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    ATOS LEGISLATIVOS 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 094, DE 

25 DE OUTUBRO DE 2021. 

Acrescenta e altera dispositivos da Lei nº 

3125, de 12 de dezembro de 2019, 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: 

Art. 1º O artigo 4º, inciso I, da Lei nº 3125, de 12 de 

dezembro de 2019, passa a vigorar com o seguinte 

acréscimo: 

Art. 4º ......................................................... 

I - ................................................................ 

f) 01 (um) representante da Procuradoria 

Municipal. 

.............................................................. (AC) 

Art. 2º Os artigos 4º, inciso II; 7º e 16, inciso II, da Lei nº 

3125, de 12 de dezembro de 2019, passam a vigorar com 

as seguintes redações: 

Art. 4º .......................................................... 

II - ............................................................... 

a) 01 (um) representante do grupo de idosos 

da UMA (Universidade da Maturidade) 

integrada à UFT (Universidade Federal do 

Tocantins) do Campus de Araguaína. 

................................................................. (NR) 

Art. 7º ............................................................ 

 a) 01 (um) representante da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Trabalho e 

Habitação; 

b) 01 (um) representante da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

c) 01 (um) representante da Secretaria 

Municipal de Educação; 

d) 01 (um) representante da Secretaria 

Municipal da Fazenda; 

e) 01 (um) representante da Secretaria 

Municipal de Cultura; 

f) 01 (um) representante da Procuradoria 

Municipal; 

g) 01(um) representante do grupo de idoso da 

UMA (Universidade da Maturidade) integrada 

à UFT (Universidade Federal do Tocantins) do 

Campus de Araguaína; 

h) 02 (dois) representantes das entidades 

municipais de assistência ao idoso; 

i) 01 (um) representante da Casa de 

Caridade Dom Orione; 

j) 01 (um) representante da Igreja Católica; 

k) 01 (um) representante da Igreja 

Evangélica. 

................................................................. (NR) 

Art. 16. ............................................................. 

II - preparar e apresentar ao CMDI 

demonstrações trimestrais de receitas e 

despesas executadas pelo Fundo; 

................................................................. (NR) 
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Art. 3º Esta Lei 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 25 dias do mês de outubro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Executivo 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 095, DE 

26 DE OUTUBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a gestão democrática do ensino 

público municipal de Araguaína 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: 

 

TÍTULO I 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO 

MUNICIPAL 

Art. 1º A presente Lei Complementar institui a Gestão 

democrática do Ensino Público Municipal de Araguaína, em 

conformidade com as seguintes Leis: 

I - Constituição Federal: inciso VI do artigo 206;  

II - Constituição Federal: inciso II do artigo 37; 

III - Lei nº 9.394/96: inciso VIII do artigo 3º, artigos 14 e 

15;  

IV - Lei nº 9.424/96; e 

V - Lei Municipal nº 2.062/2002. 

Art. 2º A Gestão do Ensino Público Municipal será 

exercida na forma desta Lei, com vista à observância dos 

seguintes preceitos: 

I - Participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola;  

II - Transparência dos mecanismos administrativos, 

financeiros e pedagógicos; 

III - Eficiência no uso dos recursos financeiros. 

 

CAPÍTULO I 

DA AUTONOMIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 3º A administração dos estabelecimentos de ensino 

será exercida pelos seguintes órgãos: 

I - Direção; 

II - Associação de Pais e Mestres. 

Art. 4º A autonomia da gestão administrativa dos 

estabelecimentos de ensino será assegurada: 

I - Pelo provimento da função de confiança de Diretor de 

unidade de ensino através de nomeação pelo Chefe do 

poder Executivo; 

II - Pela Autonomia pedagógica e administrativa da 

escola, mediante a organização e funcionamento do Projeto 

Político Pedagógico; 

III - Pela garantia de participação dos segmentos da 

comunidade nas deliberações da Associação de Pais; 

IV - Pela destituição do Diretor, na forma regulada nesta 

Lei. 

Art. 5º A administração da unidade de ensino será 

exercida pelo Diretor, subordinado ao Secretário Municipal 

da Educação. 
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Art. 6º A função de Diretor é de livre escolha, nomeação 

e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 

nos termos dos incisos II e V do artigo 37 da Constituição 

Federal. 

§ 1º Quando houver vacância da função de diretor nas 

Unidades de Ensino, o Chefe do Poder Executivo Municipal 

seguirá os seguintes critérios para escolha e nomeação do 

Diretor: 

I - Ser servidor efetivo e integrante do quadro do 

magistério da educação básica da rede pública municipal 

de ensino e ter cumprido o estágio probatório; 

II - Possuir formação superior em pedagogia ou na área 

de educação; 

III - Que tenha completado, até a data da nomeação, o 

período mínimo de 2 (dois) anos de efetivo serviço no 

magistério como docente; 

IV - Ter disponibilidade para cumprimento do regime de 

trabalho de quarenta horas semanais. 

§ 2º Não se aplica o inciso I do parágrafo anterior quando 

se tratar de vaga para Unidade de Ensino Conveniada. 

§ 3º Não é permitida a nomeação de servidor 

aposentado para exercer a função de Diretor. 

Art. 7º São atribuições do Diretor: 

I - Representar a unidade de ensino, responsabilizando-

se pelo seu funcionamento; 

II - Coordenar com a Associação, a elaboração, a 

execução e a avaliação de projeto administrativo-financeiro-

pedagógico, através do Projeto Político Pedagógico, 

observadas as políticas públicas da Secretaria da 

Educação; 

III - Coordenar a implementação do Projeto Pedagógico 

da Unidade de Ensino, assegurando sua unidade e o 

cumprimento do currículo e do calendário escolar; 

IV - Submeter à Diretoria Executiva, para apreciação e 

aprovação, o Plano de Aplicação dos Recursos 

Financeiros; 

V - Submeter à aprovação da Secretaria da Educação o 

Projeto Político Pedagógico nos primeiros trinta dias do ano 

letivo em curso; 

VI - Aplicar as normas regimentais sobre pessoal, 

incluindo, lotação, controle de frequência, abono de faltas, 

licenças, assim como a avaliação de desempenho dos 

servidores e enviar os relatórios solicitados nos prazos 

determinados pela Secretaria Municipal da Educação; 

VII - Operar o cotidiano da unidade de ensino, não 

permitindo as alterações, interrupções, mudanças que 

alterem o calendário e outras interferências em questões 

gerenciais; 

VIII - Divulgar à comunidade escolar, movimentação 

financeira da unidade de ensino; 

IX - Coordenar o processo de avaliação das ações 

pedagógicas e técnico-administrativo-financeiras 

desenvolvidas na unidade de ensino; 

X - Apresentar, anualmente, à Associação, os resultados 

da avaliação interna e externa da unidade de ensino e as 

propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino e 

ao alcance das metas estabelecidas; 

XI - Apresentar, anualmente, à Secretaria de Educação 

e à comunidade escolar a avaliação do cumprimento das 

metas estabelecidas no Projeto Político Pedagógico, a 

avaliação interna da unidade de ensino e as propostas que 

visem à melhoria da qualidade do ensino e o alcance das 

metas estabelecidas; 

XII - Manter atualizado o tombamento dos bens púbicos, 

zelando, em conjunto com todos os segmentos da 

comunidade escolar, pela sua conservação; 

XIII - Dar conhecimento à comunidade escolar das 

diretrizes e normas emanadas dos órgãos do Sistema de 

Ensino; 

XIV - Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente; 

XV - Responsabilizar-se pelo desempenho escolar dos 

alunos; 
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XVI - Coordenar o processo de elaboração, discussão e 

alteração do regimento escolar. 

Art. 8º O Regimento Escolar, também instrumento de 

autonomia da Unidade de ensino, é o documento específico 

que contém todas as normas, deliberações administrativas, 

relações entre alunos, professores, demais servidores e 

pais. 

Art. 9º O período de administração dos Diretores 

corresponde ao mandato de 2 (dois) anos, permitida a 

recondução, e se encerra com o final do mandato do Chefe 

do Poder Executivo Municipal. 

 Art. 10. A vacância da função de Diretor ocorrerá por 

conclusão da gestão, renúncia, destituição, aposentadoria 

ou morte. 

Art. 11. Ocorrendo a vacância da função de Diretor, o 

substituto será indicado pelo chefe do Poder Executivo 

Municipal, nos termos do artigo 6°, e cumprirá o restante do 

mandato. 

