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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3300, DE 07 DE JUNHO DE 

2022. 

Estabelece diretrizes para a implantação do 

Programa Vacinação do Idoso em Casa, 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 

Programa Vacinação do Idoso em Casa, no âmbito do 

Município de Araguaína. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, entende-se por 

pessoa idosa aquela com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos. 

Art. 2º São diretrizes do Programa: 

I - definição de medidas que possibilitam à pessoa idosa 

receber vacina em domicílio durante as campanhas de 

vacinação realizadas no Município; 

II - promoção de conforto e bem-estar aos idosos do 

Município de Araguaína durante as campanhas de 

vacinação. 

Art. 3º Outras medidas efetivas poderão ser adotadas 

para concretização do programa. 

Art. 4º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta 

Lei. 

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 junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3301, DE 07 DE JUNHO DE 

2022. 

Dispõe sobre a divulgação da relação dos 

medicamentos disponíveis e indisponíveis na 

rede pública municipal de saúde 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 determinada a obrigatoriedade de publicação, 

no site oficial da Prefeitura Municipal, em local destacado da 

sua página na internet e nas dependências das Unidades 

Básicas de Saúde, da relação atualizada dos medicamentos 

disponíveis e indisponíveis na rede de saúde pública 

municipal de Araguaína. 

Parágrafo único. A divulgação de que trata o caput deste 

artigo deverá ser atualizada diariamente. 

Art. 2º A informação disposta no caput do artigo 1º deve 

ser precisa quanto aos medicamentos que são de 

distribuição gratuita, bem como se estão disponíveis ou em 

falta no sistema público de saúde do município de 

Araguaína. 

Art. 3º Deverá ser divulgada, no mesmo espaço do site 

da Prefeitura onde serão divulgadas as informações sobre 

os medicamentos, a relação mensal da quantidade de 

medicamentos adquiridos. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas, se necessário.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a 

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 junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3302, DE 07 DE JUNHO DE 

2022. 

Institui o Dia Municipal da Literatura 

Araguainense no âmbito do município de   

Araguaína e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

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

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

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

Araguaína, o Dia Municipal da Literatura Araguainense, que 

integrará o calendário de eventos do Município e será 

celebrado, anualmente, no dia 21 de abril, data de criação 

da Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense 

(ACALANTO). 

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

órgãos, poderá promover mobilizações, eventos e ações 

com objetivo de incentivar a leitura e desenvolver a literatura 

mediante parceria com outros órgãos públicos do Estado e 

da União, instituições e empresas privadas.    

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal expedir a 

regulamentação da presente Lei.  

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

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 07 dias do mês de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3303, DE 07 DE JUNHO DE 

2022. 

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 3056, 

de 24 de outubro de 2017, que institui a 

Semana do Combate à Violência contra 

Trabalhadores 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 alterada a redação do caput do artigo 1º da 

Lei nº 3056, de 24 de outubro de 2017, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 1º Fica instituída a Semana de Combate à Violência 

Contra os Trabalhadores no âmbito do Município de 

Araguaína, que tem como objetivos centrais: 

Art. 2º Ficam acrescidos os incisos I e II ao artigo 1º da 

Lei nº 3056, de 24 de outubro de 2017, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

I - estimular a reflexão acerca da violência física e/ou 

moral cometida contra os trabalhadores, no exercício de 

suas atividades; 

II - implementar medidas preventivas, cautelares e 

punitivas para situações em que trabalhadores, em 

decorrência do exercício de suas funções, estejam sob risco 

de violência que possa comprometer sua integridade física 

e/ou moral. 

Art. 3º O parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3056, de 

24 de outubro de 2017, passa a vigorar na forma de § 1º com 

a seguinte redação: 

§ 1º A Semana a que se refere o caput deste artigo 

deverá ser comemorada anualmente na terceira semana do 

mês de julho, sendo que o dia “D” das ações será o dia 18 

de julho. 

