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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3215,                       -                   

DE 14 DE JUNHO DE 2021. 

Dispõe sobre a criação do Programa Hortas 

Orgânicas Escolares a ser implantado nas 

escolas públicas municipais 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 Hortas 

Orgânicas Escolares a ser implantado nas 

escolas públicas municipais da cidade de 

Araguaína. 

Parágrafo único. O Programa Hortas 

Orgânicas Escolares fica vinculado à 

Secretaria Municipal de Educação de 

Araguaína. 

Art. 2º O Poder Executivo Municipal indicará 

o local para a implantação das hortas, bem 

como a preparação do terreno a ser 

cultivado. 

§ 1º A implantação das hortas orgânicas 

caberá ao Poder Executivo municipal, 

podendo formalizar parcerias necessárias 

para execução do projeto.  

§ 2º O cultivo e a conservação das hortas 

ficarão a critério dos gestores de cada 

unidade escolar, podendo contar com a 

participação de profissionais habilitados 

designados pelo Poder Executivo municipal. 

Art. 3º Quando houver colheita dos produtos 

cultivados nas hortas orgânicas, esses serão 

utilizados nas unidades escolares, devendo 

ser acondicionados e conservados de acordo 

com as orientações do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) para o 

armazenamento da merenda escolar, 

ficando uma parte reservada para o replantio 

no cultivo das hortas. 

Parágrafo único. Fica facultado aos gestores 

de cada unidade escolar a escolha dos 

produtos que serão cultivados. 

Art. 4º Fica facultado ao Poder Executivo 

Municipal buscar parcerias e incentivos 

governamentais para a execução desta Lei 

junto ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Art. 5º As despesas decorrentes da 

execução desta Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas, se necessárias. 
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Art. 6º Fica revogada a Lei Municipal nº 

1.581, de 31 de agosto de 1995. 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, ficando o Poder Executivo 

responsável por sua regulamentação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 14 dias do mês de junho 

de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3216,                       -                   

DE 14 DE JUNHO DE 2021. 

Dispõe sobre obrigatoriedade de reparo de 

buracos e valas abertos nas áreas públicas 

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 determinado que a execução de 

obras ou reparos decorrentes de serviços de 

engenharia, telefonia, internet, água, esgoto, 

luz e outras construções executados por 

particulares, 

concessionárias/permissionárias de serviços 

públicos ou suas terceirizadas, que, de 

algum modo, implique intervenções sobre o 

pavimento da via ou passeio público, deverá 

ser obrigatoriamente seguida pelas devidas 

e adequadas restaurações dos danos 

causados à via pública, calçada, praça. 

§ 1º A intervenções sobre o pavimento da via 

ou passeio público deverá ocorrer mediante 

aviso prévio ao órgão competente do 

Município, por meio de protocolo de 

documento de comunicação, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas e com anexo de registro fotográfico 

anterior ao início das obras. 

§ 2º Qualquer que seja a hipótese de 

intervenção sobre a via ou logradouro 

público é de inteira responsabilidade dos 

executores a restauração do pavimento 

removido ou atingido pelo serviço, segundo 

padrões de qualidade do sistema viário, 

adequados à utilização do espaço público 

para os fins a que se destina. 

Art. 2º Em se tratando de obras emergenciais 

cuja execução deva ser imediata para a não 

interrupção do serviço público, ou para 

prevenir danos à via ou logradouro público 

atingido, sua realização poderá ocorrer sem 

a comunicação prévia referida no §1º do 

artigo 1º desta Lei, não desonerando a 

obrigação de comunicação imediata. 

Art. 3º A restauração da via ou logradouro 

público, conforme disposto nesta Lei, deverá 

ocorrer em até 2 (dois) dias, contados do 
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término das obras, e possuir as mesmas 

condições de trafegabilidade anteriores à 

sua execução, utilizando-se de material com 

qualidade não inferior ao empregado no 

pavimento original. 

§ 1º O prazo para reparo, estabelecido no 

caput deste artigo, poderá ser estendido para 

até 04 (quatro) dias, quando manifesta 

comprovação da necessidade, por escrito, 

direcionada à Secretaria de Infraestrutura. 

 

§ 2º A qualidade dos reparos realizados na 

via ou passeio público deverá ser atestada 

por servidores ou pessoas competentes 

designadas pelo Poder Executivo Municipal, 

que poderá aprovar ou reprovar o 

procedimento em conformidade com as 

disposições desta Lei. 

