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ATOS LEGISLATIVOS 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 092, DE 30 

DE SETEMBRO DE 2021. 

 

Institui o Programa de Regularização 

Fundiária Urbana – Reurb no Município de 

Araguaína, denominado de “CASA LEGAL”, e 

dá outras providências. 

 

Eu, PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

ESTADO DO TOCANTINS, no uso de minhas 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 Complementar: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 Art. 1º Ficam instituídas nos termos da Lei Federal nº 

13.465, de 11 de julho de 2017, as normas locais e 

procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária 

Urbana (Reurb) no Município de Araguaína, a qual abrange 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 

destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais 

ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 

ocupantes, doravante conhecido por “CASA LEGAL”. 

§1º O Município observará e desenvolverá no espaço 

urbano as políticas de sua competência de acordo com os 

princípios de sustentabilidade econômica, social e 

ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do 

solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma 

funcional. 

§2º A participação do Município de Araguaína nos 

processos de regularização fundiária é imprescindível, 

enquanto gestor e organizador do espaço urbano. 

§3º A Regularização Fundiária Urbana denominado de 

“CASA LEGAL” obedecerá ao disposto nesta Lei 

Complementar e subsidiariamente o disposto na Lei 

Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 

Art. 2º A gestão dos instrumentos de que tratam esta 

Lei Complementar será de responsabilidade do órgão 

municipal especifico e exclusivo para Regularização 

Fundiária, trabalhando de forma integrada e coordenada 

com os demais órgãos públicos, sendo auxiliada e 

assessorada por técnicos próprios e cedidos dos demais 

órgãos públicos. 

Parágrafo único. Os estudos sociais e identificação de 

setores de exclusão em âmbito de Regularização Fundiária 

poderão ser realizados pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Trabalho e Habitação. 

 Art. 3º Fica criada Comissão do Programa de 

Regularização Fundiária Urbana, vinculada diretamente ao 

órgão municipal especifico e exclusivo para Regularização 

Fundiária, e sua composição e atribuições serão 

estabelecidos mediante ato do Chefe do Poder Executivo 

Municipal. 

Parágrafo único. A regulamentação da Comissão do 

Programa de Regularização Fundiária Urbana – CASA 

LEGAL, será realizada por ato do chefe do Poder 

Executivo Municipal. 

Art. 4º A comissão do Programa de Regularização 

Fundiária Urbana – CASA LEGAL, vinculada diretamente 

ao órgão municipal especifico e exclusivo para 

Regularização Fundiária, será organizada pelo presidente 

da comissão e tem dentre suas finalidades: 

I - efetuar o levantamento, diagnóstico físico-territorial e 

jurídico, identificação de eventuais infratores e 

classificação de núcleos urbanos informais implantados; 
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II - definir e efetivar critérios e medidas de intervenção 

para viabilizar a regularização urbanística de iniciativa 

pública ou privada; e, 

III - propor a regulamentação do procedimento, e, 

efetuar a análise e aprovação de projetos de regularização 

urbanística de núcleos urbanos informais implantados no 

território municipal, nos termos da presente Lei. 

Art. 5º São legitimados para requerer e promover a 

REURB aqueles constantes no artigo 14 da Lei Federal n. 

13.465/2017. 

Art. 6º Na Reurb o Município de Araguaína admitirá o 

uso misto de atividades como forma de promover a 

integração social e a geração de emprego e renda no 

núcleo urbano informal regularizado. 

Parágrafo único. No mesmo núcleo urbano informal 

poderá haver as duas modalidades de Reurb, devendo ser 

realizada análise individual de cada caso, sendo que o 

beneficiário que não se enquadrar no artigo 7º desta Lei 

deverá ser incluído na Reurb-E, ainda que a área seja 

ocupada predominantemente por população de baixa 

renda. 

 

CAPÍTULO II 

DA REURB-S 

 

Art. 7º Para a classificação da Reurb na modalidade 

Reurb-S deverão ser preenchidos os seguintes requisitos: 

I - os beneficiários deverão estar cadastrados no 

CadÚnico do Governo Federal e receberem auxílios 

financeiros de programas sociais governamentais ou 

receberem renda bruta familiar de até 05 salários mínimos; 

II - ser o imóvel destinado a uso residencial, misto ou 

comercial. 

