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ATOS ADMINISTRATIVOS 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3282, DE 15 DE MARÇO DE 

2022. 

Disciplina o uso e a sinalização de caçambas, 

containers ou coletoras estacionárias para 

remoção de entulhos, materiais de construção 

ou outros resíduos sólidos em logradouros 

públicos 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 A utilização de caçambas, containers e coletoras 

estacionárias para remoção de entulhos, terra, sobras de 

materiais de construção ou outros resíduos sólidos nas vias 

públicas do município de Araguaína se dará nos termos 

desta Lei. 

Art. 2º Para os fins da presente Lei, entender-se por: 

I - resíduos sólidos: todo e qualquer material, objeto ou 

bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 

sólido ou semissólido, que, por suas particularidades, torne 

inviável seu lançamento, sem o devido tratamento, no 

sistema de aterro sanitário do Município; 

II - caçamba, container ou coletora estacionária: 

recipiente metálico destinado aos serviços de 

acondicionamento, transporte, remoção e deposição de 

entulhos ou resíduos provenientes da atividade humana; 

III - via pública: superfície por onde transitam veículos, 

pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o 

acostamento, ilha, canteiro central, os caminhos, as 

passagens e as áreas abertas à circulação pública, 

incluindo as vias de acesso rápido, arterial, coletora, local, 

rural, urbana, vias e áreas de pedestres. 

Art. 3° A sinalização das caçambas, containers ou 

coletoras estacionárias deverá obedecer às normativas 

expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN), devendo, necessariamente, ser feita por meio 

de adesivos ou pintura retroreflexivas. 

Art. 4º As pessoas físicas ou jurídicas que necessitarem, 

temporariamente, depositar, nas vias públicas, entulhos, 

terras, sobras de materiais construção ou outros resíduos 

sólidos, só poderão fazê-lo por meio de caçambas, 

containers ou coletoras estacionárias de empresas 

especializadas, devidamente autorizadas pelo Poder 

Executivo Municipal. 

Art. 5° Os equipamentos de que trata esta Lei não 

poderão ser colocados em praças, parques, canteiros, nos 

locais que haja proibição de parada, nos pontos de ônibus 

ou de táxis, nem sobre as faixas de pedestre, de acordo 

com a regulamentação viária e as normas de trânsito 

vigentes, nem de forma a obstruir o passeio público e as 

rampas de acessibilidade. 

§ 1º É proibida a alocação de caçambas, containers ou 

coletoras estacionárias nas vias e áreas de pedestres, nos 

termos do Anexo I da Lei federal nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB). 

§ 2º Quando colocados na faixa de rolamento da via 

pública ou no passeio público, a permanência obedecerá ao 

tempo máximo a ser estabelecido pelo Poder Executivo 

Municipal. 

§ 3º Quando posicionadas na pista de rolamento, as 

caçambas deverão deixar livre a linha de escoamento 

d'água, sempre com o lado maior paralelo ao meio-fio, 

observando a distância mínima de 10 (dez) metros do 

alinhamento predial da esquina. 

§ 4º Quando as caçambas forem colocadas sobre o 

passeio público, deverão observar o espaçamento livre de 

1 (um) metro para circulação de pedestres. 

Art. 6° A localização da caçamba estacionária na pista 

de rolamento ou no passeio público só será permitida 

quando, comprovadamente, não houver espaço físico 

suficiente para sua alocação dentro das unidades 

geradoras dos resíduos. 
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Parágrafo único. Nos casos dos empreendimentos em 

que é exigida a apresentação de projeto de construção civil 

junto ao órgão público competente, é obrigatório reservar 

espaço dentro dos canteiros de obras para a colocação das 

caçambas, containers ou coletoras estacionárias. 

Art. 7° Independente do período de permanência 

estipulado nesta Lei, quando a caçamba, container ou 

coletora estacionária estiver com sua capacidade de carga 

completa, deverá ser imediatamente retirada, por meio de 

transporte apropriado. 