Art. 4º A execução das obras por empresas 

terceirizadas não isenta a empresa 

prestadoras de serviços públicos 

(concessionária ou permissionária) de 

responder solidariamente pelos prejuízos 

causados ao erário decorrentes da má 

execução dos serviços, conforme preconiza 

o Código Civil. 

Art. 5º Durante a realização das obras por 

particulares ou pelas empresas 

concessionárias/permissionárias de serviços 

públicos, a via e/ou passeio público deverão 

ser obrigatoriamente sinalizados pela 

referida empresa, utilizando-se de placas 

que permitam nítida visualização, inclusive 

durante a noite, além de garantir a 

trafegabilidade de pedestres e veículos com 

segurança. 

Art. 6º Em caso de descumprimento total ou 

parcial das disposições desta Lei, o particular 

ou a empresa concessionária/permissionária 

de serviço público responsável pela obra 

será notificada por servidores ou pessoas 

competentes designadas pelo Poder 

Executivo Municipal, no prazo de até 05 

(cinco) dias, cumprir integralmente as 

obrigações previstas na presente Lei sem 

prejuízo da aplicação das sanções legais 

cabíveis. 

Art. 7º Caso o particular ou a 

concessionária/permissionária do serviço 

público e/ou sua terceirizada responsável 

pela execução das obras não cumpram as   

determinações desta Lei referentes aos 

reparos das vias públicas segundo padrões 

de qualidade estabelecidos, a  pasta 

responsável pela fiscalização poderá realizar 

os serviços de recuperação e notificará a 

pessoa ou empresa responsável para 

ressarcimento dos gastos no prazo definido 

por Decreto Municipal, instruindo a 

notificação com demonstrativo dos custos de 

execução dos serviços executados, 

acrescendo multa de 10% (dez por cento) ao 

valor da execução. 

Parágrafo único. O não ressarcimento dos 

valores previstos no caput deste artigo, bem 

como a ausência de pagamento da multa 

estabelecida, importará na inscrição dos 
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débitos na dívida ativa do Município, para 

sua cobrança judicial. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

Art. 9º Revogam-se as disposições em 

contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 14 dias do mês de junho 

de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3217,                       -                   

DE 14 DE JUNHO DE 2021. 

Institui o Selo Empresa Parceira da 

Agricultura Familiar destinado às empresas 

que comercializam produtos do pequeno 

agricultor 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 instituído, no âmbito do Município 

de Araguaína, o Selo Empresa Parceira da 

Agricultura Familiar, destinado às empresas 

varejistas e atacadistas de alimentos que 

comercializem regularmente produtos 

alimentícios cultivados pelo pequeno 

agricultor no Município de Araguaína. 

Art. 2º A confecção do selo sobre o qual 

dispõe esta Lei será de responsabilidade da 

Secretaria Municipal que responde pela área 

da agricultura e adotará na logomarca do 

selo imagem de produtos cultivados pelas 

famílias, priorizando as cores oficiais do 

Brasão ou da Bandeira do Município de 

Araguaína. 

Parágrafo único. O Selo Empresa Parceira 

da Agricultura Familiar do Município de 

Araguaína será conferido apenas às 

empresas que expressamente o requererem 

junto à Prefeitura de Araguaína desde que 

atendidos os critérios estabelecidos para a 

sua habilitação. 

Art. 3º As empresas varejistas e atacadistas 

de alimentos com atividades no Município de 

Araguaína poderão reivindicar o direito de 

uso do Selo Empresa Parceira da Agricultura 

Familiar do Município de Araguaína por meio 

de requerimento à Prefeitura. 

Parágrafo único. Fica proibida a concessão 

do Selo Empresa Parceira da Agricultura 

Familiar às empresas que possuírem 

quaisquer pendências com os órgãos de 

fiscalização nas esferas federal, estadual ou 

municipal. 

Art. 4º Após a concessão do direito de uso do 

Selo Empresa Parceira da Agricultura 
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Familiar, os estabelecimentos poderão 

utilizar essa marca em suas mídias e 

material publicitário, a fim de promover e 

estimular o consumo por parte dos clientes 

de produtos e alimentos produzido pelas 

famílias agricultoras do Município de 

Araguaína. 

