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ATOS ADMINISTRATIVOS 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 111, DE 29 

DE MARÇO DE 2022. 

Institui gratificação mensal à Comissão 

Permanente de Licitação do Poder Executivo 

Municipal e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 

fundamentado na Lei Orgânica Municipal, faço saber que a 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, APROVOU e Eu SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Para fins desta Lei Complementar, entende-se 

Comissão Permanente de Licitação, o grupo de servidores 

encarregados de, por um período de 12 (doze) meses, 

receber, examinar e julgar os documentos e procedimentos 

relativos à realização de processos de licitação, nas 

modalidades previstas na Lei nºs 8.666/1993, 10.520/2022 

e 14.133/2021, além do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação será 

instituída mediante Portaria, pelo chefe do Poder Executivo 

Municipal, que indicará o nome do Presidente e do 

substituto eventual, e dos membros titulares e suplentes, 

devendo ser, obrigatoriamente, publicadas no Diário Oficial 

do Município. 

Art. 3º Os membros titulares serão em número mínimo 

de 03 (três), dos quais, pelo menos 02 (dois) deverão ser 

servidores detentores de cargo provimento efetivo 

pertencente ao Quadro de Pessoal do Poder Executivo. 

§ 1º Na licitação é vedada a participação direta ou 

indireta de servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela Licitação, conforme 

disposto no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993. 

§ 2º A critério do Chefe do Poder Executivo Municipal, o 

número de membros titulares da Comissão poderá ser 

aumentado, em decorrência da complexidade do processo 

ou de fatores que justifiquem o acréscimo dos membros. 

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - Presidente da Comissão de Licitação: pessoa 

designada pela autoridade competente, responsável pela 

condução das licitações, a quem compete tomar decisões, 

acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao 

procedimento licitatório e executar quaisquer outras 

atividades necessárias ao bom andamento dos processos 

licitatórios; 

II - Pregoeiro: pessoa designada pela autoridade 

competente, responsável pela condução das licitações na 

modalidade pregão, a quem compete tomar decisões, 

acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao 

procedimento licitatório e executar quaisquer outras 

atividades necessárias ao bom andamento de um pregão; 

III - Agente de Contratação: pessoa designada pela 

autoridade competente, entre servidores efetivos ou 

empregados públicos dos quadros permanentes da 

Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o 

trâmite da licitação e procedimentos de contratação direta, 

dar impulso ao procedimento licitatório e executar 

quaisquer outras atividades necessárias ao bom 

andamento do certame até sua homologação; 

IV - Equipe de Apoio: servidores indicados para auxiliar 

e oferecer suporte aos pregoeiros ou agentes de 

contratação em atos não decisórios, bem como 

organização, confecção de atas, elaboração de relatórios e 

demais documentos que subsidiem a tomada de decisão; 

V - Comissão de Contratação: conjunto de agentes 

públicos indicados pela Administração, em caráter 

permanente ou especial, com a função de receber, 

examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos 

procedimentos auxiliares. 

Art. 5º Atendidas as disposições constantes nos artigos 

anteriores, farão jus a verba indenizatória mensal pelos 

serviços prestados, nos seguintes valores: 

I - Presidente da Comissão de Licitação: R$ 3.000,00 

(três mil reais); 

II - Pregoeiros, agentes e membros da Comissão de 

Contratação: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
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III - membros de equipe de apoio: R$ 1.250,00 (um mil, 

duzentos e cinquenta reais). 

Parágrafo único. O valor da gratificação será reajustado 

na mesma data e com o mesmo índice da revisão geral 

anual dos servidores do Poder Executivo Municipal. 

Art. 6º A verba indenizatória, de natureza não 

remuneratória, de que dispõe o artigo 4º desta Lei 

Complementar, possui as seguintes características: 

I - não incidirá contribuição previdenciária, conforme 

disposto no artigo 40, caput, e § 4º e no artigo 201, § 11, da 

Constituição Federal; 

II - não geram efeitos de incorporação em vencimento, 

proventos de aposentadoria e pensões. 

Art. 7º Após a homologação da Portaria de designação 

dos membros das comissões, do pregoeiro e demais 

funções previstas nos artigos anteriores, cujas atribuições 

são passiveis de serem gratificadas, o Departamento de 

Recursos Humanos ficará responsável pelo registro da 

gratificação. 

Art. 8º Não terá direito à percepção da gratificação o 

membro titular que estiver afastado por um período superior 

a 30 (trinta) dias, mesmo se remunerado, uma vez que o 

recebimento dessa vantagem se vincula à sua efetiva 

participação nas funções mencionadas. 

Art. 9º O pagamento das Gratificações estipuladas por 

esta Lei deverá ser efetuado através da folha de pagamento. 

Art. 10. As despesas decorrentes do cumprimento do 

disposto nesta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias já consignadas no orçamento vigente. 

Art. 11. Revoga-se o artigo 34-B, da Lei Municipal nº 

2.699, de 07 de julho de 2010, bem como todas as 

disposições em contrário. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

ao 29 dia do mês de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 112, DE 29 

DE MARÇO DE 2022. 

Dispõe sobre a disponibilização de pessoal ao 

Poder Judiciário, para os fins que especifica, e 

dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 

fundamentado na Lei Orgânica Municipal, faço saber que a 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, APROVOU e Eu SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a disponibilizar 

ao Poder Judiciário o pessoal necessário ao apoio técnico 

administrativo para atuarem na Vara de Execuções Fiscais 

e Ações de Saúde Pública nesta Comarca de Araguaína. 