§1º Na Reurb-S somente poderá ser concedido um 

imóvel para o mesmo beneficiário. 

§2º Fica vedado o enquadramento na Reurb-S do 

beneficiário concessionário, foreiro ou proprietário de 

imóvel urbano ou rural. 

Art. 8º Na Reurb-S promovida sobre bem público, o 

registro do projeto de regularização fundiária e a 

constituição de direito real em nome dos beneficiários 

poderão ser feitos em ato único, a critério da conveniência 

e oportunidade do Município. 

Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste 

artigo, serão encaminhados ao cartório o instrumento 

indicativo do direito real constituído, a listagem dos 

ocupantes que serão beneficiados pela Reurb e suas 

qualificações, com indicação das respectivas unidades, 

ficando dispensadas a apresentação de título cartorial 

individualizado e as cópias da documentação referente à 

qualificação de cada beneficiário. 

Art. 9º Na REURB-S, quando se tratar de área pública 

para fins de moradia, fica o beneficiário proibido de vender, 

alienar, transferir, permutar, doar, ceder e/ou locar o imóvel 

regularizado pelo prazo de três anos, contados da 

expedição da matrícula individualizada e averbada à 

margem do registro. 

 

CAPÍTULO III 

DA REURB-E 

 

Art. 10. São classificados como beneficiários da Reurb-

E aqueles com vocação residencial, misto ou comercial 

que não se enquadrem no disposto no artigo 7º, entidades 

religiosas ou não governamentais. 

Art. 11. Na forma do art. 98 da Lei Federal nº 13.465, 

de 11 de julho de 2017, os imóveis públicos municipais 

ocupados e envolvidos na Regularização Fundiária de 

Interesse Específico (Reurb-E) que forem objeto de 

processo de parcelamento reconhecido pela autoridade 

pública municipal poderão ser, no todo ou em parte, 

vendidos diretamente aos seus ocupantes, dispensados os 

procedimentos exigidos pela legislação federal que 

regulamenta o processo licitatório. 

§1º A alienação aplica-se unicamente aos imóveis 

ocupados até 22 de dezembro de 2016. 

§2º A alienação direta de que trata este artigo deverá 

obedecer à Lei Federal nº 9.514, de 20 de novembro de 

1997, ficando o Município de Araguaína com a propriedade 
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fiduciária dos bens alienados até a quitação integral, na 

forma dos §§ 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo. 

§3º Para ocupantes de imóveis residenciais ou mistos 

com renda familiar até cinco salários mínimos, a aquisição 

poderá ser realizada à vista ou em até cento e cinquenta 

parcelas mensais e consecutivas, utilizando para as 

parcelas o mesmo critério de correção monetária do 

Imposto Predial e Territorial Urbano, mediante sinal de, no 

mínimo, 2,5% (dois por cento e meio) do valor da 

avaliação, limitando, em qualquer caso, ao valor máximo 

de cobrança até o montante de 50% (cinquenta por cento) 

do valor venal do imóvel. 

§4º Para ocupantes de imóveis residenciais ou mistos 

com renda familiar acima de cinco e até dez salários 

mínimos, a aquisição poderá ser realizada à vista ou em 

até cento e vinte parcelas mensais e consecutivas, 

utilizando para as parcelas o mesmo critério de correção 

monetária do Imposto Predial e Territorial Urbano, 

mediante sinal de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do 

valor da avaliação, limitando, em qualquer caso, ao valor 

máximo de cobrança até o montante de 50% (cinquenta 

por cento) do valor venal do imóvel.  

§5º Para ocupantes de imóveis residenciais ou mistos 

com renda familiar acima de dez salários mínimos, a 

aquisição poderá ser realizada à vista ou em até sessenta 

parcelas mensais e consecutivas, utilizando para as 

parcelas o mesmo critério de correção monetária do 

Imposto Predial e Territorial Urbano, mediante um sinal de, 

no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da avaliação, 

limitando, em qualquer caso, ao valor máximo de cobrança 

até o montante de 50% (cinquenta por cento) do valor 

venal do imóvel. 

