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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3196,                   -                  

DE 09 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre a presença de doulas durante 

o parto nas maternidades situadas no 

Município de Araguaína e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

ESTADO DO TOCANTINS, APROVOU, e 

Eu, Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições legais, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

Art. 1º As maternidades, as casas de parto e 

os estabelecimentos hospitalares 

congêneres das redes pública e privada, 

localizados no Município de Araguaína, são 

obrigados a permitir a presença de doulas 

durante todo o período de trabalho de parto, 

no parto e no pós-parto imediato, sempre 

que solicitada pela parturiente.  

§ 1º Para os efeitos desta Lei e em 

conformidade com a qualificação dada pelo 

código 3221-35 da Classificação Brasileira 

de Ocupações – CBO, doulas são 

profissionais escolhidos livremente pelas 

gestantes e parturientes, que visam prestar 

suporte contínuo à gestante.  

§ 2º A presença de doulas não se confunde 

com a presença de acompanhante instituída 

pela Lei Federal nº 11.108, de 7 de abril de 

2005.  

§ 3º É vedado aos estabelecimentos de 

saúde referidos no art. 1º desta Lei realizar 

qualquer cobrança adicional vinculada à 

presença de doulas durante o período de 

internação da parturiente.  

§ 4º A parturiente deverá informar a presença 

da doula junto à instituição que realizará o 

procedimento do parto, para que seja 

realizada sua devida habilitação.  

Art. 2º É vedada às doulas a realização de 

procedimentos médicos ou clínicos, como 

aferir pressão, avaliação da progressão do 

trabalho de parto, monitoramento de 

batimentos cardíacos fetais, administração 

de medicamentos, entre outros, mesmo que 

estejam legalmente aptas a executá-los.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 09 dias do mês de março 

de 2021. 
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GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3197,                   -                  

DE 12 DE MARÇO DE 2021. 

Ratifica o Protocolo de Intenções firmado 

entre municípios brasileiros com a finalidade 

de adquirir vacinas para o combate da 

pandemia provocada pelo coronavírus; 

medicamentos, insumos e equipamentos na 

área da saúde. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais e fundamentado na Lei 

Orgânica Municipal, faço saber que a 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

ESTADO DO TOCANTINS, APROVOU e Eu 

SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica ratificado, nos termos da Lei 

Federal nº 11.107/2005 e seu Decreto 

Federal regulamentador nº 6.017/2007, o 

Protocolo de Intenções firmado entre 

municípios de todas as regiões da República 

Federativa do Brasil, visando precipuamente 

a aquisição de vacinas para combate à 

pandemia provocada pelo coronavírus, além 

de outras finalidades de interesse público 

relativas à aquisição de medicamentos, 

insumos e equipamentos na área da saúde.  

Art. 2º O Protocolo de Intenções, após sua 

ratificação, converter-se-á em Contrato de 

Consórcio Público.  

Art. 3º O Consórcio que ora se ratifica terá a 

personalidade jurídica de direito público, com 

natureza autárquica. 

Art. 4º Fica autorizada a abertura de dotação 

orçamentária própria para fins de 

cumprimento do artigo 8º da Lei Federal nº 

11.107/2005, podendo ser suplementadas 

em caso de necessidade. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 12 dias do mês de março 

de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3198,                   -                  

DE 07 DE ABRIL DE 2021. 

Dispõe sobre desafetação de área pública e, 

dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais e fundamentado na Lei 

Orgânica Municipal, faço saber que a 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

ESTADO DO TOCANTINS, APROVOU e Eu 

SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica desafetado do rol dos bens de 

uso comum e especial com a respectiva 
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reversão ao patrimônio público do Município 

de Araguaína, o imóvel denominado Parte da 

Avenida Beira Lago, situado na Avenida de 

Ligação, integrante do Loteamento Beira 

Lago, nesta cidade com área de 765,00m² 

(setecentos e sessenta e cinco metros 

quadrados), sem benfeitorias, sendo pela 

Avenida Ligação, 20,00 metros de frente; 

pela linha de fundo 20,00 metros, limitando 

com Avenida Beira Lago; pela lateral direita 

45,00 metros, limitando com a área pública 

denominada Quadra P-02; e pela lateral 

esquerda 45,00 metros, limitando com área 

pública denominada Quadra P-01. 

Matriculado no Cartório de Registro de 

Imóveis de Araguaína sob o nº 97.538.  

