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AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 097,  -  DE 

30 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Altera a redação e acrescenta parágrafos ao 

art. 1º da Lei Complementar nº 091, de 14 de 

setembro de 2021, 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 Complementar: 

Art. 1º Fica alterado a redação e acrescentado 

parágrafos ao art. 1º da Lei Complementar nº 091, de 14 de 

setembro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 1º A exploração da atividade de transporte individual 

de passageiro, fixado na alínea “d)” do inciso X e no inciso 

XXVIII do art. 22 e no inciso XIX do art. 27 da Lei Orgânica 

deste Município, não se caracteriza como serviço público, 

mas tão somente como serviços de utilidade pública, sem a 

necessidade da realização de procedimento licitatório para 

sua permissão. 

§ 1º A permissão será concedida a título precário, nunca 

inferior a 05 (cinco) anos, outorgada por ato administrativo 

da Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito 

– ASTT. 

§ 2º A competência atribuída no § 1º deste artigo poderá 

ser delegada pelo presidente da ASTT nos casos de 

conveniência, em razão de circunstâncias de caráter 

técnico, social, econômico, jurídico ou territorial. 

§ 3º Os Termos de Permissão serão revogados, a 

qualquer tempo, ou rescindidos somente no caso de 

transgressão das leis especiais sobre o tema, mediante 

procedimento administrativo adequado, resguardando-se o 

contraditório e a ampla defesa. (NR) 

Art. 2° Esta Lei Complementar entrará em vigor na data 

de sua publicação oficial, revogando as disposições em 

contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 30 dias do mês de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autores: Terciliano Gomes Araujo, Matheus Mariano de 

Sousa, Wilson Lucimar Alves Carvalho, Enoque Neto 

Rocha de Souza, Ygor Sousa Cortez, Edimar Leandro da 

Conceição, Thiago Costa Cunha. 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3264, DE 06 DE DEZEMBRO 

DE 2021. 

Institui o Programa Vale Gás durante a 

situação de emergência de saúde pública 

decorrente do novo Coronavírus (Covid-19) e 

dá outras providências.   

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Vale Gás no âmbito do 

município de Araguaína, com a finalidade de garantir o 

fornecimento de gás de cozinha às famílias em 

vulnerabilidade social, via auxílio financeiro, enquanto 

perdurar a situação de emergência de saúde pública 

decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). 

Art. 2º O Programa Vale Gás tem por objetivo: 

I - assegurar o direito à segurança alimentar e 

nutricional; 

II - assegurar o direito à proteção e à segurança na 

utilização de materiais de acordo com as normas técnicas 

pertinentes; 
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III - garantir o mínimo existencial às famílias em estado 

de vulnerabilidade social em decorrência de extrema 

pobreza. 

Art. 3º O Programa Vale Gás consiste em um auxílio 

financeiro no valor médio de mercado de um botijão de gás 

de 13 kg (treze quilogramas). 

Art. 4º O Poder Executivo definirá os limites, a forma e 

as condições para a distribuição dos vales-gás entre as 

famílias beneficiárias do Bolsa Família e/ou cadastradas no 

CadÚnico ou em outros programas sociais. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta das disposições orçamentárias próprias.  

Art. 6º O Poder Executivo Municipal regulamentará a 

presente Lei em todos os aspectos necessários à sua 

efetiva aplicação. 

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

oficial. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 06 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Marcos Antônio Duarte Da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3265, DE 06 DE DEZEMBRO 

DE 2021. 

Isenta de pagamento relativo às despesas de 

estadia e remoção os proprietários que tiverem 

seus veículos furtados ou roubados e forem 

recolhidos ao pátio público municipal 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 Ficam isentos do pagamento de estadia, remoção 

e de outras despesas relacionadas os proprietários que 

tiverem seus veículos furtados ou roubados e que forem 

recolhidos ao pátio público do município de Araguaína após 

terem sido recuperados pelas autoridades ou abandonados 

nas vias públicas. 

Parágrafo único. Para fins de reconhecimento do direito 

disposto no caput deste artigo, o proprietário do veículo 

deverá apresentar: 

I - documento idôneo e eficaz para comprovação da 

condição de proprietário do veículo; 

II - boletim de ocorrência no qual conste a subtração por 

furto ou roubo do bem, devendo a data do registro do 

documento ser anterior à recuperação do veículo; 

III - certidões do Departamento Estadual de Trânsito 

(DETRAN), da Agência Municipal de Segurança, 

Transporte e Trânsito de Araguaína (ASTT) e da Polícia 

Rodoviária Federal (PRF), informando que, no mês 

referente à subtração do veículo, este não fora objeto de 

autuação por infração de trânsito que resultou na 

apreensão do bem. 

