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ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Portaria nº 176/2021                                           

Araguaína/TO, 02 de julho de 2021. 

 

Dispõe sobre o horário de expediente da 

Câmara Municipal de Araguaína, 

excepcionalmente no mês de julho de 2021. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais, especialmente pelo disposto no artigo 

44 da Lei Orgânica Municipal, bem assim como no artigo 

32 do Regimento Interno deste Poder Legislativo e; 

CONSIDERANDO o recesso legislativo da Câmara 

Municipal de Araguaína que é de 01 de julho até 31 de 

julho, conforme artigo 110 do Regimento Interno desta 

Casa de Leis; 

CONSIDERANDO que a Presidência desta Casa de 

Leis, durante o recesso parlamentar realiza adequações no 

funcionamento objetivando a redução de gastos e 

contenção de despesas; 

CONSIDERANDO que as medidas ora adotadas não 

interferem e nem causam prejuízo no atendimento aos 

munícipes; 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de 

cumprimento de todas as medidas restritivas necessárias 

ao combate e disseminação da COVID-19, com a redução 

da circulação de pessoas no âmbito da Câmara Municipal 

de Araguaína; 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º O horário de expediente no período de 05 de 

julho a 30 de julho de 2021, fica estabelecido nas 

segundas-feiras das 12h às 18h; nas terças, quartas e 

quintas-feiras das 07h30min às 13h30min; e nas sextas-

feiras das 07h às 13h.                      

§ 1º O expediente reiniciará no horário normal a partir 

do dia 02 de agosto do corrente ano. 

§ 2º O disposto no “caput” deste artigo não se aplica 

aos serviços de vigilância da Câmara Municipal de 

Araguaína.  

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

publicação. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de 

julho de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 
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