencimento    em 
          30/06/2008,   30/07/2008   e   30/08/2008 . 
 
 
 
 
 
 
Artigo 2º-  Será lançada juntamente com o IPTU, de  acordo com a Lei 

197/2001, de  11/12/2001, art 179, a taxa de limpeza Pública, 
que tem como fato gerador a remoção do lixo e destinação final 
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do lixo recolhido, e da tarifa de Conservação e manutenção de 
Iluminação Pública, conforme a Lei 194/2001 no art.3º,§1º. 

  
Artigo 3° -  Para efeito de base de cálculo dos valores do IPTU será utilizada 

a Planta Genérica de Valores Imobiliários constante na Lei nº 
272/2005   de    05/10/2005.  

 
Artigo 4º -  Os contribuintes que não saldarem seus débitos com a Fazenda 

Municipal até a data de 31 de dezembro de 2008, terão seus 
débitos incluídos na Divida Ativa, ficando sujeitos à cobrança 
judicial, conforme determina o Código Tributário Municipal. 

 
Artigo 5º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação ou 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE, 
 EM 16 DE MAIO DE 2008. 
 
 
 

NELSON LEHRBACH 
PREFEITO MUNICIPAL 