Art. 12. A destituição do Diretor poderá ocorrer: 

I - Após sindicância, em que seja assegurado o direito 

de defesa, em face da ocorrência de fatos que constituam 

ilícito penal, falta de idoneidade moral, de disciplina, de 

assiduidade, de dedicação ao serviço ou de deficiência ou 

infração funcional, desempenho inferior ao do ano anterior; 

II - Por descumprimento desta Lei, no que diz respeito 

as atribuições e responsabilidades;  

III - Pelas situações dispostas no artigo 37 e/ou artigo 43 

desta Lei; 

IV - Por ato discricionário do Chefe do Poder Executivo. 

§ 1º O Secretário Municipal de Administração, mediante 

despacho fundamentado, deverá propor ou determinar a 

instauração de sindicância, para fins previstos no inciso I. 

§ 2º A sindicância será concluída em trinta dias e 

obedecerá aos termos da Lei nº 1.323 de 20 de setembro 

de 1993. 

§ 3º O Secretário Municipal de Administração poderá 

determinar o afastamento do indiciado durante a realização 

da sindicância. 

SEÇÃO II 

DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 

Art. 13. A unidade de ensino municipal contará com 

Associação de Pais e Mestres constituída pela direção da 

unidade de ensino e representantes dos segmentos da 

comunidade escolar. 

Art. 14. A Associação de Pais e Mestres, resguardados 

os princípios constitucionais, as normas legais e as 

diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, terá 

funções consultiva, deliberativa e fiscalizadora nas 

questões pedagógicas, administrativas e financeiras. 

Art. 15. São atribuições da Associação de Pais e 

Mestres, dentre outras:  

I - Elaborar seu próprio regimento interno, que será 

aprovado; 

II - Criar e garantir mecanismos de participação efetiva 

da comunidade escolar na definição do Projeto Político 

Pedagógico; 

III - Aditar, sugerir modificações e aprovar o Projeto 

Político Pedagógico;  

IV - Aprovar o Plano de Aplicação Financeira da unidade 

de ensino; 

V - Apreciar a prestação de contas; 

VI - Recorrer à Secretaria Municipal de Educação sobre 

questões que não se julgar apto a decidir, e não previstas 

no regimento escolar; 

VII - Analisar os resultados da avaliação interna e 

externa da unidade de ensino, propondo alternativas para 

melhoria de seu desempenho; 

VIII - Analisar e apreciar as questões de interesse da 

unidade de ensino a ela encaminhada. 
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Art. 16. Cabe ao representante sugerir, discutir, formular 

e avaliar as propostas para serem apresentadas nas 

reuniões da Associação. 

 

Subseção I 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 17. A Diretoria Executiva será composta por: 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Primeiro-

Tesoureiro e Segundo-Tesoureiro, escolhidos entre o 

Diretor da unidade escolar e os representantes, membros 

do Conselho, cuja quantidade é definida em função do 

número de alunos da unidade escolar: 

I - Até 200 alunos: 04 representantes; 

II - De 201 a 500 alunos: 06 representantes;  

III - Acima de 500 alunos: 08 representantes. 

Art. 18. A direção da unidade escolar também integrará 

a Associação, somando-se aos representantes definidos 

nos incisos do artigo anterior, representada pelo Diretor, 

como membro nato e, no seu impedimento, por 

representante por ele indicado. 

Art. 19. A Assembleia Geral, composta por todos os 

servidores e pais ou responsáveis de alunos, elegerá os 

representantes titulares e suplentes na seguinte proporção: 

I - Metade escolhida entre os servidores da unidade 

escolar; 

II - Metade escolhida entre os pais, ou responsáveis, de 

alunos da unidade escolar. 

Art. 20. Os membros da Diretoria Executiva e seus 

suplentes serão eleitos por votação direta em Assembleia 

Geral. 

Art. 21. Terão direito de votar e ser votado: 

I - Os pais dos alunos ou os responsáveis, perante a 

unidade escolar; 

II - Os membros do magistério e os demais servidores 

em exercício na unidade escolar. 

Parágrafo único. Ninguém poderá votar mais de uma vez 

na mesma unidade escolar, ainda que seja pai ou 

responsável por mais de um aluno, ou que acumule cargos 

ou funções. 

Art. 22. Os membros do magistério e demais servidores 

que possuam filhos regularmente matriculados na unidade 

escolar poderão concorrer somente como servidores. 

 Art. 23. A Diretoria Executiva tomará posse no prazo 

máximo de quinze dias após sua eleição. 

§ 1º Decorrido este prazo e sem justificativa, o membro 

eleito que deixar de tomar posse, será substituído pelo seu 

suplente. 

§ 2º A posse da primeira Diretoria Executiva será dada 

pela direção da unidade de ensino, e das seguintes, pela 

própria Diretoria Executiva. 

§ 3º A Diretoria Executiva elegerá seu Presidente dentre 

os membros que a compõem. 

Art. 24. O mandato dos membros eleitos terá duração de 

dois anos, sendo permitida uma única recondução por igual 

período. 

Art. 25. A Diretoria Executiva deverá reunir-se 

ordinariamente a cada bimestre e, extraordinariamente, 

quando for necessário, por convocação: 

I - De seu Presidente; 

II - Do Diretor da unidade de ensino; 

III - Da metade mais um de seus membros. 

Parágrafo único. A função de membro da Diretoria 

Executiva não será remunerada. 

Art. 26. A Assembleia Geral funcionará somente com 

quórum mínimo de metade mais um de seus membros, 

podendo acontecer, após duas convocações sem quórum, 

com a quantidade presente, sendo válida a votação da 

maioria simples. 
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Parágrafo único. Serão válidas as deliberações da 

Assembleia tomadas por metade mais um dos votos dos 

presentes na reunião. 

Art. 27. Ocorrerá a vacância de membro da Diretoria 

Executiva por conclusão do mandato, renúncia, 

desligamento da unidade escolar ou destituição, 

aposentadoria ou morte. 

§ 1º O não comparecimento do membro da Diretoria 

Executiva a três reuniões ordinárias consecutivas ou a 

cinco reuniões ordinárias ou extraordinárias alternadas, 

também implicará vacância automática da função de 

Conselheiro. 

§ 2º O pedido de destituição de qualquer membro só 

poderá ser aceito pela Diretoria Executiva se aprovado em 

Assembleia Geral, cujo pedido de convocação venha 

acompanhado de assinatura de no mínimo 20% (vinte por 

cento) de seus pares e de razões que justifiquem o pedido. 

§ 3º No prazo mínimo de quinze dias, preenchidos os 

requisitos do § 1º, a Diretoria Executiva convocará a 

Assembleia Geral do respectivo segmento escolar, quando 

os pares, ouvidas as partes, deliberarão sobre o 

afastamento ou não do membro da Diretoria Executiva, que 

será destituído se a maioria dos presentes da Assembleia 

Geral assim o decidir. 

Art. 28. Cabe ao suplente: 

I - Substituir o titular na sua ausência; 

II - Completar o mandato do titular em caso de vacância. 

Parágrafo único. Caso algum segmento da comunidade 

escolar tenha a sua representação diminuída, a Diretoria 

Executiva providenciará a eleição de novo representante 

com seu respectivo suplente, no prazo máximo de trinta 

dias após a vacância. 

Art. 29. Os estabelecimentos de ensino do Município, 

que forem criados a partir da data da publicação desta Lei, 

deverão constituir Associação de Pais e Mestres, e colocá-

la em funcionamento de forma imediata. 

 

CAPÍTULO II 

DA AUTONOMIA FINANCEIRA 

Art. 30. A autonomia da gestão financeira dos 

estabelecimentos de ensino objetiva o seu funcionamento 

normal e a melhoria no padrão de qualidade e será 

assegurada: 

I - Pela alocação de recursos financeiros, previstos no 

orçamento anual municipal; 

II - Pela transferência periódica à rede de unidades de 

ensino públicas municipais dos recursos referidos no inciso 

anterior; 

III - Pela geração de recursos no âmbito dos respectivos 

estabelecimentos de ensino, inclusive a decorrente de 

doações da comunidade. 

Art. 31. Fica instituído, na forma desta Lei, o repasse de 

recursos às unidades escolares da rede pública municipal 

de ensino para custear as suas despesas de água, energia 

e gás, pequenos reparos, reformas, ampliação, e aquisição 

de material didático. 

§ 1º O recurso será disponibilizado a cada instituição de 

ensino, através da Associação respectiva, sob 

responsabilidade do seu ordenador de despesa que é o 

presidente da Associação. 