Parágrafo único. As empresas detentoras do 

direito de uso do selo poderão, dentro do 

prazo previsto no art. 5º desta Lei, fazer uso 

publicitário, além de veiculações em mídias 

de qualquer meio, sob a forma impressa ou 

digital. 

Art. 5º O prazo de validade do selo, de que 

trata esta Lei, será de 2 (dois) anos, podendo 

ser renovado, pelo mesmo período, 

sucessivamente, mantido o padrão 

requerido. 

Art. 6º O Poder Executivo Municipal 

regulamentará a presente Lei em todos os 

aspectos necessários à sua efetiva 

aplicação. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação oficial. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em 

contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 14 dias do mês de junho 

de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3218,                       -                   

DE 14 DE JUNHO DE 2021. 

Estabelece conceituação legal para fins de 

aplicação na legislação municipal para definir 

família de baixa renda 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 Fica estabelecido, no âmbito da 

legislação do município de Araguaína, 

resguardado previsão legal municipal, 

estadual ou federal mais benéfica, que, para 

fins sociais, família de baixa renda é todo 

núcleo familiar cuja renda per capita seja 

inferior ou igual a 1⁄4 (um quarto) do salário 

mínimo vigente e composto pela pessoa 

requerente, cônjuge ou companheiro, os pais 

e, na ausência de qualquer um deles, a 

madrasta ou o padrasto, os irmãos, quando 

solteiros, os filhos e enteados menores, ou 

quando maiores sejam solteiros, e os 

menores sob tutela, curatela ou guarda, 

desde que vivam sob o mesmo teto. 

Art. 2º 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 junho 

de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína – TO. 

 

RESOLUÇÃO Nº363/21                     -                            

DE 08 DE JUNHO DE 2021. 

Dispõe sobre a concessão de reajuste ao 

salário base dos servidores efetivos da 

Câmara Municipal de Araguaína, e dá outras 

providências. 

                                                                                                                                                                                                         

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aprovou, nos termos do disposto no inciso X, 

do art. 37, da Constituição Federal e art. 25, 

§ 4º, do Regimento Interno desta Casa de 

Leis, e eu, PRESIDENTE DA MESA 

DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º O salário-base dos servidores efetivos 

da Câmara Municipal de Araguaína terá 

acréscimo de 5 % (cinco por cento).  

Art. 2º O acréscimo concedido no artigo 

anterior é relativo ao reajuste previsto na 

data base do ano de 2021 e aplica-se aos 

servidores efetivos em exercício.  

Parágrafo único. O servidor efetivo que por 

algum motivo não esteja exercendo seu 

cargo originário, ao retornar a ele e na sua 

respectiva data de retorno, receberá seu 

salário-base já devidamente atualizado na 

porcentagem prevista no artigo 1º.  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação com efeitos retroativos a 

1º de fevereiro de 2021. 

 MESA DIRETORA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 08 dias do mês de junho 

do ano de 2021.  

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína-TO – 

 

          ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

OFÍCIO CIRCULAR  016/2021                                        

DE 11 DE JUNHO DE 2021.   

As Suas Excelências os Senhores 

Vereadores 

Câmara Municipal 

Araguaína-TO. 
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Assunto: Realização das Sessões Ordinárias 

do Mês de Junho 

Senhores Vereadores,  

A Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína estabelece que a sétima e oitava 

Sessões Ordinárias do mês de junho serão 

realizadas, respectivamente, nos dias 16 

(dezesseis) e 17 (dezessete), quarta e 

quinta-feira. 

Todas as Sessões respeitarão o disposto na 

Portaria nº 100/21. 

Atenciosamente, 

GIDEON DA SILVA SOARES 

-Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína- 

 

Portaria nº 167/2021                                             

Araguaína/TO, 09 de junho de 2021. 

