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Portaria nº 011/2022                                             

Araguaína/TO, 11 de janeiro de 2022. 

Dispõe sobre alterações de cargo de 

servidores públicos     ocupantes de 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, 

Resolução nº 350/2018, de 04 de dezembro de 2018 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; 

CONSIDERANDO a solicitação do Vereador Marcos 

Antônio Duarte da Silva para proceder com a alteração dos 

cargos dos servidores comissionados Lucas Pereira Coelho 

e Rafael Gomes da Silva Chaves deste Poder Legislativo 

de Araguaína para adequação do funcionamento do 

gabinete;  

R E S O L V E: 

Art. 1º Alterar o cargo dos servidores deste Poder 

Legislativo de Araguaína, conforme segue: 

I – LUCAS PEREIRA COELHO, inscrito no CPF nº 

049.971.861-5 que exerce o cargo em comissão de Diretor 

de Gabinete do Vereador, lotado junto ao Gabinete do 

Vereador Marcos Antônio Duarte da Silva, passando a 

exercer a partir do dia 04 de janeiro de 2022, o cargo em 

comissão de Assessor Especial; 

II – RAFAEL GOMES DA SILVA CHAVES, inscrito no 

CPF nº 036.462.131-16 que exerce o cargo em comissão 

de Assessor Parlamentar do Vereador, lotado junto ao 

Gabinete do Vereador Marcos Antônio Duarte da Silva, 

passando a exercer a partir do dia 04 de janeiro de 2022, o 

cargo em comissão de Diretor de Gabinete do Vereador; 

Art. 2º Manter para fins de concessão de férias e 13º 

salário, a contagem da admissão dos servidores dos cargos 

anteriormente ocupados, visto que os mesmos não 

perderão o vínculo funcional com a Câmara Municipal de 

Araguaína, contudo, os cálculos dos benefícios deverão ser 

realizados de forma proporcional ao salário percebido no 

período em que permaneceram em cada cargo em 

comissão.  

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 janeiro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO 

 

Portaria nº 12/2022 

Araguaína/TO, 11 de janeiro de 2022. 

Dispõe sobre a instituição da comissão para 

realização de inventário, reavaliação, doação 

e baixa patrimonial da Câmara Municipal de 

Araguaína nos termos que procede. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais, com previsão no artigo 44, inciso III, da 

Lei Orgânica de Araguaína, alterada pela emenda à Lei 

Orgânica nº 26, de 21 de outubro de 2020, e artigo 32, inciso 

III, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Araguaína e; 

CONSIDERANDO a competência privativa da Câmara 

Municipal de Araguaína prevista no artigo 28, inciso IV, da 

Lei Orgânica do município, para dispor sobre sua 

organização e, consequentemente, a disposição de seus 

bens; 
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CONSIDERANDO, ainda, o artigo 17, inciso II, alínea ‘a’, 

da Lei Orgânica que permite a doação de bens móveis, com 

dispensa de licitação, para situações e instituições com fins 

sociais; 

CONSIDERANDO os princípios insculpidos pela 

Constituição Federal à Administração Pública, constantes 

expressamente no artigo 37, bem como aqueles que 

derivam da análise indireta, também aplicáveis ao Poder 

Público; 

CONSIDERANDO o artigo 132 da Lei Orgânica do 

município que estabelece os princípios subjugados à 

Administração Pública Municipal;  

CONSIDERANDO que o desfazimento de bens do 

Poder Legislativo deve obediência as regras legais e 

constitucionais, adotando como parâmetro o decreto federal 

nº 9.373, de 11 de maio de 2018, naquilo que for 

compatível; 

R E S O L V E: 

Art. 1º Fica instituída a comissão para realização de 

inventário, reavaliação, doação e baixa patrimonial cujo 

objetivo é fazer o levantamento dos bens móveis inservíveis 

no âmbito da Câmara Municipal de Araguaína para doação. 

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes 

servidores: 

I – NAÍDES SILVA CONCEIÇÃO, coordenadora de 

almoxarifado e patrimônio da Câmara Municipal de 

Araguaína, que exercerá a presidência da comissão; 

II – ADEILSON VELOSO DE ABREU, técnico de 

almoxarifado e patrimônio da Câmara Municipal de 

Araguaína; 

III – VICTOR GUTIERES FERREIRA MILHOMEM, 

Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Araguaína; 

IV – MARCIANNA DA SILVA ARAÚJO CARVALHO, 

superintendente da Câmara Municipal de Araguaína; 

V – JOSÉ DENISSON PEREIRA RODRIGUES, analista 

de controle interno; 

§ 1º A análise da documentação dos solicitantes para 

recebimento dos bens será relatada pelo servidor indicado 

no inciso III deste artigo, mediante parecer exarado pelos 

servidores indicados nos incisos II, IV e V. 

