
                                   
 
Lei Complementar nº 384/2020. 
 

Nova Olinda – TO, 27 de março  de 2020. 
 
 

"Dá nova redação ao artigo 1º da Lei 
Complementar nº 381/2020, de 20 de 
fevereiro de 2020, em razão  de erro 
material verificado nos §§ 1º e 2º, e 
dá outras providências." 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO 

TOCANTINS, faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO 
a seguinte Lei:  

 
 

  

             Art. 1º - O art. 1º e respectivos parágrafos, da Lei Complementar nº 
381/2020, de 20 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
 "Art. 1° - Os créditos Tributários originários do Imposto 

Predial e Territorial Urbano – IPTU, de competência e 
arrecadação do Município, cujo fato gerador seja relativo aos 
exercícios anteriores à 2020, poderão ser pagos à vista ou na 
forma parcelada, observadas as disposições desta Lei.  

 
§ 1º - Ao contribuinte que efetuar o pagamento integral dos 

débitos anteriores até 31 de julho de 2020, será concedido o 
desconto de 80% sobre juros e correções. 

  
§ 2º - O contribuinte poderá ainda, optar em parcelar suas 

dívidas, em até 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas,  com o 
seguinte vencimento: 

 
a)  1ª parcela deverá ser paga até 31/03/2020; 
b)  2ª parcela deverá ser paga até 30/04/2020; 
c)  3ª parcela deverá ser paga até 30/05/2020; 
d)  4ª parcela deverá ser paga até 30/06/2020; 
e)  5ª parcela deverá ser paga até 31/07/2020. 
f)  6ª parcela deverá ser paga até 31/08/2020; 
g)  7ª parcela deverá ser paga até 30/09/2020; 
h)  8ª parcela deverá ser paga até 31/10/2020." 

 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 



 

Avenida Goiás, nº. 1284 -  Centro – Telefone: (63)3452-1408/3452-1662 – CEP: 77.790-000 – Nova Olinda – Tocantins 

CNPJ: 00.001.602/0001-63 

 

 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 27 dias do mês de março de 2020. 
 
 
 

José Pedro Sobrinho 
Prefeito Municipal 