Art. 2º A área objeto de desafetação é 

destinada especificamente para unificação 

com as áreas públicas denominadas QD. P-

01 e área pública QD. P-02, integrantes do 

Loteamento Beira Lago.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 07 dias do mês de abril de 

2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3199,                   -                  

DE 07 DE ABRIL DE 2021. 

Dispõe sobre instalação de brinquedos 

adaptados, nos parques infantis e 

playgrounds, destinados a crianças com 

mobilidade reduzida ou com necessidades 

especiais no âmbito do Município de 

Araguaína, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

Estado do Tocantins, APROVOU, e Eu, 

Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições legais, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1º Fica determinado que os parques 

infantis e playgrounds a serem instalados em 

espaços públicos, no município de 

Araguaína, deverão disponibilizar 

brinquedos adaptados para crianças com 

mobilidade reduzida ou com necessidades 

especiais.  

Art. 2º Os eventos constantes do Calendário 

Municipal de Araguaína que contenham 

atividades destinadas ao público infantil 

deverão contar com atividades recreativas 

inclusivas para crianças com mobilidade 

reduzida ou com necessidades especiais.  

Art. 3º Os equipamentos de que trata o artigo 

1º desta Lei serão instalados gradativamente 

nos espaços públicos de acordo com a 

disponibilidade financeira e orçamentária do 

Município.  
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Parágrafo único. Os aparelhos e 

equipamentos mencionados na presente Lei 

deverão ser sinalizados com placas 

referentes ao Símbolo Internacional de 

Acesso (SIA) e contar com acesso adequado 

para crianças com mobilidade reduzida ou 

com necessidades especiais.  

Art. 4º Os espaços públicos, conforme as 

disposições desta Lei, deverão conter 

rampas para o acesso das pessoas com 

mobilidade reduzida ou com necessidades 

especiais.  

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará 

esta Lei no que couber.  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 07 dias do mês de abril de 

2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3200,                   -                  

DE 12 DE ABRIL DE 2021. 

Suspende temporariamente o prazo previsto 

no artigo 18, da Lei nº 2.668, de 09 de março 

de 2010, que regulamenta o transporte de 

passageiros através de motocicletas no 

município de Araguaína. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

Estado do Tocantins, APROVOU, e Eu, 

Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições legais, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica suspenso por 2 (dois) anos, o 

prazo para substituição de veículos conforme 

previsto no art. 18 da Lei nº 2668, de 09 de 

março de 2010, que regulamenta o 

transporte de passageiros através de 

motocicletas no município de Araguaína.  

Parágrafo único. A suspensão prevista no 

caput deste artigo aplica-se apenas aos 

veículos devidamente credenciados. 

Art. 2º A suspensão do prazo previsto no art. 

1º desta Lei não se aplica à vistoria periódica 

realizada pela Agência Municipal de 

Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT), 

que avaliará o estado de conservação do 

veículo, podendo vetá-lo somente nos casos 

em que o veículo não apresente condições 

necessárias para o exercício da atividade.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em 

contrário.  

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 12 dias do mês de abril de 

2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 
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- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3201,                       -                     

DE 13 DE ABRIL DE 2021. 

Proíbe a instalação, a adequação e o uso 

comum de banheiros públicos por pessoas 

de sexos diferentes no âmbito do Município 

de Araguaína. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

Estado do Tocantins, APROVOU, e Eu, 

Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições legais, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Ficam proibidos instalação, 

adequação e uso comum de banheiros 

públicos por pessoas de sexos diferentes 

nas escolas municipais, secretarias, 

agências, autarquias, fundações, institutos, 

parques de lazer, espaços públicos e 

shoppings do Município de Araguaína. 

Art. 2º Nos estabelecimentos públicos ou 

privados, onde exista um único banheiro 

destinado ao público, a pessoa, 

independentemente do sexo, terá direito em 

usá-lo com a porta fechada, mantida total 

privacidade, sem qualquer impedimento.  

Art. 3º O Poder Executivo Municipal 

regulamentará esta Lei. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 13 dias do mês de abril de 

2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3202,                       -                     

DE 13 DE ABRIL DE 2021. 

Cria o Programa de Artes Marciais no 

Município de Araguaína e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

Estado do Tocantins, APROVOU, e Eu, 

Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições legais, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica criado o Programa de artes 

marciais no município de  Araguaína.   

§ 1° O programa visa à promoção e 

divulgação das artes marciais no município 

de Araguaína por meio de oficinas, aulas 

práticas, teóricas, demonstrativas e de 

estudo de conteúdo filosófico de cada 

categoria que serão ministradas por 

profissionais habilitados. 