§ 2º O recebimento da documentação dos solicitantes 

para recebimento dos bens ficará a cargo do servidor 

indicado no inciso II deste artigo. 

§ 3º O servidor do inciso II acumula a condição de 

substituto da presidente na ausência ou impedimento desta. 

Art. 3º As reuniões da comissão serão presenciais ou 

por videoconferência, convocados pela presidência, para 

análise de documentação nos termos do edital que 

procederá ao processo de doação de bens móveis 

inservíveis deste Poder Legislativo. 

Art. 4º O grupo de trabalho terá a duração necessário ao 

cumprimento integral das regras e prazos do edital previsto 

no artigo anterior, inclusive eventuais recursos. 

Art. 5º A participação na comissão será considerada 

prestação de serviço público relevante, não remunerada, 

com expedição de declaração. 

Art. 6º Esta Portaria 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 

janeiro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

 

Portaria nº 17/2022                                             

Araguaína/TO, 11 de janeiro de 2022. 

Dispõe sobre concessão de Adicional por 

Titularidade a Servidor Efetivo Estável da 

Câmara Municipal de Araguaína e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, no uso das atribuições que lhe confere o 

artigo 28, § 1º, inciso III da Resolução 350, de 04 de 

dezembro de 2018, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários dos servidores da Câmara Municipal 

de Araguaína, Estado do Tocantins publicada no Diário 

Oficial do Município de Araguaína no dia 05 de dezembro 

de 2018, Edição nº 1704, página 7-12; 
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CONSIDERANDO a solicitação do servidor efetivo 

estável Emerson Alves de Sousa, Auxiliar de Serviços 

Gerais, matrícula nº 1065832, de Adicional por Titularidade, 

nos termos da legislação vigente;  

CONSIDERANDO que após o tramitar junto ao Setor de 

Recursos Humanos desta Câmara Municipal de Araguaína 

ficou atestado o preenchimento dos pressupostos 

constantes do art. 28, § 1º, inciso III da indigitada Resolução 

350/2018, para a concessão do referido adicional por 

titularidade; 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER ao servidor efetivo estável, Adicional 

por Titularidade nos termos do Plano de Cargos, Carreiras 

e Salários – PCCS dos Servidores Efetivos da Câmara 

Municipal de Araguaína/TO, conforme segue: 

I – EMERSON ALVES DE SOUSA, Auxiliar de Serviços 

Gerais, matrícula nº 1065832, Adicional por Titularidade de 

10% (dez por cento) pela conclusão do Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu MBA em Finanças, Auditoria e 

Controladoria – Área de conhecimento – Negócios, 

Administração e Direito, sob o nº 2457502, modalidade EAD 

(INTENSIVO), com carga horária de 360 horas/aula. 

Art. 2º O adicional de que trata o artigo 1º desta Portaria, 

deverá ser calculado com base no vencimento base 

constantes no padrão e referência em que cada servidor se 

encontra dentro do Grupo Operacional específico de cada 

nível de escolaridade. 

Art. 3º Determinar a Coordenação de Recursos 

Humanos que seja adicionado o valor correspondente aos 

10% (dez por cento) na Folha de Pagamento do referido 

servidor a partir do mês de janeiro de 2022, devendo ser 

calculado conforme artigo 2º desta Portaria. 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, aos 11 

(onze) dias do mês de janeiro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 018/2022                                             

Araguaína/TO, 13 de janeiro de 2022. 

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE 

CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 

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

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína/TO, 

e; 

R E S O L V E: 

Art. 1º EXONERAR o servidor comissionado RENATO 

NOGUEIRA RÊGO, matrícula nº 1066354, inscrito no CPF 

nº 024.885.841-69 do cargo em comissão de Assessor 

Administrativo do Vereador, lotado junto ao Gabinete do 

Vereador Gideon da Silva Soares, nomeado através da 

Portaria nº 242/2021, de 18 de outubro de 2021. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 03 de janeiro de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 (treze) dias do mês 

de janeiro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 019/2022                                             

Araguaína/TO, 13 de janeiro de 2022. 

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, 

mailto:portal@araguaina.to.leg.br
https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/


 
CONTATO: portal@araguaina.to.leg.br                                                     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 II - Nº 64 – 21 DE JANEIRO DE 2022 

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 VALMIR ALVES DE 

CASTRO, inscrito no CPF nº 526.444.561-34 para exercer 

o cargo em comissão de comissão de Assessor 

Administrativo do Vereador, lotado junto ao Gabinete do 

Vereador Gideon da Silva Soares. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 04 de janeiro de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 (treze) dias do mês 

de janeiro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 020/2022                                             

Araguaína/TO, 14 de janeiro de 2022. 