§ 2º Aos recursos referidos no caput deste artigo serão 

agregados os oriundos de atividades desenvolvidas no 

âmbito de cada estabelecimento de ensino, nos termos da 

lei, os prêmios decorrentes da realização das metas fixadas 

em programas de gestão, bem como doações oriundas de 

pessoas físicas e jurídicas. 

§ 3º Os recursos adicionais próprios da unidade de 

ensino, referidos no parágrafo anterior, serão escriturados 

como receita do Município e integrarão a prestação de 

contas. 

§ 4º O valor do repasse de cada unidade de ensino será 

estabelecido de acordo com o número de alunos 

matriculados, idade predial, despesas fixas e variáveis do 

ano anterior, devendo ser revisto anualmente pela 
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Secretaria Municipal da Educação, observados os limites 

legais de despesas. 

§ 5º Os repasses e despesas discriminados neste artigo 

e outros previstos nesta Lei, submetem-se às regras 

contidas na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 

14.133/21. 

Art. 32. Efetuado o pagamento das despesas fixas e 

essenciais ao funcionamento e desenvolvimento das 

atividades da instituição, a direção da unidade de ensino, 

em conjunto com a Diretoria Executiva, decidirá a aplicação 

de eventual saldo, desde que haja dotação orçamentária 

para a despesa. 

 Parágrafo único. Não será permitido o pagamento de 

juros, mora ou taxas por atraso nos pagamentos, arcando o 

presidente da Associação com tais responsabilidades. 

Art. 33. As despesas referidas no artigo anterior, 

compreendem: 

I - A aquisição de material pedagógico, de expediente e 

de manutenção para a unidade de ensino;  

II - A aquisição de móveis e equipamentos; 

III - A realização de pequenas obras, reformas, 

ampliações e reparos; 

IV - Contas de água, energia, gás, internet, e outros 

serviços contínuos essenciais. 

Parágrafo único. Os bens referenciados no inciso II 

deste artigo, ao serem adquiridos deverão compor o 

patrimônio da Prefeitura Municipal por meio de termo de 

doação, sendo vedado à Associação constituir patrimônio 

próprio. 

Art. 34. A utilização do recurso pelo presidente da 

Associação depende da prévia aprovação do plano de 

aplicação pela Diretoria Executiva e de análise técnica pelo 

Departamento Financeiro da Secretaria Municipal da 

Educação. 

Art. 35. O recurso de que trata esta Lei será precedido 

de empenho em dotações orçamentárias próprias tendo 

como beneficiário a Associação da unidade de ensino. 

Art. 36. A prestação de contas, demonstrando a 

aplicação dos recursos administrados, acompanhada de 

parecer conclusivo da Diretoria Executiva, será 

encaminhada trimestralmente à Secretaria Municipal da 

Educação, podendo ser requisitada a qualquer tempo para 

análise, homologação e procedimentos complementares 

decorrentes de sua avaliação. 

§ 1º A prestação de contas de que trata o caput é 

condição para liberação de novos repasses. 

§ 2º O descumprimento do prazo referido neste artigo 

sujeita ao ordenador de despesa responsável à multa diária 

de 1% do valor do recurso recebido, limitada a 30% de seu 

montante. 

§ 3º A multa a que se refere o parágrafo anterior deverá 

ser recolhida à conta de origem da despesa no prazo de até 

cinco dias úteis, contados da data de recebimento da 

notificação. 

§ 4º Fica a cargo da Secretaria Municipal da Educação 

instituir, no seu âmbito de funcionamento, órgão de controle 

interno voltado para atuar especificamente junto às 

Associações. 

§ 5º Em se tratando de multas e devoluções de recursos 

em grande vulto, o secretário municipal da educação 

poderá estabelecer parcelas fixas e prazos para sua 

quitação, devidamente acrescidos os juros e correções. 

Art. 37. Perderá a função o presidente da Associação, 

que: 

I - Deixar de prestar contas nos prazos preestabelecidos 

em lei; ou  

II - Aplicar os recursos recebidos de forma irregular. 

Parágrafo único. Sendo o presidente da Associação 

destituído e, sendo o mesmo também Diretor da unidade de 

ensino ocorrerá a destituição das duas funções. 

 

CAPÍTULO III 

DA AUTONOMIA DA GESTÃO PEDAGÓGICA 
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Art. 38. A autonomia da gestão pedagógica dos 

estabelecimentos de ensino será assegurada pelo Diretor 

da unidade, que é o responsável em promover e assegurar 

o desempenho dos alunos, garantindo os bons resultados, 

dentro das metas estabelecidas no Projeto Político 

Pedagógico. 

§ 1º Cabe ao Diretor, juntamente com a equipe técnica 

e o corpo docente, definir as estratégias a serem usadas 

com os alunos de rendimento não satisfatório, a fim de 

garantir o sucesso escolar de todos os alunos. 

§ 2º Compete ao Diretor colocar à disposição da 

Secretaria da Educação professores que não possuem a 

habilidade mínima adequada para o desempenho de suas 

funções, desde que esgotadas todas as possibilidades de 

intervenção Pedagógica e Administrativa. 

Art. 39. É de responsabilidade do Diretor da unidade de 

ensino assegurar a aprovação do Projeto Político 

Pedagógico junto à Diretoria Executiva da Associação. 

Art. 40. Compete à unidade de ensino definir pelos livros, 

métodos, meios e materiais de ensino a serem 

implementados, em seu processo ensino-aprendizagem. 

Art. 41. É de competência do Diretor da unidade de 

ensino responsabilizar-se pelo desenvolvimento 

profissional dos servidores, garantindo e promovendo, 

quando necessário, a capacitação destes, ficando a cargo 

da Secretaria Municipal de Educação a coordenação e 

certificação do processo. 

Art. 42. Compete à unidade de ensino analisar os 

resultados da avaliação externa e se auto avaliarem, por 

esses resultados, adotando e implementando as medidas 

necessárias para correção de problemas e 

aperfeiçoamento dos bons resultados. 

Art. 43. O Diretor, como o responsável pelos resultados 

da unidade de ensino, é passível de sanções e até 

substituição, face a esses resultados. 

 

SEÇÃO I 

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE DE 

ENSINO 

Art. 44. As unidades de ensino elaborarão sob a 

coordenação do Diretor, Projeto Político Pedagógico, nas 

áreas administrativa, financeira e pedagógica, em 

consonância com as políticas públicas vigentes e com o 

Plano Municipal de Educação. 

§ 1º O projeto a que se refere o artigo anterior incluirá a 

proposta pedagógica da unidade de ensino, elaborada com 

base no padrão referencial de currículo estabelecido pela 

Secretaria Municipal da Educação. 

§ 2º A avaliação do Projeto Político Pedagógico, que se 

constitui na avaliação interna, será efetivada através da 

aferição do cumprimento das metas do Plano Municipal de 

Educação e da produtividade do processo escolar, com 

base na avaliação de desempenho dos alunos, 

considerando, entre outros, os índices de permanência, 

promoção na vida escolar e avaliação externa. 

  

SEÇÃO II 

DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

Art. 45. Todos os estabelecimentos de ensino da rede 

pública municipal serão anualmente avaliados, através do 

“Sistema de Avaliação Municipal de Araguaína – SIAMA, 

coordenado e executado pela Secretaria Municipal da 

Educação. 

Art. 46. Na avaliação externa ter-se-á como base o 

padrão referencial de currículo, as diretrizes legais vigentes 

e as políticas públicas. 

Parágrafo único. O Diretor será responsável diretamente 

pelo resultado da avaliação externa na sua unidade escolar. 

Art. 47. Os resultados da avaliação externa serão 

anualmente divulgados pela Secretaria Municipal de 

Educação e comunicados a cada unidade de ensino da 

rede pública municipal e servirão como base para a 

reavaliação e aperfeiçoamento do Projeto Político 

Pedagógico para o ano seguinte. 
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TÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 48. Cabe à Secretaria Municipal da Educação 

promover o acesso dos integrantes do magistério às 

oportunidades de formação, atualização e 

aperfeiçoamento, com a finalidade de contribuir com sua 

qualificação profissional e com o objetivo de elevar o nível 

de qualidade da educação municipal. 

Art. 49. A presente Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação oficial revogando-se a Lei Municipal 

3.192, de 16 de dezembro de 2020, e todas as demais 

disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 26 dias do mês de outubro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 096, DE 

11 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Institui o Regime de Previdência 

Complementar no âmbito do Município de 

Araguaína/TO; fixa o limite máximo para a 

concessão de aposentadorias e pensões pelo 

regime de previdência de que trata o art. 40 da 

Constituição Federal; autoriza a adesão a 

plano de benefícios de previdência 

complementar; 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 

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de 

Araguaína/TO, o Regime de Previdência Complementar – 

RPC, a que se referem os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 

40 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. O valor dos benefícios de 

aposentadoria e pensão devido pelo Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS aos servidores públicos titulares 

de cargos efetivos, incluídas suas autarquias e fundações, 

que ingressarem no serviço público do Município de 

Araguaína/TO a partir da data de início da vigência do RPC 

de que trata esta Lei, não poderá superar o limite máximo 

dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência 

Social – RGPS. 