Art. 2º A empresa responsável pelo pátio público do 

município de Araguaína deverá disponibilizar mensalmente 

lista de veículos apreendidos e recolhidos no referido 

estabelecimento, discriminando os motivos que resultaram 

em cada apreensão, principalmente nos casos de veículos 

roubados ou furtados que forem recuperados por 

autoridades de segurança pública ou encontrados 

abandonados nas vias públicas e que, por esse motivo, 

foram encaminhados ao pátio. 

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

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 06 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Sargento Jorge Carneiro 
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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3266, DE 07 DE DEZEMBRO 

DE 2021. 

Dispõe sobre o uso da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) em veiculação de propaganda 

oficial da Prefeitura Municipal 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 determinado que as mensagens e 

propagandas de programas, atos, obras, serviços e 

campanhas educativas e informativas e de outras 

publicidades da Administração Direta e Indireta do 

Município de Araguaína, veiculadas em televisão e/ou em 

redes sociais, deverão apresentar janela com intérprete de 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), com a finalidade de 

torná-las acessíveis à pessoa surda ou com deficiência 

auditiva.  

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, fica entendida como 

Libras a conceituação pertinente disposta na Lei Federal nº 

10.436, de 24 de abril de 2002 e Lei Federal nº 14.195, de 

26 de agosto de 2021, nos artigos 22 a 34. 

Art. 3º As despesas decorrentes da implementação 

desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas se necessário. 

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 07 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3267, DE 07 DE DEZEMBRO 

DE 2021. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença 

de Intérprete da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) ou de sistema integrado que supra 

essa função nas agências bancárias do 

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 determinado que as agências bancárias do 

Município de Araguaína deverão dispor de intérprete da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) ou de sistema integrado 

que supra a função no atendimento às pessoas surdas ou 

com deficiência auditiva. 

§ 1º Entende-se como intérprete de Libras o profissional 

capacitado ou habilitado em processos de interpretação de 

língua de sinais, com proficiência em tradução e 

interpretação da Libras e da Língua Portuguesa e 

competência para realizar interpretação das duas línguas 

de forma simultânea ou consecutiva. 

§ 2º O sistema a que se refere o caput deste artigo é 

definido como todo atendimento virtual por meio de um 

aplicativo ou Central de Libras que, à distância, faça a 

mediação entre a pessoa surda ou com deficiência auditiva 

e o intérprete de Libras, que pode estar instalado em 

computador conectado à internet ou dispositivo móvel. 

Art. 2º O atendimento deve ser realizado em 

consonância com os horários de funcionamento das 

agências bancárias, que devem sinalizar, em local de fácil 

acesso, sobre a disponibilidade do serviço. 

Art. 3º As agências bancárias terão prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias, a partir da entrada em vigor desta Lei, para 

implementação das regras estabelecidas. 

Art. 4º A inobservância ao disposto nesta Lei sujeitará o 

infrator, sucessivamente, a: 

I - advertência; 

II - multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no 

caso de não regularização da situação após advertência; 

III - multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos 

casos de reincidência. 

https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/


 
ACESSE : https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/ 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0401| www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

4 
 

ANO I - Nº 56 – 09 DE DEZEMBRO DE 2021 

Parágrafo único. O valor da multa será reajustado 

anualmente pela variação do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício 

anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será 

adotado outro criado por legislação federal e que reflita a 

perda do poder aquisitivo da moeda. 

Art. 5º As despesas decorrentes da implementação 

desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas se necessário. 

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

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 07 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3268, DE 07 DE DEZEMBRO 

DE 2021. 

Estabelece diretrizes para a implantação do 

Projeto Jogos Municipais dos Idosos 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 Esta Lei estabelece diretrizes para implantação 

do Projeto Jogos Municipais dos Idosos com objetivo de 

incentivar práticas esportivas entre pessoas idosas no 

âmbito do Município de Araguaína. 