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 PAULO RONAN PEREIRA 

DA SILVA, inscrito no CPF nº 713.350.481-20 para exercer 

o cargo em comissão de Assessor Parlamentar do 

Vereador, lotado junto ao Gabinete do Vereador Marcos 

Antônio Duarte da Silva deste Poder Legislativo de 

Araguaína. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 04 de janeiro de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 (quatorze) dias do 

mês de janeiro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 021/2022                                             

Araguaína/TO, 17 de janeiro de 2022. 

Dispõe sobre Concessão de Férias a servidor 

público comissionado e dá outras 

providências.  

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 

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

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína e na 

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

o Estatuto dos Servidores do Município de Araguaína, e; 

CONSIDERANDO o Requerimento de Férias do 

servidor comissionado William da Silva Pires, Assessor 

Especial, matrícula nº 1066348, lotado junto ao Gabinete do 

Vereador Terciliano Gomes Araújo, referente ao período 

aquisitivo de 01/01/2021 a 31/12/2021 a partir do dia 01 de 

fevereiro de 2022 a 02 de março de 2022, 30 (trinta) dias; 

CONSIDERANDO o planejamento anual de Concessão 

de Férias de servidores efetivos e comissionados deste 

Poder Legislativo 2022; 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS ao servidor comissionado 

WILLIAM DA SILVA PIRES, Assessor Especial, matrícula 
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nº 1066348, lotado junto ao Gabinete do Vereador 

Terciliano Gomes Araújo, referente ao período aquisitivo de 

01/01/2021 a 31/12/2021 a partir do dia 01 de fevereiro de 

2022 a 02 de março 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 do servidor mencionado no art. 1º. 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 (dezessete) dias 

do mês de janeiro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 022/2022                                             

Araguaína/TO, 17 de janeiro de 2022. 

Dispõe sobre Concessão de Férias a servidor 

público comissionado e dá outras 

providências.  

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, 

Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, 

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

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína e na 

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

o Estatuto dos Servidores do Município de Araguaína, e; 

CONSIDERANDO o Requerimento de Férias do 

servidor comissionado Carlos Alberto Silva, Assessor 

Parlamentar do Vereador, matrícula nº 1065904, lotado 

junto ao Gabinete do Vereador Edimar Leandro da 

Conceição, referente ao período aquisitivo de 01/02/2020 a 

01/03/2021 a partir do dia 18 de janeiro de 2022 a 16 de 

fevereiro de 2022, 30 (trinta) dias; 

CONSIDERANDO o planejamento anual de Concessão 

de Férias de servidores efetivos e comissionados deste 

Poder Legislativo 2022;          

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS ao servidor comissionado 

CARLOS ALBERTO SILVA, Assessor Parlamentar do 

Vereador, matrícula nº 1065904, lotado junto ao Gabinete 

do Vereador Edimar Leandro da Conceição, referente ao 

período aquisitivo de 01/02/2020 a 01/03/2021 a partir do 

dia 18 de janeiro de 2022 a 16 de fevereiro 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 do servidor mencionado no art. 1º. 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 (dezessete) dias 

do mês de janeiro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

EDITAL Nº 001/2021 – COMISSÃO DE INVENTÁRIO, 

REAVALIZAÇÃO, DOAÇÃO E BAIXA PATRIMONIAL 

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

A Câmara Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins, 

com sede na Rua das Mangueiras, nº 10, Centro, inscrita 

no CNPJ sob nº 02.773.216/0001-15, por meio de sua 

designada comissão para realização de inventário, 

reavaliação, doação e baixa patrimonial, instituída por meio 

da portaria nº 12, de 11 de janeiro de 2022, TORNA 

PÚBLICO para conhecimento dos todos os interessados, 

que procederá ao processo de doação de BENS MÓVEIS 

inservíveis deste Poder, nos termos do objeto e demais 

normas constantes deste edital. 

1. DO OBJETO 

1.1.  O presente edital contempla o processo de doação 

de bens móveis inservíveis, classificados como obsoletos, 

irrecuperáveis e antieconômicos, em atendimento às 

determinações contidas na lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, adotando como parâmetros o decreto 

federal nº 9.373, de 11 de maio de 2018 e a lei federal nº 
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12.305, de 2 de agosto de 2010, bem como as demais 

legislações vigentes e pertinentes, cuja listagem consta do 

anexo I deste edital. 

2. DOS BENEFICIÁRIOS 

2.1. A doação objeto deste instrumento será permitida, 

exclusivamente, para fins e uso de interesse social, sem 

fins lucrativos e poderá ser feita em favor: 

a) órgãos públicos de qualquer dos Poderes da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive do Poder 

Executivo do município de Araguaína; 

b) Instituições filantrópicas, beneficentes e associações 

sem fins lucrativos; 

3. DA SOLICITAÇÃO DE DOAÇÃO 

3.1. A entidade deverá manifestar seu interesse por 

meio de solicitação dirigida ao Presidente da Câmara 

Municipal de Araguaína, que deverá ser protocolado na 

recepção da Câmara Municipal de Araguaína, em horário 

de atendimento das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a 

sexta, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a 

partir do dia seguinte ao da publicação deste edital, 

conforme item 7.8. 