§ 6º Para ocupantes dos imóveis não enquadrados nos 

§§ 3º, 4º e 5º, a aquisição poderá ser realizada à vista ou 

em até sessenta parcelas mensais e consecutivas, 

utilizando para as parcelas o mesmo critério de correção 

monetária do Imposto Predial e Territorial Urbano, 

mediante um sinal de, no mínimo, 10% (dez por cento) do 

valor da avaliação. 

§7º A aquisição realizada à vista poderá ter desconto 

de 10% (dez por cento) do valor da avaliação. 

§8º O valor da parcela mínima de que trata os §§ 3º, 4º, 

5º e 6º deste artigo fica estabelecido em R$ 120,00 (cento 

e vinte reais), R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), R$ 

200,00 (duzentos reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), 

respectivamente. 

§9º A regulamentação do disposto neste artigo será 

efetuada pelo Município de Araguaína no prazo de doze 

meses contado da data de publicação desta Lei 

Complementar. 

§10. As áreas de propriedade do poder público 

registradas no Registro de Imóveis, que sejam objeto de 

ação judicial versando sobre a sua titularidade, poderão 

ser objeto da Reurb, desde que celebrado acordo judicial 

ou extrajudicial, na forma desta Lei Complementar, 

homologado pelo juiz. 

Art. 12. O preço de alienação para a unidade imobiliária 

exclusivamente residencial, mista, entidade religiosa ou 

não governamental será fixado com base no valor venal do 

imóvel, conforme legislação especifica, excluídas as 

acessões e as benfeitorias realizadas pelo ocupante. 

Art. 13. O preço de alienação para a unidade imobiliária 

não enquadrada no artigo 12 desta lei será fixado com 

base no valor de mercado do imóvel, segundo a avaliação 

realizada pela Comissão Municipal de Avaliação 

Mercadológica Imobiliária, excluídas as acessões e as 

benfeitorias realizadas pelo ocupante. 

 Parágrafo único. A avaliação mercadológica realizada 

pela Comissão Municipal de Avaliação Mercadológica 

Imobiliária não poderá ser inferior ao valor venal utilizado 

como base de cálculo do IPTU. 

Art. 14. Na REURB-E, o adquirente, com anuência 

expressa do chefe do Poder Executivo Municipal, poderá 

transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel 

objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o 

adquirente as respectivas obrigações. 

 

CAPÍTULO IV 

DA REURB-I 

 

Art. 15. As glebas parceladas para fins urbanos 

anteriormente a 19 de dezembro de 1979, que não 

possuírem registro, poderão ter a sua situação jurídica 

regularizada mediante o registro do parcelamento, desde 
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que esteja implantado e integrado à cidade, podendo, para 

tanto, se utilizar dos instrumentos previstos nesta Lei e na 

Lei federal 13.465/2017. 

 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16. Para fins de Reurb, o Município poderá 

dispensar as exigências relativas ao percentual e às 

dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao 

tamanho dos lotes regularizados, assim como a outros 

parâmetros urbanísticos e edilícios, nos moldes do art. 11, 

§ 1º, da Lei Federal nº 13.465/17, condicionado a laudo 

autorizativo, lavrado por profissional técnico legalmente 

habilitado. 

Art. 17. Para fins de Reurb, ficam dispensadas a 

desafetação, autorização legislativa e as exigências 

previstas na legislação federal que regulamenta o 

processo licitatório, observadas as regras peculiares da 

legislação municipal vigente. 

Art. 18. Não serão regularizadas as ocupações que 

incidam sobre áreas objeto de demanda judicial que 

versem sobre direitos reais de garantia ou constrições 

judiciais, bloqueios e indisponibilidades, até o trânsito em 

julgado da decisão, ressalvadas a hipótese de o objeto da 

demanda não impedir a análise da regularização da 

ocupação pela administração pública ou a hipótese de 

acordo judicial. 

Art. 19. Poderá o Poder Executivo Municipal 

representar aos proprietários ou beneficiários da Reurb 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis para fins de 

registro, averbação e demais atos cartorários decorrentes 

da Reurb. 