Art. 4º Fica acrescido o § 2º ao artigo 1º da Lei nº 3056, 

de 24 de outubro de 2017, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

§ 2º Esta Lei se aplica a todos os trabalhadores que 

desempenham suas funções no Município de Araguaína. 
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Art. 5º Fica alterada a redação do caput do artigo 2º da 

Lei nº 3056, de 24 de outubro de 2017, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 2º Farão parte da Semana de que trata o art. 1º desta 

Lei seminários, workshops, palestras, distribuição de 

panfletos educativos, cartazes e outras atividades que 

tenham por objetivo a prevenção e o combate à violência 

física e/ou moral e ao constrangimento contra os 

trabalhadores. (NR) 

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 junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3304, DE 07 DE JUNHO DE 

2022. 

Acrescenta e altera dispositivos da Lei nº 1983, 

de 30 de maio de 2001, que estabelece normas 

às agências bancárias no âmbito municipal, a 

prestar atendimento eficiente, ágil e satisfatório 

aos usuários 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 Altera a ementa da Lei nº 1983, de 30 de maio de 

2001, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

Estabelece normas às agências bancárias e 

cartórios extrajudiciais no âmbito municipal, a 

prestar atendimento eficiente, ágil e satisfatório 

aos usuários e dá outras providências. 

Art. 2º Acrescenta e altera dispositivos da Lei nº 1983, de 

30 de maio de 2001, a qual passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 1º Ficam as agências bancárias e os 

cartórios extrajudiciais, estabelecidos no 

Município de Araguaína, obrigados a manter 

um atendimento eficiente, ágil e satisfatório a 

seus clientes e usuários, em conformidade com 

o que dispõe os artigos 6º, 14 e 37 do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990). 

[...] 

Art. 3º Na ausência de informação clara por 

parte das instituições bancárias e cartórios 

extrajudiciais, constante em compromisso 

público devidamente registrado ou no contrato 

de prestação de serviço, acerca do tempo para 

atendimento em guichês, conforme preceitua o 

art.  39, inciso XII, da Lei Federal nº 8.078, de 

11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), entende-se como tempo 

satisfatório de atendimento, para efeitos desta 

Lei: 

[...] 

Art. 5º Os estabelecimentos bancários e 

cartórios extrajudiciais deverão manter, no seu 

interior, à disposição dos usuários:   

I - água potável;   

II - poltronas com assentos individuais; 

III - banheiros devidamente identificados com 

“masculino” e “feminino”. 

Parágrafo único. Os itens enumerados nos 

incisos deste artigo deverão ser 

disponibilizados em proporção ao tamanho e ao 

fluxo de atendimento do respectivo 

estabelecimento, com exceção dos Postos de 

Atendimento Bancários (PAB’s), em 

conformidade com a Lei Municipal nº 3233, de 

1º de outubro de 2021. 

Art. 6º As agências bancárias e cartórios 

extrajudiciais deverão manter, nas entradas e 

dependências de seus estabelecimentos, 

acesso com rampa aos usuários e clientes com 

deficiências física e atendimento especial que 

atenda às suas necessidades. 

[...] 
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Art. 14. As agências bancárias e os cartórios 

extrajudiciais têm o prazo de 90 (noventa) dias, 

a contar da data da publicação oficial desta Lei, 

para se adaptarem às novas disposições.   

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

oficial, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 07 dias do mês de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3305, DE 07 DE JUNHO DE 

2022. 

Dispõe sobre a Política Municipal de Incentivo 

ao Empreendedorismo Criativo 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 cria, no âmbito do Município de 

Araguaína, diretrizes para implantação da Política Municipal 

de Incentivo ao Empreendedorismo Criativo, com o objetivo 

de impulsionar, facilitar e orientar o desenvolvimento de 

atividades empreendedoras. 

Parágrafo único. Considera-se empreendedorismo 

criativo o ciclo de criação e produção, que gera renda por 

meio de ideias inovadoras, a partir de potencialidades e 

características próprias da localidade, transformando a 

realidade socioeconômica da comunidade. 

