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ATOS LEGISLATIVOS 

 

LEI PROMULGADA Nº 3206, DE 21 DE JUNHO 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. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e com base no art. 68, § 5º, da Lei 

Orgânica do Município e art. 169, § 2º, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, PROMULGA 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 21 dias do mês de junho de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

LEI PROMULGADA Nº 3208, DE 21 DE JUNHO DE 2021. 

 

Dispõe sobre obrigatoriedade da inscrição do 

autor ou autores do projeto de lei na 

publicação oficial de legislação do município 

de Araguaína. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e com base no art. 68, § 5º, da Lei 

Orgânica do Município e art. 169, § 2º, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, PROMULGA 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. 
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 21 dias do mês de junho de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Portaria nº 172/2021.                             

                             Araguaína/TO, de 21 junho de 2021.                                           

 

DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DE 

SERVIDORA GESTANTE EM 

DECORRÊNCIA DA EMERGÊNCIA DE 

SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA 

COVID-19. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e; 

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei 

Federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021, que “Dispõe 

sobre o afastamento da empregada gestante das 

atividades de trabalho presencial durante a emergência de 

saúde pública de importância nacional decorrente do novo 

coronavírus.”; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 14.151, de 12 

de maio de 2021, determina que a empregada gestante 

deverá permanecer afastada das atividades de trabalho 

presencial, sem prejuízo de sua remuneração, devendo 

ficar à disposição para exercer as atividades em seu 

domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou 

outra forma de trabalho a distância; 

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento de 

todas as medidas restritivas necessárias ao combate e 

disseminação da COVID-19 no âmbito da Câmara 

Municipal de Araguaína; 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º Fica afastada de suas atividades de trabalho 

presencial, a servidora efetiva estável THÁTYLA CARLA 

OLIVEIRA DE SOUSA, Técnica de Contratos e Convênios, 

matrícula 1065906, lotada junto a Diretoria de Controle 

Interno. 

Parágrafo único. O disposto no caput do deste artigo 

não implica em qualquer prejuízo à remuneração da 

servidora. 

Art. 2º Durante o período de afastamento das atividades 

de trabalho presencial, a servidora ficará à disposição para 

exercer as atividades em seu domicílio, por meio de 

teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a 

distância. 

Parágrafo único. Mesmo estando em regime de 

teletrabalho, a servidora deverá cumprir integralmente sua 

jornada de trabalho. 

Art. 3º A Câmara Municipal de Araguaína providenciará 

o aparato necessário para que a servidora possa 

desenvolver suas atividades por meio de teletrabalho, 

trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância. 

Art. 4º Esta Portaria 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 21 (vinte e um) dias 

do mês de junho de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente de Câmara Municipal de Araguaína – TO 
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Portaria nº 173/2021                                             

Araguaína/TO, 21 de junho de 2021. 

Dispõe sobre concessão de férias a 

servidores públicos efetivos e dá outras 

providências.  

 

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 

CONSIDERANDO os princípios da administração 

pública elencados no artigo 37, da Constituição Federal de 

1988;  

Considerando o artigo 32, inciso III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína; 

CONSIDERANDO o requerimento de solicitação de 

férias dos servidores relacionados abaixo, devidamente 

autorizados por seus chefes imediatos; 

CONSIDERANDO o planejamento anual de concessão 

de férias de servidores efetivos, comissionados e 

contratados temporariamente deste Poder Legislativo no 

decorrer do exercício financeiro de 2021; 

                                                                                                                                                  

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS aos servidores ocupantes 

de cargos efetivos na Câmara Municipal de Araguaína, 

conforme segue abaixo:  

SERVIDORES EFETIVOS 

MAT. NOME CARGO ADMISSÃO 
PERÍODO 

AQUISITIVO 

PERÍODO DE 

GOZO 

1065813 CÉSAR TEIXEIRA DE 

ARAÚJO 

VIGILANTE 03/04/2017 03/04/2020 a 

03/04/2021 

01/07/2021 a 

30/07/2021 

1065907 LUCAS BEZERRA DE 

SOUSA 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

23/02/2018 23/02/2020 a 

23/02/2021 

01/07/2021 a 

30/07/2021 

1065812 LUCIANE COSTA E 

SILVA 

NASCIMENTO 

ADVOGADO 24/03/2017 24/03/2020 a 

24/03/2021 

01/07/2021 a 

30/07/2021 

1011502 MARIA DO CARMO 

LEAL MARTINS 

TÉCNICO 

LEGISLATIVO 

01/09/1999 01/09/2019 a 

01/09/2020 

01/07/2021 a 

30/07/2021 

Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos 

Humanos que seja adicionado 1/3 de Férias constitucional 

na Folha de Pagamento dos servidores mencionados a 

cima na competência 06/2021. 

Art. 3º Esta Portaria 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 21 (vinte e um) dias 

do mês de junho de 2021. 

 

Gideon da Silva Soares 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

 

 

- 
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