Art. 20. As disposições da Lei Municipal nº 2.494, de 28 

de dezembro de 2006 e a Lei Federal nº 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, não se aplicam à Reurb, exceto quanto 

ao disposto nos arts. 50, 51 e 52 da referida Lei Federal. 

 Art. 21. O loteador da área abarcada por esta Lei 

Complementar responderá civilmente no sentido de 

ressarcir os cofres públicos pelos possíveis gastos gerados 

com a regularização do seu empreendimento, nos termos 

do art. 40 da Lei Federal 6.766/1979. 

Art. 22. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal 

firmar Termo de Ajustamento de Conduta para fins de 

regularização fundiária. 

Art. 23. Ficam revogados todos os títulos de doação de 

imóvel emitidos pelo poder executivo municipal e não 

registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 

Art. 24. Esta Lei Complementar entra em vigor na data 

de sua publicação, revogando as disposições em contrário, 

e será regulamentada por decretos e portarias específicas, 

visando dar instrumentalidade e execução. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 30 dias do mês de setembro de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

Autor: Executivo 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3239, DE 30 DE SETEMBRO 

DE 2021. 

 

Estabelece diretrizes gerais para aplicação 

das leis municipais que versam sobre o 

combate, a prevenção e a conscientização 

sobre a pedofilia, violência, abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes 

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: 
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Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes gerais para 

aplicação das leis municipais que versam sobre o combate, 

a prevenção e a conscientização sobre pedofilia, violência, 

abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no 

âmbito do município de Araguaína. 

Art. 2º O Poder Executivo Municipal adotará medidas 

para fomentar e organizar ações que dê efetividade às leis 

municipais que têm como tema o combate, a prevenção 

e/ou a conscientização sobre pedofilia, violência, abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Parágrafo único. As medidas serão adotadas em 

conformidade com as determinações previstas nas leis 

municipais mencionadas no caput deste artigo. 

Art. 3º São diretrizes gerais para aplicação da presente 

Lei os seguintes temas, sem prejuízo de outros a eles 

correlacionados: 

I - desenvolver ações preventivas e educativas, 

dirigidas às crianças e adolescentes, à família e à 

comunidade; 

II - despertar a comunidade para as situações de 

violência doméstica e sexual, prostituição, exploração 

sexual de adolescente no trabalho e uso de drogas, 

visando criar ambiente de manutenção de um padrão de 

cultura favorável aos direitos da criança e do adolescente; 

III - orientar as famílias, visando à resolução de conflitos 

domésticos de forma não violenta, conscientizando os 

responsáveis de como prevenir a pedofilia, a violência e o 

abuso sexual e sobre as responsabilidades de cuidar e 

proteger crianças e adolescentes; 

IV - promoção de palestras e debates envolvendo o 

Poder Público e a sociedade civil organizada, visando à 

discussão de medidas para coibir a pedofilia, a violência, o 

abuso e a exploração sexual da criança e do adolescente; 

V - debate do tema na rede municipal de educação, 

naquilo que for compatível com a Política Municipal de 

Educação e nas diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal 

de Educação, sem prejuízo dos atos do Poder Executivo 

naquilo que for competente; 

VI - desenvolvimento de políticas para atendimento 

diferenciado das famílias de crianças e adolescentes 

vítimas de pedofilia, violência, abuso e exploração sexual; 

VII - confidencialidade e sigilo nas informações obtidas 

pelo atendimento; 

VIII - desenvolvimento de metodologias e estratégias de 

prevenção, conscientização e combate à pedofilia, à 

violência, abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes; 

IX - a implantação de políticas públicas, programas e 

projetos voltados ao tema da presente Lei; 

X - coibir atos de agressão, discriminação e humilhação 

de crianças e adolescentes vítimas de pedofilia, violência, 

abuso e exploração sexual; 

XI - inserção dos temas sobre pedofilia, violência, 

abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nas 

conferências de saúde, educação, assistência social, 

juventude e quaisquer outras que possuam vinculação ao 

tema; 

XII - capacitação com cursos e palestras para 

servidores que atuam diretamente com crianças e 

adolescentes; 

XIII - divulgação do “Disque 100” para denúncias em 

todas as campanhas relacionadas ao tema e atos 

pertinentes do Poder Público; 

XIV - divulgação do site “www.disque100.org.br” para 

denúncias em todas as exposições e campanhas 

relacionadas ao tema e atos pertinentes do Poder Público. 

