
GOVERNO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

MENSAGEM N°. 032/2022. 

Senhor Presidente, 
Senhores(as) Vereadores(as), 

Com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, submeto à superior deliberação 

legislativa o projeto de lei apenso, que visa alterar a Lei Municipal n°. 1.062, de 17 de 

março de 2017, que dispõe sobre os critérios para instalação de feiras comerciais 

itinerantes no município de Juscimeira e dá outras providências 

Considerando que houve a revogação da Lei Municipal n°. 612/2004 (antigo 

Código Tributário), pela Lei Municipal n° 1.090/2017 (atual Código Tributário), há a 

necessidade de adequar o §3°, do artigo 2°, da Lei Municipal n°. 1.062/2017 com as atuais 

diretrizes em vigor. 

Na certeza de contarmos com a colaboração para a aprovação, elucidamos as 

razões do projeto de lei que ora apresento a essa Colenda Casa do Povo, valendo-me da 

oportunidade para renovar á. Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos seus ilustres 

pares, a expressão do meu elevado apreço e distinta consideração 

Gabinete do Prefeito, 29 de junho de 2022. 

Cordialmente, 

MQ•és os Santos 
Prefeiio Municipal 
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"Altera a Lei Municipal n°. 1.062, de 17 de março de 2017, que 

dispõe sobre os critérios para instalação de feiras comerciais 

itinerantes no município de Juscimeira e dá outras providências". 

0 Prefeito Municipal de Moisés dos Santos, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a  Camara  

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. 

Artigo 1°. 0 §3°, do artigo 2°, da Lei Municipal n°. 1.062, de 17 de março de 2017 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Será cobrada Taxa de Fiscalização de Anúncio (TFA), conforme disposto no Anexo IV da Lei n° 

1.090, de 28 de setembro de 2017.". 

Artigo 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Juscimeira/MT, em 29 de junho de 2022. 

Moisk6s antni 
PrefeitX1unicipaí 
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