Art. 2º Para a consecução do Projeto, o Poder Executivo 

Municipal poderá:  

I - realizar competições entre os idosos e idosas do 

Município de Araguaína; 

II - buscar apoio junto à iniciativa privada para 

patrocínios dos campeonatos; 

III - firmar convênios com organizações não 

governamentais legalmente instituídas; 

IV - realizar campanha de divulgação dos benefícios da 

prática esportiva entre os idosos. 

Parágrafo único. Para efetivação do disposto no inciso I 

deste artigo, o Poder Executivo Municipal promoverá 

competições oficiais anualmente com a participação de 

pessoas idosas. 

Art. 3º Os órgãos da administração pública municipal 

direta e indireta poderão fixar, em suas dependências, 

material informativo sobre a abertura das inscrições para o 

Projeto Jogos Municipais dos Idosos. 

Art. 4º Outras medidas poderão ser adotadas para 

concretização do Projeto Jogos Municipais dos Idosos, sob 

a coordenação da Secretaria Municipal competente, entre 

elas: 

I - definição das datas para o desenvolvimento das 

etapas do Projeto Jogos Municipais dos Idosos; 

II - estabelecimento das modalidades esportivas a 

serem adotadas; 

III - distribuição dos idosos por idade em cada categoria; 

IV - definição dos horários e indicação dos locais de 

realização dos jogos; 

V - definição da premiação. 

Parágrafo único. As medidas elencadas por este artigo 

não são exaustivas, cabendo à Secretaria Municipal 

competente a sua organização e implantação. 

Art. 5º As despesas decorrentes com a execução da 

presente Lei ocorrerão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

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

oficial. 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 07 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3269, DE 07 DE DEZEMBRO 

DE 2021. 

Estabelece multa pelo acionamento telefônico 

indevido (trote) do serviço de atendimento a 

emergências da Guarda Municipal de 

Araguaína (GMA). 

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 Constitui infração administrativa o acionamento 

telefônico indevido (trote) do serviço de atendimento a 

emergências da Guarda Municipal de Araguaína (GMA) em 

falsas comunicações de ocorrências. 

§ 1º O infrator ficará sujeito à multa no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), podendo ser cobrada em dobro no 

caso de reincidência e gradualmente em conformidade com 

a quantidade de atos reincidentes. 

§ 2º A multa prevista no § 1º deste artigo será atualizada 

anualmente pela variação do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado no exercício 

anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será 

aplicado outro que vier a substituí-lo. 

§ 3º Os critérios de cobrança da multa prevista neste 

artigo serão estabelecidos em regulamento. 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se 

acionamento indevido (trote) aquele que não tem como 

objetivo o atendimento à emergência ou à situação real que 

dê razão ao devido acionamento, ressalvados os casos de 

erro justificável. 

Parágrafo único. Ao indivíduo que for identificado 

cometendo os atos descritos no caput deste artigo, será 

lavrado o devido auto de infração, sem prejuízo do 

encaminhamento da informação à autoridade policial 

competente. 

Art. 3º A ocorrência de acionamento indevido será 

apurada em processo administrativo, garantida a ampla 

defesa, nos termos de seu regulamento. 

Art. 4º O infrator terá 30 (trinta) dias para efetuar o 

pagamento da multa prevista no artigo 1º desta Lei, a partir 

do recebimento da notificação, sendo que, após o 

vencimento, o débito será inscrito em dívida ativa, passível 

de registro nos cadastros municipais de devedor, se 

existente, e protesto extrajudicial, na forma da legislação 

pertinente. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput 

deste artigo, o infrator será demandado para ressarcimento 

das despesas e custos de danos eventualmente 

ocasionados pelo acionamento indevido. 

Art. 5º Caberá ao Poder Executivo Municipal expedir a 

regulamentação da presente Lei. 

Art. 6º As despesas pela execução desta Lei correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias, incluídas 

pelo Poder Executivo Municipal, ou por emendas 

parlamentares, nas propostas orçamentárias anuais e em 

seu plano plurianual. 

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 07 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Gideon da Silva Soares 
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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3270, DE 07 DE DEZEMBRO 

DE 2021. 

Institui a Campanha Permanente de 

Orientação e Conscientização sobre o 

Envelhecimento Ativo e Saudável. 

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 a Campanha Permanente de 

Orientação e Conscientização sobre o Envelhecimento 

Ativo e Saudável no Município de Araguaína. 