Art. 4º Poderão ser celebrados convênios com órgãos 

federais, estaduais e entidades representativas da 

sociedade civil organizada, para cumprimento das 

diretrizes estabelecidas por esta Lei.  

Art. 5º As determinações desta Lei se aplicam às leis 

municipais nº 2919, de 17 de setembro de 2014; nº 3031, 

de 07 de outubro de 2016; nº 3071, de 19 de março de 

2018; e nº 3108, de 23 de setembro de 2019, além das 

demais legislações municipais que versam sobre o tema e 

aquelas que, por ventura, vierem a ser sancionadas ou 

promulgadas, devendo, em todos os casos, obedecer à 

presente Lei. 

Art. 6º O artigo 1º da Lei municipal nº 3031, de 07 de 

outubro de 2016, passa a vigorar com o seguinte parágrafo 

único: 

Art. 1º […] 
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Parágrafo único. Os órgãos públicos 

municipais interessados em participar da 

Semana de Combate à Violência Infantil 

poderão realizar palestras, debates, 

seminários e fóruns técnicos, ocasião em que 

deverá ser enfatizado a conscientização 

sobre o tema. (NR) 

Art. 7º O artigo 1º da Lei municipal nº 2919, de 17 de 

setembro de 2014, passa a vigorar com o seguinte 

parágrafo único: 

Art. 1º […] 

Parágrafo único. O programa instituído pelo 

caput deste artigo deverá obedecer às 

diretrizes fixadas no Plano Municipal de 

Educação (PME). (NR) 

Art. 8º Caberá ao Poder Executivo Municipal expedir a 

regulamentação necessária para efetivação da presente 

Lei. 

Art. 9º Fica revogada a Lei municipal nº 2053, de 02 de 

abril de 2002. 

Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta 

Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 30 dias do mês de setembro de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

Autor: Robert Delmondes Barbosa 

 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Portaria nº 225/2021                                             

Araguaína/TO, 27 de setembro de 2021. 

Dispõe sobre Concessão de Férias e 

Conversão em Abono Pecuniário a servidor 

público comissionado 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 e 

na Lei Municipal nº 1.323/93, de 20.09.1993 que dispõe 

sobre o Estatuto dos Servidores do Município de 

Araguaína, e; 

CONSIDERANDO o Requerimento de Férias do 

servidor comissionado Victor Gutieres Ferreira Milhomem, 

Procurador, matrícula nº 1066263, lotado junto a 

Procuradoria, referente ao período aquisitivo de 

02/01/2020 a 02/01/2021 a partir do dia 27 de setembro de 

2021 a 1º de outubro de 2021, 05 (cinco) dias e de 10 de 

dezembro de 2021 a 24 de dezembro de 2021, 15 (quinze) 

dias, bem como, a conversão em Abono Pecuniário de 10 

(dez) dias tendo em vista o volume de serviços a serem 

realizados na Procuradoria da Casa, como a análise de 

processos em geral e formalização de pareceres jurídicos; 

CONSIDERANDO o planejamento anual de Concessão 

de Férias de servidores efetivos e comissionados deste 

Poder Legislativo no decorrer do Exercício Financeiro 

2021. 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS ao servidor comissionado 

VICTOR GUTIERES FERREIRA MILHOMEM, Procurador, 

matrícula nº 1066263, lotado junto a Procuradoria, 

referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 02/01/2021 

a partir do dia 27 de setembro de 2021 a 1º de outubro de 
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2021, 05 (cinco) dias e de 10 de dezembro de 2021 a 24 

de dezembro de 2021, 15 (quinze) dias. 

Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos 

Humanos que seja adicionado 1/3 de Férias 

constitucionais na Folha de Pagamento do servidor 

mencionado no art. 1º, bem como, converter em Abono 

Pecuniário o período de 10 (dez) dias do referido servidor 

pela justificativa acima mencionada. 