§ 1º Para o cumprimento deste artigo poderão ser 

disponibilizados no máximo 20 (vinte) servidores, e 15 

(quinze) estagiários matriculados no curso de Direito. 

§ 2º Dos servidores citados no parágrafo anterior, 08 

(oito) poderão ser nomeados oficiais de justiça ad hoc. 

§ 3º A disponibilização efetiva-se ao abrigo de convênio 

que deverá dispor sobre a vigência e duração da cessão de 

pessoal de que trata o caput, mediante ato do Chefe do 

Poder Executivo, com ônus para o órgão de origem.  

Art. 2º Ao agente público disponibilizado e que exerça o 

encargo de oficial de justiça ad hoc atribui-se remuneração 

do cargo de origem e verba indenizatória no valor de: 

I - R$ 1.000,00 (um mil reais); 

II - R$ 10,00 (dez reais) por diligência nos mandados 

judiciais. 

Parágrafo único. A verba indenizatória de que trata este 

artigo: 

I - destina-se a compensar os gastos efetuados pelo 

agente público no desempenho das atribuições de que trata 

esta Lei, devendo ser atualizada pelo percentual aplicado a 

data base do Município a partir do ano 2023; 

II - é desprovida de natureza salarial e não gera 

desconto previdenciário ou direito à incorporação para 

qualquer efeito; 
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II - corre à conta de dotação própria da Secretaria 

Municipal da Fazenda ou Procuradoria Geral do Município 

consignada no Orçamento Geral do Município; 

IV - exclui o pagamento de ajuda de custo e diárias, 

exceto em casos excepcionais de efetivo interesse do 

Município mediante autorização do Chefe do Executivo; 

V - o Poder Executivo Municipal custeará o 

deslocamento das Oficiais de Justiça “Ad Hoc” para o 

cumprimento das diligências pertencentes à competência 

territorial do Juízo a que se vinculam e que estão 

localizadas fora da zona urbana do Município de Araguaína, 

disponibilizando veículo com motorista para esse fim. 

Art. 3º Ao estagiário disponibilizado será concedida 

bolsa-estágio no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para 

jornada de 6 (seis) horas diárias. 

Art. 4º Incumbe ao Chefe do Executivo ou Secretário 

Municipal da Fazenda firmar os termos de compromisso de 

estágio objeto desta Lei. 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos à 03 (três) de janeiro 

de 2022, revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

ao 29 dia do mês de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

Portaria nº 86 

Araguaína, 23 de março de 2022. 

Dispõe sobre concessão de Adicional por 

Titularidade a Servidores efetivos estáveis 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, incisos I a III; § 2º e 3º e artigo 29, inciso I e 

II e Parágrafo Único 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; 

CONSIDERANDO as solicitações dos servidores 

efetivos estáveis de Adicional por Titularidade, nos termos 

do Processo Administrativo nº 114/2022;  

CONSIDERANDO que após o tramitar junto ao Setor de 

Recursos Humanos desta Câmara Municipal de Araguaína 

ficou atestado o preenchimento dos pressupostos 

constantes no art. 29 da indigitada Resolução 350/2018, 

para a concessão do referido adicional. 

R E S O L V E: 

Art. 1o CONCEDER aos servidores efetivos estáveis, 

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 – ADEILSON VELOSO DE ABREU, Técnico de 

Almoxarifado e Patrimônio, matrícula nº 1065827, Adicional 

por Titularidade (Especialização) de 10% (dez por cento), 

pela conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de 

Administração Patrimonial em Organizações Públicas, sob 

o registro nº 57277, livro 30, folha 70, com carga horária de 

400 horas/aula, promovido pela faculdade UniBF, no 

período de 09/11/2021 a 16/03/2022; 

II – PAULO RICARDO SANTOS SILVA, Auxiliar de 

Serviços Gerais, matrícula nº 1065833, Adicional por 

Titularidade (Especialização) de 10% (dez por cento), pela 

conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de 

Metodologia do Ensino de Língua Inglesa, sob o registro nº 

57087, livro 30, folha 60, com carga horária de 400 

horas/aula, promovido pela faculdade UniBF, no período de 

09/11/2021 a 11/03/2022. 

Art. 2º Os adicionais de que trata o artigo 1º desta 

Portaria, deverão ser calculados 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 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
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Publique-se e cumpra-se. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 (vinte e três) dias 

do mês de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína 

 

Portaria nº 87/2022                                             

 

Araguaína/TO, 28 de março de 2022. 

DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO 

HORIZONTAL A SERVIDORA EFETIVA 

ESTÁVEL E DÁ OUTRAS. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município 

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

o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 

Município de Araguaína, das Autarquias e das Fundações 

Municipais e da Resolução nº 350, de 04 de dezembro de 

2018, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de 

Araguaína/TO;  

CONSIDERANDO a solicitação da servidora efetiva 

estável de progressão horizontal, nos termos do Processo 

Administrativo nº 115/2022;  

CONSIDERANDO que após o tramitar junto ao 

Departamento de Recursos Humanos desta Câmara 

Municipal de Araguaína ficou atestado o preenchimento dos 

pressupostos constantes no art. 16 da indigitada Resolução 

350/2018, de 04 de dezembro de 2018, para a concessão 

de progressão horizontal. 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER Progressão Horizontal a servidora 

LUCIANE COSTA E SILVA NASCIMENTO, Advogada, 

matrícula nº 1065812, por preencher todos os requisitos 

previstos na Resolução nº 350, de 04 de dezembro de 2018, 

que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal de 

Araguaína/TO, passando da Referência 02 para a 

Referência 03 do Grupo Operacional III do Padrão II. 

Art. 2º 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 28 (vinte e oito) dias 

do mês de março de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína 
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