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ATOS ADMINISTRATIVOS 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 20 

DE JUNHO DE 2022. 

Modifica o Regime Próprio de Previdência 

Social do Município de Araguaína/TO de 

acordo com a Emenda Constitucional nº 103, 

de 2019. 

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 O Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 

do Município de Araguaína fica alterado, por meio desta Lei 

Complementar, conforme Emenda Constitucional nº 103, de 

2019 e alterações à Lei Orgânica.  

Art. 2º Nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019, ficam referendadas 

integralmente: 

I - a alteração promovida pelo art. 1º da Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019, no art. 149 da Constituição 

Federal; e 

II - as revogações previstas na alínea “a” do inciso I e nos 

incisos III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional nº 103, 

de 2019. 

CAPÍTULO I 

DAS REGRAS GERAIS DE APOSENTADORIA 

Art. 3º Com fundamento nos incisos I, II e III do § 1º e §§ 

4º-A, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal, o servidor 

titular de cargo efetivo amparado no RPPS será aposentado 

nos termos dos seguintes dispositivos da Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019: 

I - incisos I, II e III do § 1º, incisos II e III do § 2º e §§ 3º e 

4º do art. 10; ou 

II - caput do art. 22. 

§ 1º Na Aposentadoria por incapacidade permanente 

para o trabalho o servidor será submetido à junta médica 

oficial que atestará a incapacidade para o desempenho das 

atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação 

nos termos da lei. 

§ 2º A aposentadoria voluntária ou por incapacidade 

permanente para o trabalho vigorará a partir da data da 

publicação do respectivo ato de concessão da 

aposentadoria. 

§ 3º Acidente de trabalho é aquele ocorrido no exercício 

do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as 

atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause a perda ou redução, permanente ou 

temporária capacidade para o trabalho. 

§ 4º Equiparam-se ao acidente de trabalho para efeitos 

desta Lei: 

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha 

sido a causa única, haja contribuído diretamente para a 

redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou 

produzido lesão que exija atenção médica para a sua 

recuperação; 

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário 

de trabalho, em consequência de: 

a)  ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado 

por terceiro ou companheiro de trabalho; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por 

motivo de disputa relacionada ao trabalho; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de 

terceiro ou de companheiro de trabalho; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão; e 

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos 

fortuitos ou decorrentes de força maior. 

III - a doença proveniente de contaminação acidental do 

segurado no exercício do cargo; e 

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do 

local e horário de trabalho: 
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a) na execução de ordem ou na realização de serviço 

relacionado ao cargo; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao 

Município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 

c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando 

financiada pelo Município dentro de seus planos para melhor 

capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio 

de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do 

segurado; e 

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou 

deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, 

inclusive veículo de propriedade do segurado. 

§ 5º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou 

por ocasião da satisfação de outas necessidades 

fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor 

é considerado no exercício do cargo. 

§ 6º O aposentado que voltar a exercer atividade laboral 

terá a aposentadoria por incapacidade permanente 

cancelada, a partir da data do retorno estabelecido por 

Portaria. 

§ 7º O pagamento do benefício de aposentadoria por 

incapacidade permanente decorrente de alienação mental 

somente será feito ao curador do segurado, condicionado à 

apresentação do termo de curatela, ainda que provisório. 

§ 8º A doença ou lesão de que o segurado já era portador 

ao filiar-se ao RPPS não lhe conferirá direito à aposentadoria 

por incapacidade permanente, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da 

doença ou lesão. 

§ 9º O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser 

readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e 

responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que 

tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto 

permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação 

e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, 

mantida a remuneração do cargo de origem. 

§ 10. A aposentadoria concedida com a utilização de 

tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou 

função pública, inclusive do regime geral de previdência 

social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o 

referido tempo de contribuição. 

§ 11. A aposentadoria compulsória será automática e 

declarada por ato da autoridade competente, com vigência 

a partir do dia imediato em que o servidor atingir a idade-

limite de permanência no serviço. 

§ 12. Considera-se função de magistério as exercidas por 

professores  especialista em educação no desempenho de 

atividades educativas, quando exercidas em 

estabelecimento de educação básica, formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus 

diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício 

da docência, as de direção de unidade escolar e as de 

coordenação e assessoramento pedagógico. 