Art. 2º Os setores criativos representam os diversos 

conjuntos de empreendimentos que atuam no campo da 

economia criativa e são assim constituídos: 

I - setor do patrimônio: patrimônio material, patrimônio 

imaterial, arquivos e museus; 

II - setor das expressões culturais: artesanato, culturas 

populares, artes visuais e arte digital; 

III - setor das áreas de espetáculo: dança, música e 

teatro; 

IV - setor do audiovisual, da leitura e da literatura: 

cinema, vídeo, publicações e mídias impressas e digitais; 

V - setor das criações culturais e funcionais: moda, 

design e arquitetura. 

Art. 3º São princípios norteadores da Política Municipal 

de Incentivo ao Empreendedorismo Criativo: 

I - diversidade cultural: como valorização, proteção e 

promoção da diversidade das expressões culturais do 

Município de Araguaína, de modo a garantir sua 

originalidade, sua força e seu potencial de crescimento; 

II - sustentabilidade: como um tipo de desenvolvimento 

socioeconômico construído de modo a garantir a sua 

originalidade, a sua força e seu potencial de crescimento; 

III - inovação: como prática em todos os setores criativos, 

em especial aqueles cujos produtos são frutos da integração 

entre novas tecnologias e conteúdos culturais; 

IV - inclusão social integral de segmentos da população 

que se encontram em situação de vulnerabilidade social: por 

meio da formação e qualificação profissional e da geração 

de oportunidades de trabalho, renda e empreendimentos 

criativos, com direito de acesso aos bens e serviços criativos 

brasileiros. 

Art. 4º São eixos da atuação da Política Municipal de 

Incentivo ao Empreendedorismo Criativo: 

I - produção de informação e conhecimento sobre o 

empreendedorismo criativo; 

II - formação para profissionais e empreendedores 

criativos; 

III - fomento dos empreendimentos criativos;  

IV - realização de oficinas de capacitação e treinamento; 

V - destinação de espaço adequado para realização de 

eventos locais para exposição dos produtos dos 

empreendedores criativos. 

Art. 5º Na formação e execução da Política de que trata 

esta Lei, os órgãos competentes poderão: 

I - estabelecer parcerias com entidades públicas e 

privadas; 
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II - considerar as reivindicações e sugestões do setor 

criativo e dos consumidores para melhoria desse ramo de 

empreendimento; 

III - apoiar o comércio dos produtos da economia criativa; 

IV - estimular investimentos direcionados ao atendimento 

das demandas do mercado criativo; 

V - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de 

tecnologias de produção que visem à elevação da qualidade 

dos produtos e serviços dessa área. 

Parágrafo único. Outras medidas efetivas poderão ser 

adotadas pelo Poder Executivo Municipal para 

concretização da Política Municipal de Incentivo ao 

Empreendedorismo Criativo no Município de Araguaína. 

Art. 6º O Poder Executivo Municipal poderá constituir 

parcerias com a iniciativa privada para desenvolver em 

conjunto as ações correspondentes à Política Municipal de 

Incentivo ao Empreendedorismo Criativo. 

Art. 7º As despesas com a execução desta Lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 

Art. 8º 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 junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Portaria nº 141/2022                                             

Araguaína/TO, 01 de junho de 2022. 

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE 

CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 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 WAGNO RIBEIRO 

MARTINS, matrícula nº 1066355, inscrito no CPF nº 

624.662.321-20 do cargo de provimento em comissão de 

Assessor de Ajudância de Ordem do Vereador, lotado junto 

ao Gabinete do Vereador Jorge Ferreira Carneiro, nomeado 

através da Portaria nº 256/2021, de 11 de novembro de 

2021, com efeitos retroativos ao dia 03 novembro de 2021. 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º (primeiro) de junho 

de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 142/2022                                             

Araguaína/TO, 01 de junho de 2022. 

