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ATOS ADMINISTRATIVOS 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3227, DE 09 DE AGOSTO DE 

2021. 

 

Dispõe sobre o Programa de Suporte 

Psicológico e Psiquiátrico aos servidores 

públicos do Município de Araguaína que 

atuam diretamente no combate à Covid-19 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 o Programa de Suporte 

Psicológico e Psiquiátrico para os servidores públicos da 

área da saúde do Município de Araguaína que estejam 

atuando diretamente no combate à Covid-19. 

Art. 2º São objetivos gerais do programa: 

I - direcionar, esclarecer e orientar os profissionais de 

saúde sobre a importância da saúde mental; 

II - estabelecer um programa de prioridade de acesso e 

tratamento para os profissionais da área de saúde que 

estejam no enfrentamento e combate direto da Covid-19; 

III - disseminar informações de forma objetiva, clara e 

simplificada sobre as doenças psicológicas e psiquiátricas 

que acometem os profissionais da área de saúde neste 

momento de pandemia, seus sinais e sintomas, em 

especial formas de prevenção e tratamentos existentes 

dentro da própria rede municipal de saúde; 

IV - incentivar o servidor público municipal ao hábito de, 

periodicamente, consultar-se com profissional da área da 

saúde mental; 

V - promover cuidado e tratamento para os servidores 

públicos acometidos de doenças psicológicas e 

psiquiátricas decorrentes da atuação no combate à Covid-

19, utilizando, para tanto, a própria rede de saúde 

psicológica e psiquiátrica do Município. 

Art. 3º A Administração Pública Municipal deverá dar 

ampla publicidade ao referido programa, para que todos os 

servidores da área de saúde que estão atuando na linha 

de frente contra a Covid-19 tenham conhecimento da 

existência do mesmo. 

 Art. 4º Para a execução do programa, o município de 

Araguaína poderá firmar convênios ou parcerias com entes 

públicos e privados, para tratamento dos transtornos 

psicológicos e psiquiátricos, podendo priorizar a utilização 

da estrutura da rede municipal de saúde. 

Art. 5º Cabe ao Poder Executivo Municipal 

regulamentar o referido programa.  

Art. 6º 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 agosto de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

Autor: Gideon da Silva Soares (Gideon Soares) 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3228, DE 17 DE AGOSTO DE 

2021. 

 

Dispõe sobre a criação do Programa Adote 

um Ponto de Ônibus e regulamenta as 

parcerias em pontos de ônibus no município 

de Araguaína e dá outras providências. 
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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 o Poder Executivo Municipal autorizado a 

criar o Programa Adote um Ponto de Ônibus, que tem por 

finalidade receber a colaboração diretamente de pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado para construção, 

melhoria e conservação de abrigos cobertos nas paradas 

de ônibus no Município de Araguaína. 

Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas 

contempladas deverão manter a conservação dos abrigos 

conforme normas estabelecidas pelo setor competente 

determinado pelo Poder Executivo Municipal por meio de 

instrumentos legais. 

Art. 2º O Programa Adote um Ponto de Ônibus 

caracteriza-se pela adesão espontânea dos interessados, 

que se comprometerão a observar as condições ajustadas 

em Termo de Cooperação a ser firmado com a Prefeitura. 

§ 1º No Termo de Cooperação, constará o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para o início das obras 

necessárias e de 60 (sessenta) dias para seu término, 

podendo ser prorrogada por mais 60 (sessenta) dias se 

necessário. 

§ 2º Não respeitados os prazos estabelecido no § 1º 

deste artigo considerar-se-á rompido automaticamente a 

cooperação, conforme disposições desta Lei. 

§ 3º Para cada ponto de parada de ônibus, haverá uma 

autorização específica de cooperação. 

Art. 3º O Poder Executivo Municipal, por meio do órgão 

competente, colocará à disposição dos interessados a 

relação de locais passíveis de serem beneficiados pelo 

Programa e os modelos-padrão de ponto de parada de 

ônibus a serem adotados. 

Parágrafo único. A adoção de um ponto de ônibus não 

tira o seu caráter público, não deixando de ser um 

patrimônio do Município de Araguaína. 

Art. 4º A construção dos abrigos deverá obedecer a 

padrão, medidas e estética, conforme regulamentação do 

Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá criar um 

projeto padrão de engenharia a ser seguido em todo o 

Município com as dimensões dos abrigos a serem 

construídos ou melhorados.  

Art. 5º As entidades que adotarem os pontos de ônibus 

poderão neles explorar publicidade por meio de 

equipamento previamente aprovado, com tamanhos 

mínimos e máximos definidos pelo Poder Executivo 

Municipal através de instrumentos legais, ficando isenta do 

pagamento de taxas de publicidade e propaganda, 

enquanto durar o período de adoção. 