Art. 2º São objetivos da Campanha Permanente de 

Orientação e Conscientização sobre o Envelhecimento 

Ativo e Saudável: 

I - disponibilizar aos idosos informações sobre o 

envelhecimento ativo e saudável; 

II - promover a inclusão tecnológica dos idosos, com 

acesso de forma segura às redes sociais, aos caixas 

eletrônicos da rede bancária, totens de informação e 

autoatendimento, senha eletrônica em filas, entre outros; 

III - promover a educação financeira da pessoa idosa, 

informando sobre as consequências do excesso de ofertas 

de crédito disponibilizados pelas instituições financeiras; 

IV - divulgar informações e conhecimentos em palestras 

e debates relacionados à nutrição e à prevenção de 

doenças crônicas, na perspectiva do processo de 

envelhecimento, com ênfase na prevenção; 

V - disponibilizar à pessoa idosa atividades físicas e 

recreativas no cotidiano como forma de lazer, com o 

objetivo de propiciar um envelhecer com bem-estar físico e 

psicossocialmente ativo. 

Art. 3º O Poder Executivo Municipal poderá estabelecer 

parcerias com a iniciativa privada para desenvolver em 

conjunto as ações e os serviços correspondentes à 

Campanha Permanente de Orientação e Conscientização 

sobre o Envelhecimento Ativo e Saudável. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da 

presente Lei ocorrerão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados da data de sua publicação oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 07 dias do mês de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3271, DE 08 DE DEZEMBRO 

DE 2021. 

Dispõe sobre prioridade de atendimento 

psicoterápico e encaminhamento de cirurgia 

plástica reparadora de sequelas causadas por 

ato de violência contra a mulher 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 estabelecida, no âmbito do Município de 

Araguaína, a prioridade de atendimento psicoterápico às 

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. 

§ 1º Sendo constatada sequelas de lesões causadas por 

atos de violência doméstica e familiar, a rede municipal de 

saúde, por meio de seus agentes, fará o encaminhamento 

ao órgão estadual competente para realização de cirurgia 

plástica reparadora, conforme disposto na Lei Federal nº 

13.239, de 30 de dezembro de 2015.  

§ 2º O atendimento prioritário de que trata o caput deste 

artigo se aplica à rede municipal de saúde. 

Art. 2º Ao receber as mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar, a rede municipal de saúde deverá dar 

conhecimento à vítima da possibilidade de acesso gratuito 
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à cirurgia plástica para reparação das lesões ou sequelas 

da agressão comprovada. 

Parágrafo único. O profissional de saúde que assinalar 

a existência de lesões na mulher fará, mediante solicitação 

da mesma, laudo de encaminhamento para que o órgão 

estadual citado no artigo 1º desta Lei, faça a devida 

verificação e comprovação da necessidade da cirurgia 

plástica reparadora, conforme disposto na Lei Federal nº 

13.239, de 30 de dezembro de 2015. 

Art. 3º Deverão ser afixados informativos, em locais de 

fácil acesso ao público, nas unidades de saúde do 

Município, sobre a possibilidade de encaminhamento para 

realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas de 

lesões causadas por atos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher.  

Art. 4º A inobservância ao disposto no caput do artigo 2º 

desta Lei sujeitará o responsável às penalidades previstas 

no artigo 5º da Lei Federal nº 13.239, de 30 de dezembro 

de 2015.  

Art. 5º Para a aplicação efetiva e eficaz dos dispositivos 

contidos na presente Lei, o Poder Executivo Municipal 

poderá promover a capacitação e o treinamento dos 

profissionais de saúde para o acolhimento e assistência às 

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, de 

forma humanizada e ética.   

Art. 6º O Poder Executivo Municipal regulamentará, no 

que couber, a presente Lei, objetivando sua melhor 

aplicação. 

Art. 7° 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 dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho 

 

                ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Portaria nº 273/2021                                           

Araguaína/TO, 26 de novembro de 2021. 

“Dispõe sobre Concessão de Férias e 

Conversão em Abono Pecuniário a servidora 

pública 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 Jesana Soares Dias, Analista Financeiro, 

matrícula nº 1066043, lotada junto a Coordenação 

Financeira e Coordenação de Recursos Humanos, 

referente ao período aquisitivo de 01/04/2020 a 01/04/2021 

a partir do dia 1º de dezembro de 2021 a 20 de dezembro 

de 2021, 20 (vinte) dias, bem como, da conversão em 

Abono Pecuniário de 10 (dez) dias tendo em vista a 

necessidade de realização de levantamento financeiro para 

fechamento do exercício financeiro de 2021, bem como, do 

prazo para envio da 1ª a 10ª remessa de 2021 de 

movimentação de pessoal da Câmara Municipal de 

Araguaína através do Sistema Integrado de Controle e 

Auditoria Pública – Módulo Atos de Pessoal – SICAP/AP do 

TCE/TO. 