§ 13. Salvo em caso de divisão entre aqueles que a ele 

fizerem jus, nenhum benefício previsto nesta Lei terá valor 

inferior a um salário-mínimo. 

CAPÍTULO II 

DA PENSÃO POR MORTE 

Art. 4º Conforme prevê o § 7º do art. 40 da Constituição 

Federal, na concessão de pensão por morte a dependente 

de segurado do RPPS falecido a partir da data de vigência 

desta Lei Complementar será aplicado o disposto no caput 

e nos §§ 1º a 6º do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, 

de 2019. 

§ 1º Será concedida pensão provisória por morte 

presumida do segurado, nos seguintes casos: 

I - sentença declaratória de ausência, expedida por 

autoridade judiciária competente; e  

II - desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.  

§ 2º A pensão provisória será transformada em definitiva 

com o óbito do segurado ausente ou deve ser cancelada 

com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes 

desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-

fé.  

§ 3º A pensão por morte calculada nos termos do 

disposto neste artigo será reajustada nos termos 

estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social. 

§ 4º O pensionista beneficiário da pensão por morte 

presumida deverá anualmente declarar que o segurado 

permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar 

imediatamente ao gestor do IMPAR o reaparecimento deste, 
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sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente pelo 

ilícito. 

§ 5º A pensão será devida a contar da data: 

I - do dia do óbito, se requerida até 30 (trinta) dias da data 

de sua ocorrência; 

II - da data do requerimento, quando requerida após 30 

dias da data do óbito; 

III - da decisão judicial, no caso de declaração de 

ausência; ou 

IV - da data da ocorrência do desaparecimento do 

segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, 

mediante prova idônea.  

§ 6º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por 

morte o companheiro ou a companheira, que somente fará 

jus ao benefício mediante prova de dependência econômica. 

§ 7º A habilitação posterior que importe inclusão ou 

exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da 

data da inscrição ou habilitação. 

CAPÍTULO III 

DA NOVA REGRA DE CÁLCULO E REAJUSTAMENTO 

Art. 5º No cálculo e reajustamento dos benefícios do 

RPPS, aplica-se, nos termos dos §§ 3º, 8° e 17 do art. 40 da 

Constituição Federal, o disposto no art. 26 da Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019. 

CAPÍTULO IV 

DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO 

Art. 6º O servidor público municipal que tenha ingressado 

no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em 

vigor desta Lei poderá aposentar-se voluntariamente 

quando preencher, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 

I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 

(sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o 

disposto no § 1º; 

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta 

e cinco) anos de contribuição, se homem; 

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria; e 

V - somatório da idade e do tempo de contribuição, 

incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, 

se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, 

observado o disposto nos §§ 2º e 3º. 

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2025, a idade mínima a 

que se refere o inciso I do caput será de 57 (cinquenta e 

sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos 

de idade, se homem. 

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2023, a pontuação a que 

se refere o inciso V do caput será acrescida a cada ano de 

1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se 

mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem. 

§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados 

em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se 

referem o inciso V do caput e o § 2º. 

§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de 

que tratam os incisos I e II do caput serão: 

I - 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 

(cinquenta e seis) anos de idade, se homem; 

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 

30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e 

III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 

(cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 1º 

de janeiro de 2025. 

§ 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de 

que trata o inciso V do caput para as pessoas a que se refere 

o § 4º, incluídas as frações, será de 81 (oitenta e um) pontos, 

se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais 

serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2023, 1 (um) 

ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) 

pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se homem. 

§ 6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos 

termos do disposto neste artigo corresponderão: 

I - à totalidade da remuneração do servidor público no 

cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o 

disposto no § 8º, para o servidor público que tenha 
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ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de 

dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que 

trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde que 

tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se 

mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 

ou, para os titulares do cargo de professor de que trata o § 

4º, 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 

(sessenta) anos de idade, se homem; 

II - ao disposto no § 2° do Art. 26 da Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019, para o servidor público não 

contemplado no inciso I. 

§ 7º Os proventos das aposentadorias concedidas nos 

termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor 

a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e 

serão reajustados: 

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda 

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se 

cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 6º; ou  

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de 

Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 6º. 