Art. 2º O Município de Araguaína/TO é o patrocinador do 

plano de benefícios do Regime de Previdência 

Complementar de que trata esta Lei, sendo representado 

pelo Prefeito Municipal que poderá delegar esta 

competência. 

Parágrafo único. A representação de que trata o caput 

deste artigo compreende poderes para a celebração de 

convênio de adesão e suas alterações, retirada de 

patrocínio, transferência de gerenciamento e para 

manifestação acerca da aprovação ou da alteração de 

plano de benefícios de que trata esta Lei e demais atos 

correlatos. 

Art. 3º O Regime de Previdência Complementar de que 

trata esta Lei terá vigência e será aplicado aos servidores 

públicos titulares de cargos efetivos de quaisquer dos 

poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que 

ingressarem no serviço público a partir da data de: 

I - publicação da autorização, pelo órgão fiscalizador de 

que trata a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 

2001, do convênio de adesão do patrocinador ao plano de 

benefícios previdenciário administrado pela entidade 

fechada de previdência complementar; ou 
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II - início de vigência convencionada no convênio de 

adesão firmado com a entidade fechada de previdência 

complementar. 

Art. 4º A partir do início de vigência do Regime de 

Previdência Complementar de que trata esta Lei, 

independentemente da inscrição do servidor como 

participante no plano de benefícios oferecido, aplicar-se-á o 

limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, de que 

trata o art. 40 da Constituição Federal, às aposentadorias e 

pensões a serem concedidas pelo RPPS do Município de 

Araguaína/TO aos segurados definidos no parágrafo único 

do art. 1º. 

Art. 5º Os servidores definidos no parágrafo único do art. 

1º desta Lei que tenham ingressado no serviço público até 

a data anterior ao início da vigência do Regime de 

Previdência Complementar poderão, mediante prévia e 

expressa opção, aderir ao RPC, na forma a ser regulada 

por lei específica, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias, contado da vigência do Regime de Previdência 

Complementar. 

Parágrafo único. O exercício da opção a que se refere o 

caput deste artigo é irrevogável e irretratável, devendo 

observar o disposto no art. 4º desta Lei. 

Art. 6º O Regime de Previdência Complementar de que 

trata o art. 1º será oferecido por meio de adesão a plano de 

benefícios já existente ou plano próprio em entidade de 

previdência complementar. 

 

CAPÍTULO II 

DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

Seção I 

Das Linhas Gerais do Plano de Benefícios 

Art. 7º O plano de benefícios previdenciário estará 

descrito em regulamento, observadas as disposições das 

pertinentes Leis Complementares, e dos normativos 

decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido, 

obrigatoriamente, a todos os servidores efetivos do 

Município de Araguaína/TO de que trata o art. 3º desta Lei. 

Art. 8º O Município de Araguaína/TO somente poderá 

ser patrocinador de plano de benefícios estruturado na 

modalidade de contribuição definida, cujos benefícios 

programados tenham seu valor permanentemente ajustado 

à reserva constituída em favor do participante, inclusive na 

fase de percepção de benefícios, considerando o resultado 

líquido de sua aplicação, os valores aportados, resgatados 

e/ou portados e os benefícios pagos. 

§ 1º O plano de que trata o caput deste artigo deverá 

prever benefícios não programados que: 

I - assegurem pelo menos, os benefícios decorrentes 

dos eventos invalidez e morte do participante; e 

II - sejam estruturados unicamente com base em reserva 

acumulada em favor do participante. 

§ 2º Na gestão dos benefícios de que trata o § 1º deste 

artigo, o plano de benefícios previdenciários poderá prever 

a contratação de cobertura de risco adicional junto à 

sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico. 

§ 3º O plano de que trata o caput deste artigo poderá 

prever cobertura de sobrevivência do assistido, desde que 

contratada junto à sociedade seguradora. 

 

Seção II 

Do Patrocinador 

Art. 9º O Município de Araguaína/TO é o responsável 

pelo aporte de contribuições e pelas transferências das 

contribuições descontadas dos seus servidores ao plano de 

benefícios previdenciário, observado o disposto nesta Lei, 

no convênio de adesão e no regulamento. 

§ 1º As contribuições devidas pelo patrocinador deverão 

ser pagas, de forma centralizada, pelos poderes, incluídas 

suas autarquias e fundações, e em hipótese alguma 

poderão ser superiores às contribuições normais dos 

participantes. 

§ 2º O Município de Araguaína/TO será considerado 

inadimplente em caso de descumprimento, por quaisquer 

dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, de 
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qualquer obrigação prevista no convênio de adesão e no 

regulamento do plano de benefícios. 

Art. 10. Deverão estar previstas, expressamente, nos 

instrumentos jurídicos cabíveis ao plano de benefícios 

administrado pela entidade de previdência complementar, 

cláusulas que estabeleçam no mínimo: 

I - a não existência de solidariedade do Ente Federativo, 

enquanto patrocinador, em relação a outros patrocinadores; 

instituidores, averbadores; planos de benefícios e entidade 

de previdência complementar; 

II - os prazos de cumprimento das obrigações pelo 

patrocinador e das sanções previstas para os casos de 

atraso no envio de informações cadastrais de participantes 

e assistidos, de pagamento ou do repasse das 

contribuições; 

III - que o valor correspondente à atualização monetária 

e aos juros suportados pelo patrocinador por atraso de 

pagamento ou de repasse de contribuições será revertido à 

conta individual do participante a que se referir a 

contribuição em atraso; 

IV - eventual valor de aporte financeiro, a título de 

adiantamento de contribuições, a ser realizado pelo Ente 

Federativo; 

V - as diretrizes com relação às condições de retirada de 

patrocínio ou rescisão contratual e transferência de 

gerenciamento da administração do plano de benefícios 

previdenciário; 

VI - o compromisso da entidade de previdência 

complementar de informar a todos os patrocinadores 

vinculados ao plano de benefícios sobre o inadimplemento 

de patrocinador em prazo superior a noventa dias no 

pagamento ou repasse de contribuições ou quaisquer 

obrigações, sem prejuízo das demais providências 

cabíveis. 

 

Seção III 

Dos Participantes 

Art. 11. Podem se inscrever como participantes do Plano 

de Benefícios todos os servidores efetivos do Município de 

Araguaína/TO. 

Art. 12. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano 

de benefícios o participante que:  

I - esteja cedido a outro órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, inclusive suas empresas 

públicas e sociedades de economia mista; 

II - esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo 

temporariamente, com ou sem recebimento de 

remuneração, inclusive para o exercício de mandato eletivo 

em qualquer dos entes da federação; 

III - optar pelo benefício proporcional diferido ou 

autopatrocínio, na forma do regulamento do plano de 

benefícios. 

§ 1º O regulamento do plano de benefícios disciplinará 

as regras para a manutenção do custeio do plano de 

benefícios, observada a legislação aplicável. 

§ 2º Havendo cessão com ônus para o cessionário 

subsiste a responsabilidade do patrocinador em recolher 

junto ao cessionário e repassar a contribuição ao plano de 

benefícios, nos mesmos níveis e condições que seriam 

devidos pelo patrocinador, na forma definida no 

regulamento do respectivo plano. 

§ 3º Havendo cessão com ônus para o cedente, o 

patrocinador arcará com a sua contribuição ao plano de 

benefícios. 

§ 4º O patrocinador arcará com a sua contribuição, 

somente, quando o afastamento ou a licença do cargo 

efetivo se der sem prejuízo do recebimento da 

remuneração. 

Art. 13. Os servidores referidos no art. 3º desta Lei, com 

remuneração superior ao limite máximo estabelecido para 

os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, serão 

automaticamente inscritos no respectivo plano de 

benefícios de previdência complementar desde a data de 

entrada em exercício. 
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§ 1º No momento da admissão, o servidor receberá uma 

cartilha explicativa contendo todas as informações 

necessárias sobre o plano de benefícios patrocinado pelo 

Município de Araguaína - TO para que opte de forma segura 

e consciente sobre a permanência ou não no referido 

regime de previdência complementar.  