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

publicação, revogadas as disposições ao contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 (vinte e sete) dias 

do mês de setembro de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

 

Portaria nº 227/2021                                                    

Araguaína/TO, 27 de setembro de 2021. 

Dispõe sobre Inexigibilidade de Licitação para 

a realização de inscrições de Servidores 

deste Poder Legislativo de Araguaína para 

participarem do Curso sobre a Nova Lei de 

Licitações, Contratos Administrativos e dá 

outras providências. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições que lhe 

confere o Artigo 32 do Regimento Interno desta Casa e da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas mais recentes alterações; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar o 

conhecimento dos servidores deste Poder Legislativo de 

Araguaína para o melhor desempenho e desenvolvimento 

das atribuições de servidores vinculados à Procuradoria, 

Controle Interno, Compras, Licitações e Contratos 

Administrativos; 

 

CONSIDERANDO a realização do Curso sobre a Nova 

de Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

promovido pela empresa Vianna de Carvalho Cursos e 

Aulas Ltda, na cidade de Palmas/TO, que acontecerá no 

período de 04 a 05 de outubro de 2021, no Auditório da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/TO); 

CONSIDERANDO que a temática abordada durante 

toda a programação do referido evento é pertinente com a 

área de atuação dos servidores deste Poder Legislativo de 

Araguaína lotados na Procuradoria, Controle Interno, 

Compras, Licitações e Contratos Administrativos; 

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico emitido pela 

Procuradoria, o qual externou a possibilidade da inscrição 

dos servidores Francisco Neto de Carvalho, Vigilante 

designado para o Departamento de Compras, Licitações e 

Contratos Administrativos; Membro da Equipe de Apoio ao 

Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitações, 

matrícula nº 1065370, José Denisson Pereira Rodrigues, 

Analista de Controle Interno (responsável técnico pelo 

Controle Interno junto ao Tribunal de Contas do Estado do 

Tocantins, matrícula nº 1065666, Lucas Bezerra de Sousa, 

Auxiliar Administrativo (Procuradoria), matrícula nº 

1065907, Luciane Costa e Silva Nascimento, Advogada, 

OAB/TO nº 5268, matrícula nº 1065812, Marcianna da 

Silva Araújo Carvalho, Superintendente, matrícula nº 

1066262 e Victor Gutieres Ferreira Milhomem, Procurador, 

matricula nº 1066263 por meio de Inexigibilidade de 

Licitação; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO com fundamento no artigo 25, II, § 1º c/c artigo 

13, VI da Lei nº 8.666/93, 93 para o pagamento de 06 (seis) 

inscrições dos servidores da Câmara Municipal de 

Araguaína: FRANCISCO NETO DE CARVALHO, 

Vigilante, designado para o Departamento de Compras, 

Licitações e Contratos Administrativos; Membro da Equipe 

de Apoio ao Pregoeiro e da Comissão Permanente de 

Licitações, matrícula nº 1065370, JOSÉ DENISSON 

PEREIRA RODRIGUES, Analista de Controle Interno 

(responsável técnico pelo Controle Interno junto ao 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, matrícula nº 

1065666, LUCAS BEZERRA DE SOUSA, Auxiliar 
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Administrativo (Procuradoria), matrícula nº 1065907, 

LUCIANE COSTA E SILVA NASCIMENTO, Advogada, 

OAB/TO nº 5268, matrícula nº 1065812, MARCIANNA DA 

SILVA ARAÚJO CARVALHO, Superintendente, matrícula 

nº 1066262 e VICTOR GUTIERES FERREIRA 

MILHOMEM, Procurador, matricula nº 1066263 para juntos 

participarem do Curso sobre a Nova de Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, promovido pela empresa 

Vianna de Carvalho Cursos e Aulas Ltda, na cidade de 

Palmas/TO, que acontecerá no período de 04 a 05 de 

outubro de 2021, no Auditório da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB/TO), em favor da empresa VIANNA DE 

CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, inscrita no CNPJ 

nº 13.292.261/0001-74, com endereço na Rua Juraci 

Magalhães, nº 162 A, Sala 201, Centro, CEP 44.245-000, 

Conceição do Jacuípe/BA no valor total de R$ 2.934,00 

(dois mil novecentos e trinta e quatro reais), cuja despesa 

correrá por conta do Programa de Trabalho 

01.031.2032.2477, Elemento de Despesa 3.3.90.39.48 e 

fonte 010.  