§ 2° Poderão participar do programa os 

profissionais devidamente habilitados nas 

respectivas categorias de artes marciais. 
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Art. 2º O programa de que trata a presente 

Lei se destina às crianças e adolescentes de 

baixa renda ou em situação de 

vulnerabilidade.  

Art. 3° O Executivo Municipal poderá 

autorizar a celebração de convênios com os 

governos Estadual e Federal e com 

entidades privadas para a consecução do 

bom desempenho do objetivo desta Lei. 

Art. 4° Os custos de execução desta Lei 

correrão por dotações orçamentárias 

próprias. 

Art. 5° O Poder Executivo Municipal 

regulamentará esta Lei. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 13 dias do mês de abril de 

2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3203,                       -                     

DE 13 DE ABRIL DE 2021. 

Altera a Lei Municipal nº 3.172, de 21 de 

outubro de 2020, que institui o Dia Municipal 

de Combate e Enfrentamento do Novo 

Coronavírus (Covid-19). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

Estado do Tocantins, APROVOU, e Eu, 

Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições legais, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica acrescentado parágrafo único ao 

artigo 1º da Lei municipal n° 3.172, de 21 de 

outubro de 2020, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Parágrafo único. O Dia Municipal em 

Memória dos Cidadãos Araguainenses 

Vítimas da Covid-19 passa a fazer parte do 

Calendário Oficial do Município de 

Araguaína. 

Art. 2º Fica acrescentado parágrafo único ao 

artigo 2º da Lei municipal nº 3.172, de 21 de 

outubro de 2020, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Parágrafo único. As atividades a serem 

desenvolvidas na data a que se refere esta 

Lei têm por objetivo homenagear a memória 

das vítimas da Covid-19. 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 13 dias do mês de abril de 

2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 
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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3204,                       -                     

DE 14 DE ABRIL DE 2021. 

Institui no Município de Araguaína e inclui no 

Calendário Oficial de Eventos do Município a 

Semana Municipal da Pesca Esportiva. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

Estado do Tocantins, APROVOU, e Eu, 

Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições legais, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica instituída a Semana Municipal da 

Pesca Esportiva no Município de Araguaína, 

que deverá ser comemorada, anualmente, 

na última semana do mês de junho, mês que 

se comemora o dia do pescador. 

Parágrafo único. A pesca instituída por esta 

Lei só será liberada em caráter esportivo e 

com a intenção de promover a aproximação 

da sociedade com o meio ambiente. 

Art. 2º A Semana Municipal da Pesca 

Esportiva passará a integrar o calendário 

oficial do Município de Araguaína, tendo 

como objetivo: 

I - criar um programa municipal de recreação 

e pesca em Araguaína, a ser instituído como 

dia municipal da pesca esportiva, 

autorizando a pesca em locais a serem 

definidos pelo órgão competente; 

II - aperfeiçoar as técnicas de pesca, 

incentivando a preservação de espécies, 

respeitando o seu período de reprodução; 

III - conscientizar o pescador de sua 

importância, como fonte da crescente 

economia no País, no setor da pesca; 

IV - promover um dia interativo entre os 

diversos segmentos da sociedade sobre o 

papel e a importância do pescador para 

economia em geral. 

Art. 3º O Poder Executivo, por meio de seus 

órgãos competentes, poderá promover 

atividades como palestras e cursos no dia da 

pesca, com os seguintes objetivos: 

I - incentivar a criação de peixes em açudes 

e lagos, promovendo programas de incentivo 

à criação e a comercialização do pescado; 

II - incentivar a pesca esportiva como meio 

de recreação; 

III - orientar as pessoas sobre os benefícios 

à saúde proporcionados pela inserção de 

peixes na alimentação diária;  

IV - conscientizar o público sobre a 

importância de preservar os rios e córregos 

da cidade, não somente na semana da 

pesca, mas como atividade permanente da 

Administração Municipal, através do órgão 

competente. 

Art. 4º Na semana da pesca, quaisquer 

atividades atinentes a esse evento serão 

promovidas e realizadas na modalidade 

Pesque e Solte. 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 14 dias do mês de abril de 

2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3205,                       -                     

DE 11 DE MAIO DE 2021. 