Dispõe sobre concessão de licença para tratar 

de assuntos de interesse particular ao Vereador 

Jorge Ferreira Carneiro e dá outras 

providências.  

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado 

do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais previstos no artigo 44, Inciso II da Lei 

Orgânica do Município de Araguaína e artigo 13, Inciso II do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína; 

CONSIDERANDO o Requerimento nº 1446/2022, de 30 

de maio de 2022 de autoria do Vereador Jorge Ferreira 

Carneiro (PSDB), que requereu licença para tratar de 

assuntos de interesse particular pelo período de 122 (cento 
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e vinte e dois dias) com início em 1º de junho de 2022 a 30 

de setembro de 2022, o qual foi submetido as formalidades 

legais e aprovado por unanimidade pelos Vereadores 

presentes na Sessão Ordinária do dia 1º de junho de 2022; 

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER LICENÇA para tratar de assuntos de 

interesse particular ao Vereador JORGE FERREIRA 

CARNEIRO (PSDB), inscrito no CPF nº 625.304.021-91 pelo 

período de 122 (cento e vinte e dois dias) com início em 1º 

de junho de 2022 a 30 de setembro de 2022, sem direito a 

subsídio ou qualquer outra vantagem pecuniária referente 

ao cargo eletivo de vereador no tempo que permanecer de 

licença.  

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

publicação, revogando-se as disposições ao contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, em 1º (primeiro) de junho 

de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 143/2022                                             

Araguaína/TO, 02 de junho 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 VALDISON RODRIGUES 

DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 804.110.881-49 para 

exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de 

Ajudância de Ordem do Vereador, com lotação junto ao 

Gabinete do Vereador Ricardo Pereira do Nascimento 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 junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 147/2022                                             

Araguaína/TO, 10 de junho de 2022. 

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 MARKLANY PEREIRA 

DA SILVA AMORIM, matrícula nº 1066152, inscrita no CPF 

nº 719.116.421-20 do cargo de provimento em comissão de 

Assessor Administrativo do Vereador, lotada junto ao 

Gabinete do Vereador Divino Junior do Nascimento, 

nomeado através da Portaria nº 135/2020, em 14 de agosto 

de 2020. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 1º de junho de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 
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Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

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

de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 148/2022                                             

Araguaína/TO, 10 de junho 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 WARTON RIBEIRO DIAS 

LIMA, inscrito no CPF nº 887.639.601-25 para exercer o 

cargo de provimento em comissão de Assessor 

Administrativo do Vereador, com lotação junto ao Gabinete 

do Vereador Divino Junior do Nascimento deste Poder 

Legislativo de Araguaína.  

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 02 de junho 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 junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2022 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 

A Câmara Municipal de Araguaína - TO, através da sua 

Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 

interessados do ramo que realizará Licitação, na Modalidade 

de Tomada de Preço, do tipo Melhor Técnica nº 001/2022, 

Sessão Pública de licitação para o dia 19 de julho de 2022, 

Terça-feira, às 09h30min, 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, CEP 77.804-110, Araguaína – TO, 

objetivando a contratação de 01 (uma) Agência de 

Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços de 

publicidade e divulgação dos programas, ações 

parlamentares dos Vereadores e campanhas institucionais 

da Câmara Municipal de Araguaína - TO, conforme previsão 

de gastos contido na Resolução nº 368/2022 a qual 

“Disciplina a concessão da “Cota de Despesas da Atividade 

Parlamentar – CODAP”. O Edital de Licitação e seus 

respectivos Anexos estarão à disposição dos interessados 

no endereço mencionado a cima, no horário oficial de 

funcionamento deste Poder Legislativo (07h30min às 

13h30min). Informações, esclarecimentos pelo telefone (63) 

3416-0408 e pelo email oficial da Comissão Permanente de 

Licitações deste Poder Legislativo de Araguaína: 

licitacao@araguaina.to.leg.br 

Araguaína - TO, 14 de junho de 2022. 

Eduardo Damázio Vitorino Coelho 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

 

 

 

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