Art. 8° As caçambas, containers ou coletoras 

estacionárias de que trata esta Lei deverão obedecer aos 

seguintes requisitos e especificações, sem prejuízo de 

outros estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal: 

I - estarem pintados e sinalizados de modo a permitir sua 

rápida visualização diurna e noturna; 

II - apresentarem dispositivo de cobertura adequado, de 

modo a impedir a queda de materiais durante o período 

estacionário e do transporte, e que restrinja o conteúdo da 

caçamba ao volume máximo de sua capacidade; 

III - serem identificados com o nome e telefone da 

empresa prestadora dos serviços e constar o número de 

ordem que os individualize, diferençando-os de outra 

caçamba, container ou coletora estacionária da mesma 

empresa; 

IV - indicar a denominação e número do telefone do 

órgão municipal fiscalizador. 

Parágrafo único. É proibida qualquer inscrição, 

propaganda ou publicidade nas caçambas estacionárias, 

além das informações especificadas neste artigo. 

Art. 9° É de responsabilidade da empresa prestadora do 

serviço e do particular contratante a colocação e disposição 

da caçamba, container ou coletora estacionária na via 

pública, sendo vedado alterar sua posição. 

Art. 10. Fica expressamente proibida a permanência das 

caçambas, containers ou coletoras estacionárias na via 

pública quando não estiverem sendo utilizadas para a 

coleta de entulhos, terra, sobras de materiais de construção 

ou de outros resíduos sólidos. 

Art. 11. Ficam proibidos o armazenamento e o transporte 

de materiais orgânicos, perigosos e nocivos à saúde por 

meio das caçambas, containers ou coletoras estacionárias 

de que trata esta Lei. 

Art. 12. Constitui infração, a ser regulada pela legislação 

municipal cabível, a ação ou omissão voluntária ou não, por 

parte da empresa ou do particular contratante, que importe 

na inobservância dos dispositivos previstos nesta Lei, na 

Lei federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 

o Código de Trânsito Brasileiro e demais legislação, 

sujeitando-se às penalidades previstas nas normas 

ambientais e de trânsito vigentes, sem prejuízo na 

aplicação das seguintes penalidades: 

I - advertência por escrito, notificando-se o infrator para 

sanar a irregularidade, em prazo fixado na regulamentação 

expedida pelo Poder Executivo Municipal, contado da 

notificação, sob pena de multa; 

II - não sanada a irregularidade, será aplicada multa 

conforme regulamentação expedida pelo Poder Executivo 

Municipal; 

III - em caso de reincidência, no período de 3 (três) 

meses, a multa prevista no inciso II deste artigo será 

aplicada em dobro; 

IV - persistindo a irregularidade, mesmo após a 

imposição de multa em dobro, será suspenso o alvará 

concedido para realização da obra, até que sejam sanadas 

todas as irregularidades. 

§ 1º Fica dispensada a notificação em caso de acidente 

decorrente da insuficiência de sinalização ou de 

estacionamento irregular, cabendo, neste caso, imediata 

remoção ou adequação da caçamba, container ou coletora 

estacionária para local seguro, sendo os custos destinados 

ao infrator e multa concomitante. 

§ 2º Comprovado que a insuficiência de sinalização ou 

o estacionamento irregular se deu por intervenção do 

particular contratante, este se responsabilizará por qualquer 

prejuízo ou dano ocasionado a terceiros. 

Art. 13. O Poder Executivo Municipal poderá determinar 

a retirada de caçambas, mesmo nos locais liberados em 

conformidade com esta Lei, quando, por qualquer motivo, 

venham a prejudicar o fluxo de veículos e/ou pedestres, 

desde que o particular contratante seja previamente 

notificado por escrito, em prazo não inferior a 24 (vinte e 

quatro) horas. 
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Art. 14. As caçambas, containers ou coletoras 

estacionárias removidos para depósito, a qualquer título, 

somente serão restituídas a seu responsável mediante 

pagamento das multas, taxas e despesas com a remoção e 

estadia em depósito público. 

Parágrafo único. As caçambas, containers ou coletoras 

estacionárias, quando, findo o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, não forem retirados do depósito pelos seus 

proprietários, serão levados à hasta pública, deduzindo-se 

do valor arrecadado o montante da dívida relativa a multas 

vencidas, tributos e encargos legais aplicados por 

inobservância desta Lei. 

Art. 15. As disposições da presente Lei não excluem as 

obrigações impostas pela Lei federal nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro e/ou por outras leis municipais. 