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

publicação, revogando-se as disposições ao contrário.  

Publique-se e cumpra-se. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

 

Portaria nº 229/2021                                             

Araguaína/TO, 01 de outubro de 2021. 

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO 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 do 

servidor comissionado Fernando Santos de Sousa do 

cargo em comissão de Assessor de Ajudância de Ordem 

do Vereador, lotado junto ao Gabinete do Vereador Jorge 

Ferreira Carneiro, conforme Ofício nº 026/2021, de 30 de 

setembro de 2021;  

 

R E S O L V E: 

Art. 1º EXONERAR a pedido, o servidor comissionado 

FERNANDO SANTOS DE SOUSA, matrícula nº 1066327, 

inscrito no CPF nº 055.182.041-16 do cargo em comissão 

de Assessor de Ajudância de Ordem do Vereador, lotado 

junto ao Gabinete do Vereador Jorge Ferreira Carneiro, 

nomeado através da Portaria nº 139/2021, de 14 de abril 

de 2021, com efeitos retroativos ao dia 1º de abril 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, em 1º (primeiro) de 

outubro de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

 

Portaria nº 230/2021                                             

Araguaína/TO, 01 de outubro de 2021. 

Dispõe sobre concessão de férias a 

servidores públicos efetivos e dá outras 

providências.  
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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 de provimento efetivo da Câmara Municipal de 

Araguaína, conforme segue abaixo: 

SERVIDORES EFETIVOS 

MAT. NOME CARGO ADMISSÃO 
PERÍODO 

AQUISITIVO 
PERÍODO DE 

GOZO 

1065828 
FERNANDO DE 
SOUSA 
TAVARES 

TÉC. DE ARQUIVO, 
DOCUMENTAÇÃO 
E REPRODUÇÃO 

10/04/2017 10/04/2020 a 
10/04/2021 

01/10/2021 a 
30/10/2021 

1065860 
GUMERCINO 
ANTÔNIO DE 
AMORIM 

TÉCNICO DE 
COMPRAS 

17/08/2017 17/08/2020 a 
17/08/2021 

01/10/2021 a 
30/10/2021 

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, em 1º (primeiro) de 

outubro de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

 

 

Portaria nº 231/2021                                             

Araguaína/TO, 01 de outubro de 2021. 

Dispõe sobre concessão de licença 

maternidade a servidora efetiva estável 

Thatyla Carla Oliveira de Sousa, Técnica de 

Contratos e Convênios 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. Manuela Pereira dos Santos, Médica 

Ginecologista/Obstetra, CRM/TO nº 2906, indicando a 

necessidade da servidora efetiva estável Thátyla Carla 

Oliveira de Sousa, Técnica de Contratos e Convênios, com 

lotação junto a Diretoria de Controle Interno deste Poder 

Legislativo de Araguaína de afastar-se do trabalho por um 

período de 120 (cento e vinte) dias a partir do dia 24 de 

setembro de 2021; 

                                                                                                                               

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE a 

servidora efetiva estável THATYLA CARLA OLIVEIRA DE 

SOUSA, Técnica de Contratos e Convênios, matrícula nº 

1065906, lotada junto a Diretoria de Controle Interno, por 

um período de 120 (cento e vinte) dias a partir do dia 24 de 

setembro de 2021 a 21 de janeiro de 2022.   

Art. 2º Fica autorizado a Coordenação de Recursos 

Humanos, obedecendo as formalidades legais contidas na 

Resolução nº 350/2018, a contratar servidor (a) temporário 

para substituir a servidora efetiva estável Thátyla Carla 

Oliveira de Sousa pelo período que a mesma permanecer 

em gozo de licença maternidade, nos termos da Legislação 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 24 de setembro 

de 2021, revogando-se as disposições ao contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º (primeiro) de 

outubro de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 
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