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 JESANA 

SOARES DIAS, Analista Financeiro, matrícula nº 1066043, 

lotada junto a Coordenação Financeira e Coordenação de 

Recursos Humanos, referente ao período aquisitivo de 
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01/04/2020 a 01/04/2021 a partir do dia 01 de dezembro de 

2021 a 20 de dezembro de 2021, 20 (vinte) dias. 

Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos 

Humanos que seja adicionado 1/3 de Férias constitucionais 

na Folha de Pagamento, bem como, converter em Abono 

Pecuniário o período de 10 (dez) dias 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 26 (vinte e seis) dias 

do mês de novembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 275/2021.  

Araguaína/TO, 01 de dezembro 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 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; 

CONSIDERANDO os princípios da administração 

Pública elencados no artigo 37, da Constituição Federal de 

1988;  

CONSIDERANDO a necessidade de realizar os 

procedimentos para fechamento do exercício financeiro de 

2021; 

R E S O L V E:  

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

servidora efetiva estável DARCIANA DA CONCEIÇÃO 

VIDAL PAIVA, Contadora, matricula nº 1065814, referente 

ao período aquisitivo de 17/04/2020 a 16/04/2021, prevista 

para o período de gozo de 01/12/2021 a 20/12/2021, 

conforme Portaria nº 271/2021, publicada no Diário Oficial 

do Município de Araguaína no dia 29 de novembro de 2021, 

Edição nº 2.435, 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, em 1º (primeiro) de 

dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 276/2021                                             

Araguaína/TO, 01 de dezembro de 2021. 

Dispõe sobre Concessão de Férias a servidora    

pública efetiva estável 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 pública efetiva estável Yandra Karoliny Leite 

Formiga, Auxiliar Administrativo, matrícula nº 1065941, 

lotada junto ao Protocolo Geral, referente ao período 

aquisitivo de 23/11/2019 a 23/11/2020 a partir do dia 1º de 
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dezembro de 2021 a 30 de dezembro de 2021, 30 (trinta) 

dias;  

CONSIDERANDO o planejamento anual de Concessão 

de Férias de servidores efetivos e comissionados deste 

Poder Legislativo de Araguaína; 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a servidora pública efetiva 

estável YANDRA KAROLINY LEITE FORMIGA, Auxiliar 

Administrativo, matrícula nº 1065941, lotada junto ao 

Protocolo Geral, referente ao período aquisitivo de 

23/11/2019 a 23/11/2020 a partir do dia 1º de dezembro de 

2021 a 30 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, em 1º (primeiro) de 

dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 277/2021                                             

Araguaína/TO, 01 de dezembro 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 Lorena Cristina Araújo Marinho, 

Assessora de Comunicação, matrícula nº 1066039, lotado 

junto ao Gabinete do Vereador Edimar Leandro da 

Conceição, referente ao período aquisitivo de 01/03/2020 a 

28/02/2021 a partir do dia 20 de dezembro de 2021 a 18 de 

janeiro de 2022, 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 

LORENA CRISTINA ARAÚJO MARINHO, Assessora de 

Comunicação, matrícula nº 1066039, lotado junto ao 

Gabinete do Vereador Edimar Leandro da Conceição, 

referente ao período aquisitivo de 01/03/2020 a 28/02/2021 

a partir do dia 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 

2022, 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, em 1º (primeiro) de 

dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 278/2021                                             

Araguaína/TO, 01 de dezembro de 2021. 

“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE 
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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 o Requerimento de Exoneração do 

servidor comissionado Jaile José de Sousa, Assessor de 

Ajudância de Ordem do Vereador, matrícula nº 1066349, 

lotado junto ao Gabinete do Vereador Terciliano Gomes 

Araújo, conforme ofício nº 044/2021, de 01 de dezembro de 

2021. 