Art. 16. Cabe ao Poder Executivo Municipal expedir a 

regulamentação da presente Lei. 

 Art. 17. As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 15 dias do mês de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Gideon da Silva Soares 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3283, DE 15 DE MARÇO DE 

2022. 

Torna obrigatória a capacitação em noções 

básicas de primeiros socorros de professores 

e funcionários dos estabelecimentos de ensino 

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 determinado que os estabelecimentos de 

ensino da educação pública municipal e os 

estabelecimentos de ensino de educação básica e de 

recreação infantil da rede privada do município de 

Araguaína deverão capacitar professores e funcionários em 

noções de primeiros socorros, situações de engasgamento, 

aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita 

de crianças. 

§ 1º O curso deverá ser ofertado anualmente e destinar-

se-á à capacitação e/ou à reciclagem de parte dos 

professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino 

e recreação a que se refere o caput deste artigo, sem 

prejuízo de suas atividades ordinárias. 

§ 2º A quantidade de profissionais capacitados em cada 

estabelecimento de ensino ou de recreação será definida 

em regulamento, guardada a proporção com o tamanho do 

corpo docente e do quadro de funcionários ou com o fluxo 

de atendimento de crianças e adolescentes no 

estabelecimento. 

§ 3º A responsabilidade pela capacitação dos 

professores e funcionários dos estabelecimentos públicos 

caberá ao Poder Executivo Municipal, enquanto que dos 

estabelecimentos privados a responsabilidade será da 

própria direção da unidade. 

Art. 2º Os cursos de primeiros socorros, situações de 

engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção 

de morte súbita de crianças serão ministrados por 

entidades especializadas em práticas de auxílio imediato e 

emergencial à população e têm por objetivo capacitar os 

professores e funcionários para identificar e agir 

preventivamente em situações de emergência e urgência 

médicas, até que o suporte médico especializado, local ou 

remoto, se torne possível. 

§ 1º O conteúdo dos cursos de primeiros socorros 

básicos ministrados deverá ser condizente com a natureza 

e a faixa etária do público atendido nos estabelecimentos 

de ensino ou de recreação. 

§ 2º Os estabelecimentos de ensino ou de recreação das 

redes pública e particular deverão dispor de kits de 

primeiros socorros, conforme orientação das entidades 

especializadas em atendimento emergencial à população. 
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Art. 3º Ficam os estabelecimentos de ensino obrigados 

a afixar, em local visível, a certificação que comprove a 

realização da capacitação de que trata esta Lei e o nome 

dos profissionais capacitados. 

Art. 4º O não cumprimento das disposições desta Lei 

implicará a imposição das seguintes penalidades pela 

autoridade administrativa, no âmbito de sua competência: 

I - notificação do estabelecimento sobre o 

descumprimento da Lei; 

II - multa, aplicada em dobro em caso de reincidência; 

ou 

III - a partir da terceira reincidência: 

a) a cassação do alvará de funcionamento ou da 

autorização concedida pelo órgão de educação, quando se 

tratar de creche ou de estabelecimento particular de ensino 

ou de recreação;  

b) a responsabilização do agente público, quando se 

tratar de creche ou estabelecimento público. 

Art. 5º O Poder Executivo Municipal definirá em 

regulamento os critérios para a implementação dos cursos 

de primeiros socorros previstos nesta Lei. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 

incluídas pelo Poder Executivo Municipal nas propostas 

orçamentárias anuais e no plano plurianual do Município. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 

(cento e oitenta) dias de sua publicação oficial. 

Art. 8º Esta Lei fica denominada de Lei Levi Lopes. 

Art. 9º Fica revogada a Lei Municipal nº 2937, de 09 de 

março de 2015. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 15 dias do mês de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3284, DE 15 DE MARÇO DE 

2022. 

Altera a Lei Municipal nº 3092, de 20 de 

dezembro de 2018, 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 alterada a ementa da Lei Municipal nº 3092, 

de 20 de dezembro de 2018, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Autoriza o Município de Araguaína a contratar 

ou credenciar operadoras para auxiliar no 

serviço de arrecadação de tributos, tarifas e 

demais receitas municipais, por meio de 

pagamento via cartão de débito, cartão de 

crédito ou pagamento instantâneo pix. 