Parágrafo único. Ficam vedadas propagandas: 

I - de cunho político/partidário; 

II - sobre consumo de fumo e seus derivados;  

III - sobre jogos de azar; 

IV - de armas, munição e explosivos; 

V - de bebidas alcoólicas; 

VI - relativas a produtos cujos componentes possam 

causar dependência física ou psíquica, ainda que por 

utilização indevida; 

 VII - de fogos de estampido e de artifício, exceto 

aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes 

de provocar qualquer dano físico em caso de utilização 

indevida; 

VIII - de revistas e publicações congêneres contendo 

material impróprio ou inadequado para crianças e 

adolescentes. 

Art. 6° Poderão ser celebradas parcerias com outros 

órgãos e entidades privadas com o objetivo de expandir e 

fortalecer o programa criado por esta Lei. 

Art. 7° Cada ponto de parada de ônibus poderá ser 

adotado por mais de uma entidade ou pessoa física. 

Art. 8° A concessão do ponto de parada de ônibus terá 

validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser 

prorrogada mediante requerimento próprio. 

Parágrafo único. A prorrogação da concessão 

dependerá exclusivamente de comprovação das normas 

estabelecidas por esta Lei. 

Art. 9º O Poder Executivo Municipal regulamentará a 

presente Lei no que couber, inclusive acerca das questões 
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orçamentárias, caso o Município opte por adotar um ponto 

de ônibus, bem como a criação do Termo de Cooperação.  

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação oficial. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 17 dias do mês de agosto de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

Autor: Luciano Félix Santana Sousa (Luciano Santana) 

 

 

Portaria nº 196/2021                                             

Araguaína/TO, 17 de agosto de 2021. 

 

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE 

CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 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, III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína/TO, 

e; 

CONSIDERANDO a solicitação de exoneração da 

servidora comissionada Ana Beatriz Santos Nascimento 

do cargo em comissão de Assessora de Comunicação, 

lotada junto ao Gabinete do Vereador Luciano Félix 

Santana Sousa, conforme Ofício nº 024/2021, de 17 de 

agosto de 2021;  

 

R E S O L V E: 

Art. 1º EXONERAR a pedido, a servidora comissionada 

ANA BEATRIZ SANTOS NASCIMENTO, matrícula nº 

1066270, inscrita no CPF nº 087.953.181-94 do cargo em 

comissão de Assessora de Comunicação, lotada junto ao 

Gabinete do Vereador Luciano Félix Santana Sousa, 

nomeada através da Portaria nº 051/2021, de 18 de janeiro 

de 2021, com efeitos retroativos ao dia 04 de janeiro de 

2021. 

Art. 2º Esta Portaria 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 17 (dezessete) dias 

do mês de agosto de 2021. 

 

Gideon da Silva Soares 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

 

Portaria nº 197/2021                                             

Araguaína/TO, 18 de agosto 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; 
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R E S O L V E: 

Art. 1º NOMEAR o Senhor DANIEL ALLYSON DANTAS 

FERREIRA, inscrito no CPF nº 000.983.001-48 para 

exercer o cargo em comissão de Assessor de 

Comunicação, com lotação junto ao Gabinete do Vereador 

Luciano Félix Santana Sousa deste Poder Legislativo de 

Araguaína. 

   Art. 2º Esta Portaria 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 18 (dezoito) dias do 

mês de agosto de 2021. 

 

Gideon da Silva Soares 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

 

Portaria nº 198/2021                                             

Araguaína/TO, 18 de agosto de 2021. 

 

Dispõe sobre anulação/tornar sem efeito a 

Portaria nº 194/2021 que concedeu gozo de 

férias ao servidor efetivo estável Wesley 

Rafael Oliveira Moreira, Técnico em 

Licitações, publicada no Diário Oficial do 

Município de Araguaína, Edição nº 2.369, em 

13.08.2021 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, III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína/TO;  

 

R E S O L V E: 

Art. 1º ANULAR/TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 

194/2021, de 13 de agosto de 2021, publicada no Diário 

Oficial do Município de Araguaína no dia 13 de agosto de 

2021, Edição nº 2.369, página 07 que concedeu gozo de 

férias ao servidor efetivo estável WESLEY RAFAEL 

OLIVEIRA MOREIRA, Técnico em Licitação, matrícula nº 

1065815, lotado junto ao Departamento de Compras, 

Licitações e Contratos Administrativos, referente ao 

período aquisitivo de 03/04/2019 a 03/04/2020 a partir do 

dia 16 de agosto de 2021 a 14 de setembro de 2021, 30 

(trinta) dias, assegurando-lhe o direito de usufruir das 

férias em data oportuna definida conforme necessidade e 

conveniência da administração deste Poder Legislativo de 

Araguaína.  

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

publicação efeitos retroativos ao dia 13 de agosto de 2021. 

 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 (dezoito) dias do 

mês de agosto de 2021. 

 

Gideon da Silva Soares 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 
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