§ 2º É facultado aos servidores e membros referidos no 

caput deste artigo manifestarem a ausência de interesse 

em aderir ao plano de benefícios patrocinado pelo 

Município de Araguaína - TO, sendo seu silêncio ou inércia, 

no prazo de cento e vinte dias após sua inscrição 

automática na forma do caput deste artigo, reconhecida 

como aceitação tácita à inscrição. 

§ 3º A anulação da inscrição prevista no § 1º deste artigo 

e a restituição prevista no §2º deste artigo não constituem 

resgate. 

§ 4º No caso de anulação da inscrição prevista no § 1º 

deste artigo, a contribuição aportada pelo patrocinador será 

devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da 

devolução da contribuição aportada pelo participante. 

§ 5º Sem prejuízo ao prazo para manifestação da 

ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios, fica 

assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer 

tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do 

regulamento do plano de benefícios. 

 

Seção IV 

Das Contribuições 

Art. 14. As contribuições do patrocinador e do 

participante incidirão sobre a base de cálculo das 

contribuições ao RPPS que exceder o limite máximo dos 

benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, 

observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição 

Federal. 

§ 1º A alíquota da contribuição do participante será por 

ele definida, observado o disposto no regulamento do plano 

de benefícios. 

§ 2º Os participantes poderão realizar contribuições 

facultativas ou adicionais, de caráter voluntário, sem 

contrapartida do Patrocinador, na forma do regulamento do 

plano de benefícios. 

Art. 15. O patrocinador somente se responsabilizará por 

realizar contribuições em contrapartida às contribuições 

normais dos participantes que atendam, 

concomitantemente, às seguintes condições: 

I - sejam segurados do RPPS, na forma prevista no art. 

1º ou art. 5º desta Lei; e 

II - recebam subsídios ou remuneração que exceda o 

limite máximo a que se refere o art. 4º desta Lei, observado 

o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 

§ 1º A contribuição do patrocinador será paritária à do 

participante sobre a parcela que exceder o limite máximo a 

que se refere o parágrafo único do art. 1º desta Lei. 

§ 2º Observadas as condições previstas no § 1º deste 

artigo e no disposto no regulamento do plano de benefícios, 

a contribuição do patrocinador não poderá exceder ao 

percentual de 8,5% (oito vírgula cinco por cento). 

§ 3º Os participantes que não se enquadrem nas 

condições previstas nos incisos I e II do caput deste artigo 

não terão direito à contrapartida do Patrocinador. 

§ 4º Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o 

Patrocinador deverá realizar o repasse das contribuições 

descontadas diretamente da remuneração ou subsídio dos 

participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, 

embora não enquadrados no inciso II deste artigo, estejam 

inscritos no plano de benefícios. 

§ 5º Sem prejuízo às demais penalidades e 

responsabilidades previstas nesta Lei e na legislação 

aplicável, as contribuições recolhidas com atraso estarão 

sujeitas à atualização monetária e consectários de mora 

estabelecidos no Convênio, regulamento e plano de custeio 

do respectivo plano de benefícios, ficando o Patrocinador 

desde já autorizado a adotar as providências necessárias 

para o regular adimplemento de suas obrigações junto ao 

plano de benefícios. 
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Art. 16. A entidade de previdência complementar 

administradora do plano de benefícios manterá controle 

individual das reservas constituídas em nome do 

participante e registro das contribuições deste e dos 

patrocinadores. 

 

Seção V 

Do Processo de Seleção da Entidade 

Art. 17. A escolha da entidade de previdência 

responsável pela administração do Plano de Benefícios 

será precedida de processo seletivo conduzido com 

impessoalidade, publicidade e transparência e que 

contemple requisitos de qualificação técnica e 

economicidade indispensáveis à garantia da boa gestão 

dos planos de benefícios. 

§ 1º A relação jurídica com a entidade será formalizada 

por convênio de adesão, com vigência por prazo 

indeterminado. 

§ 2º O processo seletivo poderá ser realizado em 

cooperação com outros Municípios desde que seja 

demonstrado o efetivo cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no caput deste artigo. 

 

Seção VI 

Do Acompanhamento do Regime de Previdência 

Complementar 

Art. 18. O Poder Executivo deverá instituir um Comitê de 

Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC) 

nos termos da legislação vigente e na forma regulamentada 

pelo Município de Araguaína/TO: 

§1º Compete ao CAPC acompanhar a gestão dos planos 

de previdência complementar, os resultados do plano de 

benefícios, recomendar a transferência de gerenciamento, 

manifestar-se sobre alterações no regulamento do plano, 

além de outras atribuições e responsabilidades definidas 

em regulamento na forma do caput. 

§2º O Poder Executivo poderá, alternativamente ao 

comando do caput, delegar as competências descritas no 

§1º deste artigo ao órgão ou conselho já devidamente 

instituído no âmbito dos regimes próprios de previdência 

social desde que assegure a representação dos 

participantes. 

§3º O CAPC terá composição de no máximo 4 (quatro) 

membros e será paritária entre representantes dos 

participantes e assistidos, e do patrocinador, cabendo a 

este a indicação do conselheiro presidente, que terá, além 

do seu, o voto de qualidade. 

§4º Os membros do CAPC deverão ter formação 

superior completa, e atender aos requisitos técnicos 

mínimos e experiência profissional definidos em 

regulamento pelo Município de Araguaína/TO na forma do 

caput. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 19. As nomeações de novos servidores de cargo 

efetivo do Município de Araguaína/TO que possuam o 

subsídio ou a remuneração do cargo acima dos valores do 

limite máximo estabelecido para os benefícios de 

aposentadorias e pensões do Regime Geral de Previdência 

Social, ficam condicionadas ao início da vigência do 

Regime de Previdência Complementar previsto na forma do 

art. 3º desta Lei. 

Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a promover 

aporte inicial para atender às despesas decorrentes da 

adesão ou da instituição do plano de benefício 

previdenciário de que trata esta Lei, observado: 

I - O limite de até R$ 300.000,00, no limite de 05 anos 

(cinco anos), mediante créditos adicionais, para atender, 

exclusivamente, ao custeio de despesas administrativas 

pré-operacionais necessárias à adesão ou à implantação 

do plano de benefícios previdenciário, vedado o aporte 

desses recursos a entidade de previdência complementar; 

II - O limite de até R$ 300.000,00, no limite de 05 anos 

(cinco anos), mediante a abertura, em caráter excepcional, 
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de créditos especiais, a título de adiantamento de 

contribuições, cujas regras de compensação deverão estar 

expressas no convênio de adesão. 

Art. 21. Fica autorizado o Município de Araguaína/TO a 

instituir ou aderir a plano de benefícios já existente que 

permita a inscrição de servidores públicos não detentores 

de cargo efetivo, sem o aporte de contribuição patronal. 

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 11 dias do mês de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3246, DE 26 DE OUTUBRO 

DE 2021. 

Dispõe sobre a sinalização tátil, sonora e 

visual nos prédios com funcionamento de 

órgãos públicos 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. 1° Fica determinado que os prédios com 

funcionamento de órgãos públicos municipais deverão 

dispor de sinalização tátil, sonora e visual para 

acessibilidade dos deficientes visuais e auditivos em suas 

dependências em conformidade com a Lei Federal nº 

13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). 

§ 1º O Poder Executivo Municipal definirá, por meio de 

instrumentos legais, o órgão ou departamento que será 

responsável pelo acompanhamento da implementação das 

determinações desta Lei.  

§ 2º O formato e a utilização das sinalizações táteis de 

alerta ou direcionais deverão seguir as definições da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

conforme especificado pela NBR 9050.  

Art. 2º A garantia de acessibilidade aos deficientes 

visuais obedecerá à comunicação e sinalização tátil, 

direcional e de alerta, nos pisos, corrimãos, acessos às 

escadas, elevadores, calçadas, obstáculos suspensos e 

sinalização sonora de acordo com as disposições da Lei 

Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. 

§ 1º Sinalização tátil é aquela realizada por meio de 

caracteres em relevo, Braille ou figuras em relevo. 

§ 2º Sinalização sonora é aquela realizada por meio de 

recursos auditivos.  

§ 3º Sinalização visual é aquela realizada por meio de 

textos ou figuras. 

Art. 3º A forma de execução dos serviços referentes às 

determinações desta Lei deverá ser realizada de acordo 

com os critérios do Código de Postura do Município, 

obedecendo também as normativas da ABNT/NBR 9050.  

Art. 4º A acessibilidade aos bens tombados deverá 

observar os critérios específicos estabelecido na 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 

aprovados pelos órgãos do patrimônio histórico e cultural 

competentes. 