Art. 2º Ficam alterados o caput do artigo 1º e seu 

parágrafo único da Lei Municipal nº 3092, de 20 de 

dezembro de 2018, os quais passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 1º Fica o Município de Araguaína 

autorizado a contratar ou credenciar 

operadoras que forneçam mecanismos e 

ferramentas para auxiliar no serviço de 

arrecadação de tributos, tarifas e demais 

receitas municipais, por meio de pagamento 

via cartão de débito, cartão de crédito ou 

pagamento instantâneo pix. 

Parágrafo único. A contratação ou 

credenciamento de operadora de que trata o 

caput deste artigo abrangerá a aquisição ou 

locação de equipamentos e respectivo sistema 

operacional, necessários para recebimento de 

valores por meio de cartão de débito, cartão de 

crédito ou pagamento instantâneo pix. 

Art. 3º Fica alterado o caput do artigo 5º da Lei Municipal 

nº 3092, de 20 de dezembro de 2018, o qual passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 5º A modalidade de recebimento por meio 

de pagamento via cartão de débito, cartão de 

crédito ou pagamento instantâneo pix não 
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substituirá ou inviabilizará as demais formas 

de extinção do crédito tributário previstas no 

art. 156 do Código Tributário Nacional (Lei 

Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966). 

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

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 15 dias do mês de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3285, DE 15 DE MARÇO DE 

2022. 

Denomina o Mercado Municipal de Araguaína 

de Mercado Municipal Prefeito Joaquim de 

Lima Quinta 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 o Mercado Municipal de Araguaína, 

localizado na confluência das ruas Santa Cruz, Vinte e Um 

de Abril, Quinze de Novembro e Sete de Setembro, no 

centro da cidade de Araguaína, denominado de Mercado 

Municipal Prefeito Joaquim de Lima Quinta. 

Art. 2º A presente Lei deve ser aplicada em consonância 

com a Lei Municipal nº 3.207, de 1º de junho de 2021.   

Art. 3º As despesas para a 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. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial, revogada qualquer disposição em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 15 dias do mês de março de 2022. 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Gideon da Silva Soares 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3286, DE 15 DE MARÇO DE 

2022. 

Declara de utilidade pública a Associação 

Protetora dos Animais de Araguaína (APAA) É 

o Bicho. 

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 

Protetora dos Animais de Araguaína (APAA) É o Bicho.  

Parágrafo único. A Associação Protetora dos Animais de 

Araguaína (APAA) É o Bicho é uma associação não 

governamental e sem fins lucrativos.  

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 15 dias do mês de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Matheus Mariano de Sousa 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 681, DE 14 DE MARÇO DE 

2022. 

Concede Título de Cidadão Araguainense a 

Laércio Costa Leite e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, por 

seus componentes APROVOU e o Senhor Presidente desta 

Casa de Leis PROMULGA o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Araguainense 

ao senhor Laércio Costa Leite pelos bons e relevantes 

trabalhos realizados em prol da cidade de Araguaína. 
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Art. 2º A outorga do Título de Cidadão Araguainense, ora 

concedido, será feita em Sessão Solene a ser marcada pela 

Mesa Diretora desta Casa de Lei. 

Art. 3º Este Decreto entra 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 14 dias do mês de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

-Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO. 

Autor: Gideon da Silva Soares 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 682, DE 15 DE MARÇO DE 

2022. 

Concede Título de Cidadão Araguainense a 

Edimilson Ferreira da Silva e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, por 

seus componentes APROVOU e o Senhor Presidente desta 

Casa de Leis PROMULGA o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Araguainense 

ao senhor Edimilson Ferreira da Silva pelos bons e 

relevantes trabalhos realizados em prol da cidade de 

Araguaína. 

Art. 2º A outorga do Título de Cidadão Araguainense, ora 

concedido, será feita em Sessão Solene a ser marcada pela 

Mesa Diretora desta Casa de Lei. 

Art. 3º Este Decreto entra 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 15 dias do mês de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

-Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO. 

Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

Portaria nº 73/2022                                             

Araguaína/TO, 07 de março 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 a Senhora GEOVANA CRISTINA 

FRANÇA DE SOUSA, inscrita no CPF nº 058.287.571-48 

para exercer o cargo de provimento em comissão de 

Assessor Especial, com lotação junto ao Gabinete do 

Vereador Enoque Neto Rocha de Souza deste Poder 

Legislativo de Araguaína. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 04 de março de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 07 (sete) dias do mês 

de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 75/2022                                            

Araguaína/TO, 08 de março de 2022. 

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE 

CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA 
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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 pedido, o servidor comissionado 

LUCAS PEREIRA COELHO, matrícula nº 1066367, inscrito 

no CPF nº 049.971.861-55 do cargo em comissão de 

Assessor Especial, lotado junto ao Gabinete do Vereador 

Marcos Antônio Duarte da Silva, nomeado através da 

Portaria nº 011/2022 em 11 de janeiro de 2022, com efeitos 

retroativos ao dia 04 de janeiro de 2022. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 03 de março de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

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

de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 76/2022                                             

Araguaína/TO, 08 de março de 2022. 

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 Tatiane Fernandes Santos Fontes, 

Assessora Política do Vereador, matrícula nº 1066267, 

lotada junto ao Gabinete do Vereador Enoque Neto Rocha 

de Souza, referente ao período aquisitivo de 05/01/2021 a 

04/01/2022 a partir do dia 09 de março de 2022 a 07 de abril 

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 a servidora comissionada 

TATIANE FERNANDES SANTOS FONTES, Assessora 

Política do Vereador, matrícula nº 1066267, lotada junto ao 

Gabinete do Vereador Enoque Neto Rocha de Souza, 

referente ao período aquisitivo de 05/01/2021 a 04/01/2022 

a partir do dia 09 de março de 2022 a 07 de abril 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. 

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 08 (oito) dias do mês 

de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 77/2022                                             

Araguaína/TO, 10 de março de 2022. 

Dispõe sobre Concessão de Férias e 

Conversão em Abono Pecuniário a servidora 

pública efetiva 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 
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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 efetiva Susymara Brandão de Sousa, Técnico de 

Empenho e Pagamento, matrícula nº 1065938, lotada junto 

a Diretoria Contábil, referente ao período aquisitivo de 

13/11/2020 a 12/11/2021 a partir do dia 14 de março de 

2022 a 02 de abril de 2022, 20 (vinte) dias, bem como, da 

conversão em Abono Pecuniário de 10 (dez) dias tendo em 

vista o prazo para o envio das informações contábeis, 

financeiras e orçamentárias da Câmara Municipal de 

Araguaína ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 

através do Sistema Integrado de Controle e Auditoria 

Pública – Módulo Contábil referente a 7ª remessa de 2021;  

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 GOZO DE FÉRIAS a servidora 

efetiva estável SUSYMARA BRANDÃO DE SOUSA, 

Técnico de Empenho e Pagamento, matrícula nº 1065938, 

lotada junto a Diretoria Contábil, referente ao período 

aquisitivo de 13/11/2020 a 12/11/2021 a partir do dia 14 de 

março de 2022 a 02 de abril de 2022, 20 (vinte) 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, bem como, converter em Abono Pecuniário o período de 

10 (dez) dias da referida servidora. 

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 10 (dez) dias do mês 

de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

 

 

 

Portaria nº 78/2022                                             

Araguaína/TO, 10 de março 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 Wilson 

Lucimar Alves Carvalho para proceder com a alteração dos 

cargos dos servidores comissionados Daniel Rodrigues dos 

Santos e Flávia de Alencar Bastos Carvalho 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 – DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito no 

CPF nº 466.940.561-68 que exerce o cargo em comissão 

de Assessor Político do Vereador, lotado junto ao Gabinete 

do Vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho, passando a 

exercer a partir do dia 1º de março de 2022, o cargo em 

comissão de Diretor de Gabinete do Vereador; 

II – FLÁVIA DE ALENCAR BASTOS CARVALHO, 

inscrita no CPF nº 004.043.351-01 que exerce o cargo em 

comissão de Diretor de Gabinete do Vereador, lotada junto 

ao Gabinete do Vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho, 

passando a exercer a partir do dia 1º de março de 2022, o 

cargo em comissão de Assessor Político do Vereador. 