3.2. Na solicitação deverá, obrigatoriamente, constar 

breve descrito das atividades desenvolvidas pela 

instituição/entidade e a indicação expressa da destinação 

prevista para os bens. 

3.3. Anexo a solicitação, além da exigência do item 3.2, 

deverão constar a seguinte documentação: 

a) Cópia do cartão CNPJ da instituição/ entidade ou do 

órgão público; 

b) Cópia do instrumento de constituição, devidamente 

registrado no órgão competente, se instituição/entidade, 

dispensados aos órgãos públicos integrantes da 

Administração Direta, mas exigível aos órgãos públicos 

integrantes da Administração Pública Indireta; 

c) Ata de posse da diretoria atual; 

d) Documento de identificação pessoal com foto, no qual 

conste o número do RG e CPF do representante legal da 

instituição; 

e) Número de telefone para contato do representante da 

interessada; 

f) A indicação dos bens que deseja receber em doação, 

conforme itens listados no anexo I; 

3.4. A ausência de quaisquer documentos impedirá a 

participação do interessado no procedimento de doação 

dos bens. 

3.5. Será obedecida a ordem cronológica de 

recebimento da documentação de solicitação, sendo 

considerados data e horário em que o documento oficial der 

entrada no protocolo da Câmara Municipal de Araguaína. 

3.6. Eventuais solicitações formais de pedido de bens 

em doação, encaminhadas anteriormente à publicação do 

presente edital junto à Câmara Municipal de Araguaína 

devem ser ratificadas por novo documento de solicitação, a 

fim de atender os requisitos previstos neste edital. 

4. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

4.1. Em caso de várias solicitações de bens em 

coincidência, a Comissão responsável, observará a ordem 

de recebimento da solicitação de doação. 

5. DO RESULTADO 

5.1. O resultado será publicado nos termos do item 7.8 

deste edital. 

6. DA RETIRADA DOS BENS 

6.1. As despesas com o carregamento e transporte dos 

bens doados, correrão por conta do solicitante aprovado. 

6.2. A retirada deverá ser efetuada, no prazo de até 2 

(dois) dias, após a assinatura do termo de doação, em 

horário convencionado com o representante da Comissão 

responsável e no local onde se encontrem os materiais. 

6.3. Assinalado o prazo e não retirados os materiais, 

será imediatamente convocado o segundo solicitante para 

recebimento dos bens. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Para os fins do item 1.1 deste edital, se consideram: 

a) Bens móveis inservíveis como obsoleto ou 

antieconômico aqueles quando sua manutenção for 

onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude do uso 

prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; e, 

b) Bens móveis inservíveis como irrecuperáveis quando 

não mais puderem ser utilizados para o fim que se destina 
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devido à perda de suas características ou em razão da 

inviabilidade econômica de sua recuperação. 

7.2. Os materiais que não puderem ser aproveitados, de 

alguma forma, ou apresentarem risco ao meio ambiente, 

serão descartados pelo solicitante com a observância aos 

preceitos da legislação federal, estadual e municipal 

pertinente em vigor, a fim de que não haja agressão ao meio 

ambiente. 

7.3. Não será permitida a devolução de materiais sob 

qualquer hipótese. 

7.4. Será firmado TERMO DE DOAÇÃO com a 

instituição donatária. 

7.5. A participação implica no conhecimento e aceitação 

por parte dos interessados das exigências e condições 

estabelecidas no presente edital. 

7.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

para realização de inventário, reavaliação, doação e baixa 

patrimonial. 

7.7. Os interessados poderão protocolar eventuais 

dúvidas na recepção da Câmara Municipal de Araguaína, 

direcionados à Comissão, no mesmo horário e prazo 

indicado no item 3.1 deste edital. 

7.8. Para fins da contagem dos prazos previstos neste 

edital será considerado como válida a publicação realizada 

no Diário Oficial da Câmara Municipal de Araguaína, 

regulado pela lei municipal nº 3.082/2018, independente de 

publicação em outro meio ou órgão oficial, bem como 

ocorrerá a afixação de cópia no mural na recepção da 

Câmara Municipal de Araguaína, além de divulgação no 

sitio eletrônico institucional. 

7.9. Aplica-se ao presente edital as regras do decreto 

federal nº 9.373, de 11 de maio de 2018, naquilo que for 

compatível com a legislação municipal. 

PUBLIQUE-SE. 

DIVULGUE-SE. 

Araguaína/TO, 12 de Janeiro de 2022. 

NAÍDES SILVA CONCEIÇÃO 

Presidente da Comissão para realização de inventário, 

reavaliação, doação e baixa patrimonial 
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