Art. 5º O Poder Executivo Municipal fica obrigado a 

incluir em todos os projetos de engenharia e de 

infraestrutura do Poder Público municipal a implantação dos 

itens descritos no art. 3º e seus parágrafos a partir da data 

em que esta Lei entra em vigor.  

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário.  

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

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 26 dias do mês de outubro de 2021. 
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GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Luciano Félix Santana Sousa 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3247, DE 26 DE OUTUBRO 

DE 2021. 

Dispõe sobre a criação do Programa Rua do 

Ciclismo 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 Rua do Ciclismo no 

âmbito do Município de Araguaína que tem como objetivo 

desenvolver e ordenar a prática de ciclismo nas vias e 

logradouros públicos de forma segura. 

Art. 2º São objetivos específicos do Programa: 

I - desenvolver e ordenar a prática de ciclismo para 

população em geral; 

II - assegurar à população local ambiente seguro e 

adequado para prática do ciclismo. 

Art. 3º A implantação, coordenação e acompanhamento 

do Programa ficará a cargo do órgão competente do Poder 

Executivo Municipal e funcionará nos horários definidos por 

este órgão, no mínimo, duas vezes por semana. 

Art. 4º A designação dos logradouros e/ou vias para 

implantação do Programa Rua do Ciclismo será de 

responsabilidade dos próprios munícipes, que oficializarão 

à administração para implantação do Programa nas vias 

públicas escolhidas. 

§ 1º O cumprimento do disposto no caput deste artigo 

dependerá de prévia aprovação do órgão competente do 

Poder Executivo Municipal que analisará as condições 

viárias dos logradouros indicados. 

§ 2º Atendidas as exigências de que trata o § 1º deste 

artigo, o órgão competente do Poder Executivo Municipal 

demarcará e sinalizará a área destinada à execução das 

atividades de ciclismo. 

§ 3º Nos horários previstos no art. 3º desta Lei para a 

prática das atividades referentes ao Programa Rua do 

Ciclismo, o órgão competente do Poder Executivo Municipal 

poderá manter pessoal técnico especializado para 

ordenamento do tráfego de veículos nos logradouros 

envolvidos, se necessário. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas, se necessário. 

Art. 6º A presente Lei será aplicada em consonância 

com a Lei Municipal nº 3115, de 08 de novembro de 2019. 

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

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 26 dias do mês de outubro de 2021. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3248, DE 26 DE OUTUBRO 

DE 2021. 

Institui o Dia Municipal de Prevenção, 

Orientação e Combate ao Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) no âmbito do 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 Dia Municipal de Prevenção, Orientação e 
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Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), a ser 

celebrado no dia 29 de outubro de cada ano.  

Parágrafo único. O dia a que se refere o caput deste 

artigo constará do Calendário Oficial de Eventos do 

Município de Araguaína.  

Art. 2º São objetivos do Dia Municipal de Prevenção, 

Orientação e Combate ao Acidente Vascular Cerebral 

(AVC):  

I - prestar informações e esclarecimentos às pessoas 

acerca do AVC;  

II - estimular a realização de pesquisas, palestras e 

ações educativas, a fim de prevenir os casos de AVC;  

III - incentivar a sociedade em geral a adotar as medidas 

de prevenção sobre AVC. 

Art. 3º O Poder Executivo Municipal regulamentará a 

presente Lei no que couber. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 26 dias do mês de outubro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Enoque Neto Rocha De Souza 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3249, DE 26 DE OUTUBRO 

DE 2021. 

Institui a Semana Municipal de Prevenção à 

Cegueira 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 instituída, no âmbito do Município de 

Araguaína, a Semana de Prevenção à Cegueira, a ser 

realizada na segunda semana do mês de outubro de cada 

ano.  

Parágrafo único. A semana a que se refere o caput deste 

artigo passa a integrar o Calendário Oficial do Município de 

Araguaína.  

Art. 2º O Poder Público Municipal poderá desenvolver 

ações, realizar planejamentos, elaborações e execução de 

atos para divulgar as causas da cegueira, a fim de prevenir 

e tratar, de modo mais eficaz, doenças como catarata e 

glaucoma e para realização de mutirão de consultas e 

cirurgias. 

Art. 3º O Poder Executivo Municipal regulamentará a 

presente Lei no que couber. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 26 dias do mês de outubro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Enoque Neto Rocha De Souza 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3250, DE 26 DE OUTUBRO 

DE 2021. 

Altera o nome da Praça Noroeste para Praça 

Pe. Almir Menezes, no Setor Noroeste, na 

cidade 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. 1° Fica determinado que a Praça Noroeste, 

localizada na Rua Ademar Vicente Ferreira, número 2475, 

Setor Noroeste, na cidade de Araguaína, passa a ser 

denominada de Praça Pe. Almir Menezes. 
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Art. 2º O Poder Executivo Municipal baixará os atos 

necessários ao cumprimento desta Lei. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas, se necessárias. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial, revogando as disposições contrárias. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 26 dias do mês de outubro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Luciano Félix Santana Sousa 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3251, DE 26 DE OUTUBRO 

DE 2021. 

Institui o Dia Municipal de Incentivo ao 

Aleitamento Materno no 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 instituído, no âmbito do Município de 

Araguaína, o Dia Municipal de Incentivo ao Aleitamento 

Materno, que integrará o Calendário de eventos do 

Município e será celebrado, anualmente, no dia 1º de 

agosto. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 

aleitamento materno a situação do lactente que é 

amamentado de forma exclusiva quando recebe somente 

leite materno, de sua mãe ou ordenhado, e não recebe 

quaisquer outros líquidos ou alimentos sólidos, à exceção 

de gotas de vitaminas, minerais ou outros medicamentos 

necessários. 

Art. 2º O Poder Público Municipal, por meio de seus 

órgãos, poderá promover mobilizações, eventos e ações 

com objetivo de estimular o aleitamento materno, inclusive 

mediante parceria com outros órgãos públicos do Estado e 

da União, instituições e empresas privadas. 

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal expedir a 

regulamentação da presente Lei. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 26 dias do mês de outubro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Gideon da Silva Soares 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3252, DE 26 DE OUTUBRO 

DE 2021. 

Institui o Dia Municipal de Conscientização e 

Controle do Colesterol no 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 instituído, no âmbito do Município de 

Araguaína, o Dia Municipal de Conscientização e Controle 

do Colesterol, que integrará o calendário de eventos do 

Município e será celebrado, anualmente, no dia 8 de 

agosto. 

Art. 2º O Poder Público Municipal, por meio de seus 

órgãos, poderá promover mobilizações, eventos e ações 

com objetivo de estimular a conscientização e realização de 

consultas e exames preventivos para avaliação e controle 

do colesterol, inclusive mediante parceria com outros 

órgãos públicos do Estado e da União, instituições e 

empresas privadas. 

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal expedir a 

regulamentação da presente Lei. 
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 26 dias do mês de outubro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Gideon da Silva Soares 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3253, DE 08 DE NOVEMBRO 

DE 2021. 

Declara de utilidade pública a Associação 

Evangélica Cultural e Assistência Social das 

Assembleias de Deus Ministério de Madureira 

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 declarada de utilidade pública a Associação 

Evangélica Cultural e Assistência Social das Assembleias 

de Deus Ministério de Madureira de Araguaína (SEMIADA), 

com CNPJ n° 09019513/0001-19 e localizada na Rua C, 

s/n, no Setor Rodoviário, na cidade de Araguaína, Estado 

do Tocantins.   

 Parágrafo único. A SEMIADA está constituída em forma 

de associação sem fins lucrativos e tem prestado relevantes 

serviços sociais à comunidade.   

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

publicação oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 08 dias do mês de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3254, DE 11 DE NOVEMBRO 

DE 2021. 

Dispõe sobre as diretrizes para ações de 

Promoção da Dignidade Menstrual, de 

conscientização e informação sobre a 

menstruação, o fornecimento de absorventes 

higiênicos 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. 1° Ficam instituídas, no âmbito do município de 

Araguaína, as diretrizes para as ações de Promoção da 

Dignidade Menstrual Araguaína (PDMA) e o Programa de 

Fornecimento de Absorventes Higiênicos (PFAH), que 

serão regidas nos termos desta Lei. 