Art. 2º Manter o gozo das férias da servidora Flávia de 

Alencar Bastos Carvalho no período de 07 de março de 

2022 a 05 de abril de 2022 referente ao período aquisitivo 
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de 04/01/2021 a 04/01/2022 concedidas através da Portaria 

nº 64/2022, de 23 de fevereiro de 2022. 

Art. 3º 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. 4º 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 março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 79/2022                                             

Araguaína/TO, 10 de março 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 Marcos Alexandre Alves Nolêto, 

Assessor Especial, matrícula nº 1066089, lotado junto ao 

Gabinete do Vereador Soldado Alcivan José Rodrigues, 

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

a partir do dia 03 de março de 2022 a 01 de abril 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 GOZO DE FÉRIAS ao servidor 

comissionado MARCOS ALEXANDRE ALVES NOLÊTO, 

Assessor Especial, matrícula nº 1066089, lotado junto ao 

Gabinete do Vereador Soldado Alcivan José Rodrigues, 

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

a partir do dia 03 de março de 2022 a 01 de abril 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. 

 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 10 (dez) dias do mês 

de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 80/2022                                            

Araguaína/TO, 10 de março 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; 

CONSIDERANDO a solicitação de Exoneração do 

servidor comissionado Mário Cesar Ferreira da Silva, 

Assessor de Ajudância de Ordem do Vereador, matrícula nº 

1066284, lotado junto ao Gabinete do Vereador Ygor Sousa 

Cortez, conforme Ofício nº 019/2022, de 03 de março de 

2022. 
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R E S O L V E: 

Art. 1º EXONERAR a pedido, o servidor comissionado 

MÁRIO CESAR FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 

1066284, inscrito no CPF nº 990.893.781-20 do cargo em 

comissão de Assessor de Ajudância de Ordem do 

Vereador, lotado junto ao Gabinete do Vereador Ygor 

Sousa Cortez, nomeado através da Portaria nº 75/2021, em 

02 de fevereiro de 2021. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 03 de março de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

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

de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 81/2022                                             

Araguaína/TO, 10 de março 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 WILKRSON BECKMA 

TEIXEIRA, inscrito no CPF nº 995.896.481-34 para exercer 

o cargo de provimento em comissão de Assessor de 

Ajudância de Ordem do Vereador, com lotação junto ao 

Gabinete do Vereador Ygor Sousa Cortez deste Poder 

Legislativo de Araguaína. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 04 de março de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

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

de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 82/2022                                             

Araguaína/TO, 14 de março de 2022. 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE 

SERVIDORA PÚBLICA 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 a Senhora JENNYFE BARBOSA 

FRAGOSO, inscrita no CPF nº 005.591.841-74 para exercer 

o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial, 

com lotação 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 março 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 março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 
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EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022  

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA-TO 

CONTRATADA: DANILA DOS SANTOS VIEIRA 

CPF Nº 057.964.321-25 

OBJETO: A CONTRATADA prestará a CONTRATANTE 

os serviços profissionais de Auxiliar de Serviços Gerais 

Temporário a Câmara Municipal de Araguaína pelo período 

de 07 (sete) meses em substituição aos servidores efetivos 

estáveis que entrarão em gozo de férias de acordo com o 

planejamento de férias 2022 com carga horária de 30 

(trinta) horas semanais, lotada junto a Superintendência. 

LOTAÇÃO: Superintendência     

VALOR MENSAL SALÁRIO BASE – R$ 1.513,42. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90.11.02 – 

Vencimentos e Vantagens Fixas 

FONTE DE RECURSO: 1.500.0000.000000 – 

RECURSOS PRÓPRIOS 

ASSINATURA: 03 de março de 2022.  

VIGÊNCIA: 03 de março de 2022 a 30 de setembro de 

2022, podendo ser prorrogado mediante necessidade e 

conveniência deste Poder Legislativo de Araguaína, desde 

que enquadra-se nas hipóteses previstas na Resolução nº 

350/2018. 

SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Araguaína 

(Gideon da Silva Soares, Presidente) e Danila dos Santos 

Vieira, Auxiliar de Serviços Gerais Temporário. 
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