R E S O L V E: 

Art. 1º EXONERAR a pedido, o servidor comissionado 

JAILE JOSÉ DE SOUSA, matrícula nº 1066349, inscrito no 

CPF nº 498.507.921-91do cargo em comissão de Assessor 

de Ajudância de Ordem do Vereador, lotado junto ao 

Gabinete do Vereador Terciliano Gomes Araújo, nomeado 

através da Portaria nº 223/2021, de 24 de setembro de 

2021, com efeitos retroativos ao dia 06 de setembro 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 

dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 279/2021                                             

Araguaína/TO, 02 de dezembro de 2021. 

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO EM 

COMISSÃO E DÁ  

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. 

R E S O L V E: 

Art. 1º NOMEAR o Senhor JUSCICLEIDE DE OLIVEIRA 

LEITE, inscrito no CPF nº 010.194.691-02 para exercer o 

cargo em comissão de Assessor de Ajudância de Ordem do 

Vereador, com lotação junto ao Gabinete do Vereador 

Terciliano Gomes Araújo 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 02 (dois) dias do mês 

de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 280/2021                                             

Araguaína/TO, 02 de dezembro de 2021. 

“Dispõe sobre Concessão de Férias a 

servidora    pública efetiva estável e dá outras 

providências”.  

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 
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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 pública efetiva estável Maria do Carmo Leal 

Martins, Técnico Legislativo, matrícula nº 1011502, lotada 

junto ao Protocolo Geral, referente ao período aquisitivo de 

01/09/2020 a 31/08/2021 a partir do dia 1º de dezembro de 

2021 a 30 de dezembro de 2021, 30 (trinta) dias;  

CONSIDERANDO o planejamento anual de Concessão 

de Férias de servidores efetivos e comissionados deste 

Poder Legislativo de Araguaína; 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a servidora pública efetiva 

MARIA DO CARMO LEAL MARTINS, Técnico Legislativo, 

matrícula nº 1011502, lotada junto ao Protocolo Geral, 

referente ao período aquisitivo de 01/09/2020 a 31/08/2021 

a partir do dia 1º de dezembro de 2021 a 30 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 02 (dois) dias do mês 

de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 281/2021                                             

Araguaína/TO, 03 de dezembro de 2021. 

 

“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE 

CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 

CONSIDERANDO o Artigo 32, III, alínea “a” do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína/TO, 

e; 

R E S O L V E: 

Art. 1º EXONERAR a servidora comissionada LETICIA 

PEREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 1066093, Assessor 

de Ajudância de Ordem do Vereador, lotada junto ao 

Gabinete do Vereador Alcivan José Rodrigues deste Poder 

Legislativo de Araguaína, nomeada através da Portaria nº 

015/2020, de 16 de janeiro 2020, com efeitos retroativos ao 

dia 09 de janeiro de 2020. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 1º de dezembro 

de 2021, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 (três) dias do mês 

de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 282/2021                                             

Araguaína/TO, 03 de dezembro de 2021. 

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE 

SERVIDORA PÚBLICA EM CARGO EM 

COMISSÃO E DÁ  

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 
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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. 

R E S O L V E: 

Art. 1º NOMEAR a Senhora LETICIA PEREIRA DOS 

SANTOS, inscrita no CPF nº 063.541.111-38 para exercer 

o cargo em comissão de Diretor de Gabinete do Vereador, 

com lotação junto ao Gabinete do Vereador Alcivan José 

Rodrigues deste Poder Legislativo de Araguaína. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 02 de dezembro 

de 2021, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 (três) dias do mês 

de dezembro de 2021. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

PORTARIA Nº 283/21 

Araguaína/TO, de 06 de dezembro de 2021. 

Dispõe sobre a renovação de medidas 

procedimentais e regras para fins de 

prevenção à infecção e à propagação da 

Covid-19 no âmbito da Câmara dos 

Vereadores de Araguaína-TO. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais e, 

CONSIDERANDO a necessidade de buscar maior 

efetividade para as medidas de enfrentamento à pandemia 

de coronavírus (Covid-19); 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 

091, de 02 de dezembro de 2021, que adere às 

recomendações e políticas públicas Estadual e Federal e 

dá outras providências; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação e de 

adoção de outras medidas administrativas na Câmara 

Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins, para auxiliar 

no controle do avanço do Coronavírus (Covid-19); 

RESOLVE: 

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a intensificação de 

medidas restritivas voltadas à contenção da disseminação 

da Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Araguaína. 