Art. 2º As ações instituídas por esta Lei têm como 

objetivos a conscientização acerca da menstruação, assim 

como o acesso aos absorventes higiênicos femininos, como 

fator de redução da desigualdade social, e visam, em 

especial: 

I - combater a precariedade menstrual; 

II - promover a atenção integral à saúde da mulher e aos 

cuidados básicos referentes à menstruação; 

III - garantir a universalização do acesso das mulheres 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica aos 

absorventes higiênicos durante o ciclo menstrual; 

IV - combater a desinformação e o tabu sobre a 

menstruação, com a ampliação do diálogo sobre o tema por 

meio das políticas e serviços públicos, nas comunidades e 

no âmbito familiar; 

V - reduzir as faltas escolares, os prejuízos à 

aprendizagem e a evasão escolar de estudantes em idade 

reprodutiva. 
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Art. 3º As ações de Promoção da Dignidade Menstrual 

de que trata esta Lei consistem nas seguintes diretrizes 

básicas: 

I - desenvolvimento de ações e articulação entre órgãos 

públicos, sociedade civil e a iniciativa privada, que visem ao 

desenvolvimento do pensamento livre de preconceito, em 

torno da menstruação; 

II - incentivo à promoção de palestras e cursos nos quais 

a menstruação seja abordada como um processo natural do 

corpo feminino, com vistas à proteção da saúde da mulher; 

III - elaboração e distribuição de cartilhas e folhetos 

explicativos que abordem o tema da menstruação, 

objetivando ampliar o conhecimento e desmistificar a 

questão; 

IV - fomentar a realização de campanhas de captação 

de recursos que assegurem a disponibilização e 

distribuição gratuita de absorventes pelo Poder Público 

Municipal por meio de aquisição por compra, doação ou 

outras formas, mediante parcerias com a iniciativa privada, 

organizações não governamentais, ou pelo próprio Poder 

Público Municipal dentro de sua realidade orçamentária. 

Art. 4º O disposto no inciso IV do art. 3° desta Lei aplica-

se às mulheres de baixa renda do município de Araguaína, 

bem como às estudantes de escolas públicas municipais 

em situação de vulnerabilidade social, de forma a não expor 

publicamente sua intimidade. 

§ 1º O Poder Executivo Municipal deverá fornecer os 

absorventes higiênicos em quantidade adequada às 

necessidades das estudantes. 

§ 2º A distribuição final dos absorventes às estudantes 

da Rede Pública Municipal de ensino deverá ser realizada 

pela coordenação pedagógica de cada escola, após serem 

disponibilizados pelo Poder Público Municipal. 

Art. 5º Para efeitos desta Lei, serão utilizados os 

indicadores sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), do Cadastro Único para Programas 

Sociais (CadÚnico) do Governo Federal e dados 

disponíveis ao Poder Executivo Municipal para a definição 

das mulheres que estejam em situação de vulnerabilidade 

que justifica a devida distribuição gratuita dos absorventes, 

conforme as determinações desta Lei. 

Art. 6° As despesas decorrentes da execução da 

presente Lei correrão por conta das verbas orçamentária do 

Poder Executivo Municipal. 

Art. 7° A presente Lei será regulamentada pelo Poder 

Executivo Municipal. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias 

após a data de sua publicação oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 11 dias do mês de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva 

 

    ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Portaria nº 250/2021  

Araguaína/TO, 08 de novembro de 2021. 

Dispõe sobre concessão de Licença para 

Tratamento de Saúde da servidora efetiva 

estável Luciane Costa e Silva Nascimento, 

Advogada, e dá outras providências.                                                                                        

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais contidas na Lei Municipal nº 1.323/93 que 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de 

Araguaína, e; 

CONSIDERANDO o Atestado Médico apresentado junto 

ao Setor de Recursos Humanos pela servidora Luciane 

Costa e Silva Nascimento, Advogada, lotada junto a 

Procuradoria, indicando a necessidade de afastar-se do 

trabalho pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias – CID N 
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82.0, conforme orientação da Dra. Rosângela Mª S. J. de 

Faria, Ginecologia e Obstetrícia, CRM/TO nº 045, nos 

termos do Processo Administrativo nº 449/2021. 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER a servidora efetiva estável LUCIANE 

COSTA E SILVA NASCIMENTO, Advogada, matrícula nº 

1065812, lotada junto a Procuradoria, LICENÇA PARA 

TRATAMENTO DE SAÚDE pelo período de 45 (quarenta e 

cinco) dias, compreendidos entre o dia 29 de outubro de 

2021 a 12 de dezembro de 2021, conforme indicação 

médica – CID N 80.0, nos termos do Processo 

Administrativo nº 449/2021. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 29 de outubro de 

2021, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 (oito) dias do mês 

de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 251/2021 

 Araguaína/TO, 08 de novembro de 2021. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município de Araguaína e Regimento Interno 

deste Poder Legislativo de Araguaína e; 

CONSIDERANDO os princípios da administração 

Pública elencados no artigo 37, da Constituição Federal de 

1988;  

CONSIDERANDO que o servidor não irá gozar as férias 

tendo em vista a demanda de serviços no Departamento de 

Recursos Humanos relacionados ao envio de informações 

de toda a movimentação de pessoal deste Poder Legislativo 

de Araguaína através do Sistema Integrado de Controle e 

Auditoria Pública – Módulo Atos de Pessoal 

(SICAP/AP/TCE/TO);  

CONSIDERANDO o término para envio das informações 

da 1ª remessa dos órgãos públicos ao e-Social, que tem 

como objetivo, padronizar o envio de documentos fiscais, 

trabalhistas e previdenciários, e unificar o envio das 

informações dos empregados ao Governo Federal de uma 

forma simplificada; 

R E S O L V E:  

Art. 1º - SUSPENDER os 20 (vinte) dias das férias do 

servidor estável MADSON ALVES MENDES, Analista em 

Recursos Humanos, matricula nº 1065853, referente ao 

período aquisitivo de 30/06/2020 a 30/06/2021, prevista 

para o período de gozo de 10/11/2021 a 30/11/2021, 

conforme Portaria nº 239/2021, de 14 de outubro de 2021, 

publicada no Diário Oficial do Município de Araguaína no 

dia 15 de outubro de 2021, Edição nº 2.407, pág. 20, 

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 - Determinar à Coordenação de Recursos. 

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

publicação, revogando-se as disposições ao contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 (oito) dias do mês 

de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 252/2021  

Araguaína/TO, 10 de novembro de 2021. 

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE 

CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 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 o Artigo 32, III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína/TO, 

e; 

CONSIDERANDO a solicitação de exoneração da 

servidora comissionada Polliana Aparecida dos Santos do 

cargo em comissão de Assessora Administrativa do 

Vereador, lotada junto ao Gabinete do Vereador Thiago 

Costa Cunha, conforme Ofício nº 009/2021, de 10 de 

novembro de 2021;  

R E S O L V E: 

POLLIANA APARECIDA DOS SANTOS, matrícula nº 

1066275, inscrita no CPF nº 920.693.551-87 do cargo em 

comissão de Assessora Administrativa do Vereador, lotada 

junto ao Gabinete do Vereador Thiago Costa Cunha, 

nomeada através da Portaria nº 060/2021, de 26 de janeiro 

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 10 (dez) dias do mês 

de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 253/2021 

 Araguaína/TO, 10 de novembro de 2021. 

Dispõe sobre nomeação de 

servidores para realização de 

procedimentos relativos à 

fiscalização do Contrato 

Administrativo n° 12/2021 

celebrado entre a CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO 

e a empresa PUBLICABR 

CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

LTDA e dá outras providências. 

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins, no uso das atribuições legais que lhe 

são conferidas pelo Regimento Interno deste Poder 

Legislativo de Araguaína, em especial ao Artigo 32, Inciso 

III, bem como, após homologação da escolha da empresa 

vencedora do certame pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio ao 

Pregoeiro constante nos autos do Processo Administrativo 

nº 415/2021, Pregão Presencial nº 005/2021. 

R E S O L V E: 

Art. 1º Nomear como Fiscal do Contrato Administrativo 

n° 12/2021 firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA e a empresa PUBLICABR CONSULTORIA 

TRIBUTÁRIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 95.867.065/0001-45 com sede na 

Rua 03 de abril, n°62, centro, Araranguá - SC, representada 

por seu Sócio, Sr. André Teobaldo Borba Alves, Cédula de 

Identidade n°2000.276 e CPF n°578.337.299-49, conforme 

segue abaixo: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12/2021, fimado 

com base no Processo Administrativo nº 415/2021, Pregão 

Presencial nº 005/2021. 

