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ATO Nº 077/2018 
 

 NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS 
MUNICIPAIS 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS, com base nos 
artigos 48, 57, 58, 178, 435, 441, 471 todos do Código Tributário 

Municipal (Lei Complementar nº. 828, de 15 de Dezembro de 2009), 
NOTIFICA, de forma global e impessoal, conforme relação em anexo, para 
que todos que possuem pendencias junto a Prefeitura Municipal de 

Tocantinópolis, possam regularizar os valores referentes aos TRIBUTOS 
MUNICIPAIS (IPTU, ITBI, ISSQN, ALVÁRAS DE FUNCIONAMENTO, 
TAXAS)  alusivas aos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, e 2017.  

 
NOTIFICA também, que qualquer reclamação contra o lançamento 

dos tributos municipais, poderá ser feita no prazo de 20 (vinte) dias com 
base no Art. 48, inciso III, alínea “e” do Código Tributário Municipal, 
corridos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil da data da publicação 

do edital. 
Na eventualidade de não ocorrer o pagamento espontâneo do débito 

tributário, o Município de Tocantinópolis, que necessita 
permanentemente de recursos financeiros para continuar executando as 
obras e serviços públicos reclamados pela comunidade, não hesitará em 

submeter o seu crédito ao Poder Judiciário para cobrança coe-rcitiva, 
através da competente Ação de Execução Fiscal, onde serão exigidos 
multa, juros, correção monetária e todos os demais encargos originados 

pela demanda cível fiscal (despesas processuais), com a possibilidade, 
inclusive, de arresto, penhora e leilão de bens, visto que o bem comum 

exige que tributos sejam rigorosamente arrecadados. 
 

NOTIFICA ainda, que qualquer informação a respeito de valores 

poderá ser obtida junto ao Departamento de Arrecadação. 
 

NOTIFICA também, que caso os débitos já tenham sido quitados, 

apresentar os comprovantes no Departamento de Arrecadação antes do 
prazo retro citado. 
 



 

 

NOTIFICA finalmente, que o IPTU poderá ser pago em cota única, 
com desconto de 20% (vinte por cento). 
 

Segue em anexo a este edital, a relação de todos os devedores 
(disponível para consulta pública, no site da Prefeitura de Tocantinópolis  

- http://tocantinopolis.to.gov.br), bem como os valores devidos.  
 
 

 
 
PALÁCIO ALZIRO GOMES DE SOUZA, em Tocantinópolis 

Estado do Tocantins, 27 de novembro de 2018. 
  

PAULO GOMES DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 

 