 

 

“Dispõe sobre concessão de licença 

maternidade a servidora comissionada 

Bárbara Carvalho Alencar, Assessora de 

Comunicação e dá outras providências.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                        

O Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais e, 

CONSIDERANDO o Parágrafo 1º do artigo 

392 da Consolidação das Leis Trabalhistas 

em consonância com o artigo 81 da Lei 

Municipal nº 1.323/1993, de 20 de setembro 

de 1993 – Estatuto dos Servidores do 

Município de Araguaína; 

 CONSIDERANDO o Atestado Médico 

assinado pela Dra. Bárbara Ellen Toledo 

Gouveia, Médica TGinecologista e Obstetra, 

CRM/TO nº 3365 indicando a necessidade 

da servidora comissionada Bárbara Carvalho 

Alencar, Assessora de Comunicação com 

lotação junto a Diretoria de Comunicação 

deste Poder Legislativo de Araguaína de 

afastar-se do trabalho por um período de 120 

(cento e vinte) dias a partir do dia 29 de maio 

de 2021 a 25 de setembro de 2021; 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER LICENÇA 

MATERNIDADE a servidora comissionada 

BÁRBARA CARVALHO ALENCAR, 

Assessora de Comunicação, matrícula nº 

1065954, lotada junto a Diretoria de 

Comunicação por um período de 120 (cento 

e vinte) dias a partir do dia 29 de maio de 

2021 a 25 de setembro de 2021.   

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação, com efeitos retroativos ao 

dia 29 de maio de 2021, revogando as 

disposições ao contrário. 
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Gabinete da Presidência da Câmara 

Municipal de Araguaína, Estado do 

Tocantins, aos 09 (nove) dias do mês de 

junho de 2021. 

Gideon da Silva Soares 

 Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína 

 

Portaria nº 168/2021                                             

Araguaína/TO, 09 de junho de 2021. 

 “DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO EM 

COMISSÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                        

O Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais e, 

CONSIDERANDO o artigo 32, Inciso III, 

alínea “a” do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Araguaína, artigo 37, Inciso II 

da Constituição Federal de 1988, bem como, 

a Resolução nº 332/2016, de 11 de abril de 

2016 e da Resolução nº 351/2018, 12 de 

dezembro de 2018, publicada no Diário 

Oficial do Município de Araguaína, edição nº 

1711, em 14 de dezembro de 2018 e 

Resolução nº. 361, de 05 de janeiro de 2021; 

R E S O L V E: 

Art. 1º NOMEAR o Senhor MARCOS 

FRANÇA DE SOUSA, inscrito no CPF nº 

773.383.671-91 para exercer o cargo em 

comissão de Assessor Especial, com lotação 

junto ao Gabinete do Vereador Flávio Gomes 

da Silva deste Poder Legislativo de 

Araguaína. 

    

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação, com efeitos retroativos ao 

dia 02 de junho de 2021, revogando as 

disposições ao contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara 

Municipal de Araguaína, Estado do 

Tocantins, aos 09 (nove) dias do mês de 

junho de 2021. 

Gideon da Silva Soares 

Presidente da Câmara Municipal de 

Araguaína/TO. 

 

EXTRATO CONTRATO ADMINISTARTIVO 

TEMPORÁRIO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

TEMPORÁRIO Nº 11/2021  

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA-TO 

CONTRATADA: VALESCA DA CRUZ 

SANTANA 

CPF Nº 060.661.802-31 
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OBJETO: A contratada prestará a 

contratante, os serviços profissionais de 

Assessora de Comunicação Temporária a 

Câmara Municipal de Araguaína em 

substituição a servidora comissionada 

Bárbara Carvalho Alencar que se encontra 

de licença-maternidade pelo período de 1º 

de junho de 2021 a 25 de setembro de 2021, 

com carga horária de 40 (quarenta) horas 

semanais, com lotação junto a Diretoria de 

Comunicação.     

VALOR MENSAL SALÁRIO BASE – R$ 

1.396,14. 

TICKET ALIMENTAÇÃO – R$ 650,00 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resolução nº 

350/2018. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

01.031.2032.2.477 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90.11.02 – 

Vencimentos e Vantagens Fixas 

FONTE DE RECURSO: 0010.00.000 – 

RECURSOS PRÓPRIOS 

ASSINATURA: 1º de junho de 2021.  

VIGÊNCIA: 1º de junho de 2021 a 25 de 

setembro de 2021, podendo ser prorrogado 

mediante a permanência da referida 

servidora em gozo de licença-prêmio, 

conforme previsão legal contida no artigo 32, 

Inciso VI da Resolução nº 350/2018. 

SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de 

Araguaína (Gideon da Silva Soares, 

Presidente) e Valesca da Cruz Santana, 

Assessora de Comunicação Temporária. 
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