EMPRESA: PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 95.867.065/0001-45, com sede na Rua 03 de abril, 

n°62, Centro, Araranguá - SC, representada por seu Sócio, 

Sr. André Teobaldo Borba Alves, Cédula de Identidade 

n°2000.276 e CPF n°578.337.299-49. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 

prestação dos serviços de Consultoria e Assessoria 

Administrativa/Judicial, nos termos da legislação vigente 

para a realização de estudos técnicos e procedimentos 

administrativos e judiciais visando a recuperação de verbas 

RPPS, verbas RGPS e/ou RAT pagas indevidamente pela 

Câmara Municipal de Araguaína – TO, mediante as 

condições estabelecidas no Instrumento Convocatório e 

seus anexos, que se subordinam às normas gerais das Leis 

nº. 10.520/02, nº. 8.666/93 e no que couber dos Decretos 
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Federais nº. 3.555/2000, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO – 20 % 

(vinte por cento) do valor total  recuperado de créditos. 

FISCAIS: Wilton Silva Sousa, Coordenador de Recursos 

Humanos, matrícula nº 1066253, lotado junto a 

Coordenação de Recursos Humanos e Fabrina Martins 

Fernandes Mesquita, Coordenadora Financeira, matrícula 

nº 1066170, lotada junto a Coordenação Financeira. 

Art. 2º Para os fins desta considera-se: 

I - FISCAL: Servidor com condições de acompanhar e 

fiscalizar o objeto licitado. É designado pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Araguaína, responsável pela 

autorização da solicitação do objeto/serviço licitado; 

Art. 3° O Fiscal deve tomar providências no que se refere 

à execução do objeto licitado, acompanhamento da 

prestação do serviço, obra, locação ou recebimento de 

objetos. 

Art. 4º Constituem atribuições do Fiscal: 

I - Verificar os recursos materiais e humanos 

empregados na execução dos contratos, quando for o caso; 

II - Verificar a forma de execução do objeto do Contrato 

ou documentos equivalentes, assim como, seguir as 

orientações previstas no Edital e Termo de Referência; 

III - Fiscalizar e avaliar o cumprimento de todas as 

obrigações contratuais e editalícias; 

IV - Cobrar da contratada o cumprimento do Contrato e 

documentos equivalentes; 

V - Manter contato com a contratada de modo a 

promover todo tipo de interlocução operacional; 

VI - Comunicar ao Gestor as ocorrências de 

cumprimento e de descumprimento detectadas; 

VII - Promover o registro documentado de todas as 

ocorrências contratuais diretamente relacionadas às 

obrigações assentadas no processo licitatório; e 

VIII - Manter comunicação com o Gestor para o bom 

andamento da contratação. 

Art. 5º Depois de concluída a licitação, e formalizado o 

Contrato Administrativo ou documento equivalente, será 

encaminhada uma cópia do documento firmado ao Gestor, 

para que juntamente com os fiscais procedam à gestão, 

acompanhamento e fiscalização do referido serviço e/ou 

objeto contratado. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos ao dia 25 de outubro de 

2021. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 (dez) dias do mês 

de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 254/2021 

 Araguaína/TO, 10 de novembro de 2021. 

Dispõe sobre a suspensão de férias de 

servidor efetivo. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município de Araguaína e Regimento Interno 

deste Poder Legislativo de Araguaína e; 

CONSIDERANDO os princípios da administração 

Pública elencados no artigo 37, da Constituição Federal de 

1988;  

CONSIDERANDO a necessidade deste Poder 

Legislativo de Araguaína em realizar levantamento através 

da Equipe de Apoio ao Pregoeiro para a preparação de 

procedimentos administrativos de licitações para o 

Exercício Financeiro de 2022, nos termos da legislação 

vigente; 

R E S O L V E:  
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Art. 1º - SUSPENDER as férias do servidor efetivo 

estável WESLEY RAFAEL OLIVEIRA MOREIRA, Técnico 

em Licitação, matrícula nº 1065815, lotado junto ao 

Departamento de Compras, Licitações e Contratos 

Administrativos, a partir do dia 11 de novembro de 2021 a 

30 de novembro de 2021, 20 (vinte) dias, referente ao 

período aquisitivo de 03/04/2020 a 03/04/2021, conforme 

Portaria nº 249/2021, de 27 de outubro de 2021 (DOMA nº 

2.418, página 27), 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 - Determinar à Coordenação de Recursos 

Humanos que proceda com as anotações devidas. 

Art. 3º - 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 10 (dez) dias do mês 

de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 255/2021  

Araguaína/TO, 11 de novembro de 2021. 

Dispõe sobre Concessão de Férias a servidora 

pública comissionada 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 da 

servidora comissionada Suely de Fatima Cardoso de 

Souza, Assessora de Ajudância de Ordem do Vereador, 

matrícula nº 1066078, lotado junto ao Gabinete da 

Vereadora Maria José Cardoso Santos, referente ao 

período aquisitivo de 02/10/2020 a 01/10/2021 a partir do 

dia 15 de novembro de 2021 a 14 de dezembro de 2021, 30 

(trinta) dias. 

CONSIDERANDO o planejamento anual de Concessão 

de Férias de servidores efetivos e comissionados deste 

Poder Legislativo.                 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a servidora comissionada 

SUELY DE FATIMA CARDOSO DE SOUZA, Assessora de 

Ajudância de Ordem do Vereador, matrícula nº 1066078, 

lotado junto ao Gabinete da Vereadora Maria José Cardoso 

Santos, referente ao período aquisitivo de 02/10/2020 a 

01/10/2021 a partir do dia 15 de novembro de 2021 a 14 de 

dezembro de 2021, 30 (trinta) dias. 

Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos 

Humanos que seja adicionado 1/3 de Férias constitucionais 

na Folha de Pagamento da servidora mencionada no art. 

1º. 

Art. 3º 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 11 (onze) dias do mês 

de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 256/2021    

Araguaína/TO, 11 de novembro de 2021. 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO EM 

COMISSÃO 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 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 WAGNO RIBEIRO 

MARTINS, inscrito no CPF nº 624.662.321-20 para exercer 

o cargo em comissão de comissão de Assessor de 

Ajudância de Ordem do Vereador, lotado junto ao Gabinete 

do Vereador Jorge Ferreira Carneiro deste Poder 

Legislativo de Araguaína a partir do dia 03 de novembro 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 11 (onze) dias do mês 

de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 257/2021  

Araguaína/TO, 11 de novembro 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 FÁBIO HUMBERTO DOS 

SANTOS, inscrito no CPF nº 363.380.011-53 para exercer 

o cargo em comissão de comissão de Assessor 

Administrativo do Vereador, lotado junto ao Gabinete do 

Vereador Thiago Costa Cunha 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 11 (onze) dias do mês 

de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 

FIRMADO COM BASE NO PREGÃO PRESENCIAL 

N°005/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 415/2021 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA/TO. 

CONTRATADA: PUBLICABR CONSULTORIA 

TRIBUTÁRIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 95.867.065/0001-45, com sede 

na Rua 03 de abril, n°62, centro, Araranguá - SC.  
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OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 

prestação dos serviços de Consultoria e Assessoria 

Administrativa/Judicial, nos termos da legislação vigente 

para a realização de estudos técnicos e procedimentos 

administrativos e judiciais visando a recuperação de verbas 

RPPS, verbas RGPS e/ou RAT pagas indevidamente pela 

Câmara Municipal de Araguaína – TO, mediante as 

condições estabelecidas no Instrumento Convocatório e 

seus anexos, que se subordinam às normas gerais das Leis 

nº. 10.520/02, nº. 8.666/93 e no que couber dos Decretos 

Federais nº. 3.555/2000, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis Federais nº 8.666/93 e 

10.520/2002; Proc. Adm. 415/2021; Pregão Presencial nº 

005/2021.   

PERCENTUAL TOTAL ESTIMADO: 20 % (vinte por cento) 

do valor total recuperado.  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477.  

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.85 – Outros Serviços 

de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

FONTE DE RECURSOS: 0010.00.000 – RECURSOS 

PRÓRPRIOS 

ASSINATURA: 25 de outubro de 2021.VIGÊNCIA: O 

contrato terá vigência de 12 (doze) meses após a 

assinatura entre ambas as partes, no entanto, caso seja 

comprovada a necessidade da continuidade da prestação 

dos serviços, o contrato poderá ser prorrogado por até 48 

(quarenta e oito) meses, conforme 57, inciso II da Lei nº 

8.666/93 e suas mais recentes alterações.  

SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Araguaína (Gideon 

da Silva Soares, Presidente) e Publicabr Consultoria 

Tributária Ltda (André Teobaldo Borba Alves), 

Representante legal da empresa Publicabr Consultoria 

Tributária Ltda. 
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