Art. 2º Fica determinado o uso obrigatório de máscara 

de proteção individual, bem como todos os protocolos 

sanitários de distanciamento social e utilização de álcool 70 

graus INPM, em todos os ambientes da Câmara Municipal 

de Araguaína, inclusive nos gabinetes dos Vereadores e 

Plenário da Casa. 

Parágrafo único. Não será permitida a entrada, nas 

dependências da Câmara Municipal de Araguaína, sem o 

devido uso da máscara de proteção individual. 

Art. 3º Em caso de descumprimento das medidas 

contidas nesta Portaria ou de quaisquer outros atos 

relacionados à prevenção à infecção e à propagação de 

COVID-19, estabelecidos pelas autoridades competentes, 

fica o servidor sujeito, pessoalmente, às penalidades cíveis, 

administrativas e criminais cabíveis para cada caso. 

Parágrafo único. Os Vereadores ficam pessoalmente 

responsabilizados por seus atos, sejam na esfera cível, 

penal ou administrativa, no caso de descumprimento das 

medidas contidas nesta Portaria e demais atos exarados 

pelo Poder Público relacionados à prevenção à infecção e 

à propagação de COVID-19. 

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

publicação oficial. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 06 (seis) dias do mês 

de dezembro de 2021. 

https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/


 
ACESSE : https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/ 
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ANO I - Nº 56 – 09 DE DEZEMBRO DE 2021 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

EXTRATO 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO 

REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

010/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 303/2018 

FIRMADO COM BASE NO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

ADITIVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO. 

ADITIVADA: ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA, com sede na Rua 

Aricá, n° 07, Bairro Morada da Serra, Cuiabá/MT. 

CNPJ: 09.283.075/0001-00. 

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto, a 

prorrogação da vigência do Contrato Administrativo N° 

010/2018, cujo objeto é a prestação de serviços 

especializado em manutenção preventiva e corretiva do 

elevador da Câmara Municipal de Araguaína/TO pelo 

período de 16 de outubro de 2021 a 16 de outubro de 2022, 

perfazendo 12 (doze) meses. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II da Lei nº 

8.666/93.  

VALOR GLOBAL: R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477.  

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.16 – Manutenção e 

Conservação de Bens Imóveis. 

FONTE DE RECURSOS: 0010.00.000 – RECURSOS 

PRÓRPRIOS. 

ASSINATURA: 15 de outubro de 2021. 

VIGÊNCIA: 16 de outubro de 2021 a 16 de outubro de 2022. 

SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Araguaína (Gideon 

da Silva Soares, Presidente) e Elevaenge Comércio e 

Assistência Técnica em Elevadores Ltda (Walber dos 

Santos Costa, representante da empresa). 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 

A Câmara Municipal de Araguaína/TO, através do seu 

Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados do ramo 

que realizará Licitação, na Modalidade de Pregão, na forma 

Presencial, do Tipo Menor Percentual da Taxa de 

Administração (GLOBAL) nº 006/2021, Sessão Pública de 

licitação para o dia 15 de Dezembro de 2021, quarta-feira, 

às 08h30min, no Departamento de Compras e Licitações, 

localizado no 2º Piso da Câmara Municipal de Araguaína, 

na Rua das Mangueiras, nº 10, Palácio Darcy Marinho, 

Centro, Araguaína – TO, objetivando a contratação de 

empresa operadora de sistema de “CARTÕES DE 

ABASTECIMENTO”, para o fornecimento de combustíveis 

(gasolina, diesel S-10), óleos lubrificantes, filtros de óleo e 

de ar, para atender a demanda dos veículos oficiais da 

Câmara Municipal de Araguaína, dos Vereadores (veículos 

locados) e dos veículos cedidos aos Gabinetes dos 

Vereadores ao apoio as atividades parlamentares, pelo 

período de 12 (doze) meses. O Edital de Licitação e seus 

respectivos Anexos estarão à disposição dos interessados 

no site oficial da Câmara Municipal de Araguaína: 

www.araguaina.to.leg.br ou no endereço mencionado a 

cima, no horário oficial de funcionamento deste Poder 

Legislativo de Araguaína (07h 30min às 13h 30min). 

Informações, esclarecimentos pelo telefone (63) 3416-0408 

e pelo e-mail: licitacao@araguaina.to.leg.br  

Araguaína/TO, 01 de dezembro de 2021. 

 

Wesley Rafael Oliveira Moreira 

Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

 

https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/