Institui o Dia Municipal do Doador Voluntário 

de Sangue e a Semana Municipal de 

Incentivo à Doação de Sangue e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

Estado do Tocantins, APROVOU, e Eu, 

Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições legais, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do município 

de Araguaína, o Dia Municipal do Doador 

Voluntário de Sangue, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 25 de novembro, e 

designada a Semana Municipal de Incentivo 

à Doação de Sangue, a ser realizada no 

período compreendido entre 18 a 25 de 

novembro. 

Art. 2º A Semana Municipal de Incentivo à 

Doação de Sangue tem por objetivo 

conscientizar a população do Município de 

Araguaína, através de procedimentos 

informativos e educativos sobre a 

importância da doação de sangue, seus 

procedimentos, sua confiabilidade e sobre os 

possíveis doadores. 

Art. 3º A Semana Municipal de Incentivo à 

Doação de Sangue será comemorada com 

destaque e extensivamente divulgada, 

ficando autorizado o Poder Público Municipal 

a estabelecer e organizar calendário de 

atividades a serem desenvolvidas nesse 

período. 

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal, por 

meio da Secretaria de Saúde, poderá 

providenciar material de divulgação da 

Semana Municipal de Incentivo à Doação de 

Sangue e do Dia Municipal do Doador 

Voluntário de Sangue. 

Art. 4º A Semana Municipal de Incentivo à 

Doação de Sangue e o Dia Municipal do 

Doador Voluntário de Sangue, criados por 

esta Lei, serão incluídos no Calendário 

Oficial do Município e realizados 

anualmente. 

Art. 5º As despesas decorrentes da 

implementação desta Lei correrão por conta 

de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 11 dias do mês de maio de 

2021. 
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GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3206,                       -                     

DE 11 DE MAIO DE 2021. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

regular as relações de consumo relativas à 

suspensão do serviço de internet em 

vésperas de feriados e nos finais de semana 

e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

Estado do Tocantins, APROVOU, e Eu, 

Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições legais, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo 

Municipal, no âmbito de sua competência, a 

regulamentar as regras de suspensão do 

serviço de internet pelas empresas 

provedoras no município de Araguaína, nas 

vésperas de feriados e nos finais de semana, 

por motivo de inadimplência por parte do 

usuário. 

Art. 2º A regulamentação pelo Poder 

Executivo Municipal, conforme disposto 

nesta Lei, deverá obedecer aos seguintes 

critérios básicos: 

I - o período que abrange a proibição, nos 

fins de semana, será das 12 (doze) horas de 

sexta-feira às 12 (doze) horas da segunda-

feira subsequente; 

II - a proibição compreende o período das 12 

(doze) horas do último dia útil anterior a 

qualquer feriado nacional, estadual ou 

municipal, às 12 (doze) horas do primeiro dia 

útil subsequente; 

III - a empresa prestadora do serviço deverá 

realizar comunicação prévia ao consumidor 

informando sobre a suspensão do serviço 

por inadimplemento e sobre o dia que será 

realizada a interrupção, necessariamente 

durante horário comercial; 

Art. 3º Aplica-se, no que couber, as 

disposições da Lei Federal nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, que estabelece o 

Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 11 dias do mês de maio de 

2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3207,                       -                     

DE 11 DE MAIO DE 2021. 
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Dispõe sobre fixação de placa com a 

biografia mínima da personalidade cujo 

nome foi atribuído a prédio público no 

município de Araguaína. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

Estado do Tocantins, APROVOU, e Eu, 

Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições legais, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica determinado que em todos os 

prédios públicos municipais de Araguaína 

que adotarem nomes de pessoas em sua 

denominação deverão fixar, no local, placa 

com a biografia mínima indicativa dessa 

personalidade homenageada. 

Parágrafo único. A placa indicada no caput 

deste artigo deverá ser instalada em local de 

fácil acesso e visibilidade na entrada do 

respectivo prédio. 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a 

presente Lei. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 11 dias do mês de maio de 

2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3208,                       -                     

DE 11 DE MAIO DE 2021. 

Dispõe sobre obrigatoriedade da inscrição do 

autor ou autores do projeto de lei na 

publicação oficial de legislação do município 

de Araguaína. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

Estado do Tocantins, APROVOU, e Eu, 

Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições legais, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica estabelecido que toda e qualquer 

lei aprovada pela Câmara Municipal de 

Araguaína, após a devida sanção ou 

promulgação, nos termos da Lei Orgânica, 

deverá indicar, no rodapé de sua publicação, 

o nome do autor, autora ou autores do 

projeto de lei convertido em norma legal, 

devendo tal indicação constar na respectiva 

publicação no Diário Oficial do Município. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 11 dias do mês de maio de 

2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/
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