§ 8º Considera-se remuneração do servidor público no 

cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do § 

6º ou no inciso I do § 2º do art. 7, o valor constituído pelo 

subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias 

permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos 

adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais 

permanentes, observados os seguintes critérios: 

I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, 

o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o 

cálculo do valor da remuneração do servidor público no 

cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-

se a média aritmética simples dessa carga horária 

proporcional ao número de anos completos de recebimento 

e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao 

tempo total exigido para a aposentadoria; 

II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem 

variáveis por estarem vinculadas a indicadores de 

desempenho, produtividade ou situação similar, o valor 

dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do 

servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, 

sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias 

permanentes variáveis, da média aritmética simples do 

indicador, proporcional ao número de anos completos de 

recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou 

intercalados, em relação ao tempo total exigido para a 

aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção 

da vantagem. 

Art. 7º O servidor público municipal que tenha ingressado 

no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em 

vigor desta Lei poderá aposentar-se voluntariamente 

quando preencher, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 

(sessenta) anos de idade, se homem; 

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta 

e cinco) anos de contribuição, se homem; 

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público 

e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria; 

IV - período adicional de contribuição correspondente ao 

tempo que, na data de entrada em vigor desta Lei, faltaria 

para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no 

inciso II. 

§ 1º Para o professor que comprovar exclusivamente 

tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio serão 

reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de 

tempo de contribuição em 5 (cinco) anos. 

§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos 

do disposto neste artigo corresponderá: 

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado 

no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 

2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do 

art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração 

no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado 

o disposto no § 8º do art. 6º; e 

II - em relação aos demais servidores públicos, ao valor 

apurado na forma do § 3° do Art. 26 da Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019. 

§ 3º O valor das aposentadorias concedidas nos termos 

do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se 
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refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e será 

reajustado: 

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda 

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se 

cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2º; 

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de 

Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2º. 

Art. 8º O servidor público municipal que tenha ingressado 

no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em 

vigor desta Lei cujas atividades tenham sido exercidas com 

efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos 

prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada 

a caracterização por categoria profissional ou ocupação, 

desde que cumpridos, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de 

efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no 

cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na 

forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, poderão aposentar-se quando o total da soma 

resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o 

tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de: 

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de 

efetiva exposição; 

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva 

exposição; e 

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de 

efetiva exposição. 

§ 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados 

em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se 

refere o caput.  

§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo 

será apurado na forma do § 2° do Art. 26 da Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019. 

CAPÍTULO V 

DO DIREITO ADQUIRIDO 

Art. 9º A concessão de aposentadoria ao servidor 

municipal amparado no RPPS e de pensão por morte aos 

respectivos dependentes será assegurada, a qualquer 

tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para 

obtenção destes benefícios antes da data de vigência desta 

Lei Complementar, observados os critérios da legislação 

vigente na data em que foram atendidos os requisitos para 

a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. 

§ 1º Os proventos de aposentadoria a serem concedidos 

ao servidor a que se refere o caput e as pensões por morte 

devidas aos seus dependentes serão calculados e 

reajustados de acordo com a legislação em vigor à época 

em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos 

para a concessão destes benefícios. 

§ 2º É assegurado o direito ao recebimento do benefício 

de aposentadoria mais favorável ao servidor municipal, 

desde que tenham sido implementados todos os requisitos 

para sua concessão, ou de pensão aos se dependentes, 

calculada com base na aposentadoria voluntária que seria 

devida se estivesse aposentado à data do óbito. 

CAPÍTULO VI 

DO ABONO DE PERMANÊNCIA 

Art. 10. Fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a 

idade para aposentadoria compulsória, o servidor municipal 

amparado no RPPS que optar por permanecer em atividade 

e que tenha cumprido, ou vier a cumprir, os requisitos para 

aposentadoria voluntária estabelecidas nos seguintes 

dispositivos, enquanto não estabelecidas por lei condições 

para o seu pagamento: 

I - alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição 

Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 41, de 

2003, antes da data de vigência desta Lei Complementar; 

II - art. 2º, § 1º do art. 3º ou art. 6º da Emenda 

Constitucional nº 41, de 2003, ou art. 3º da Emenda 

Constitucional nº 47, de 2005, antes da data de vigência 

desta Lei Complementar; 

III - arts. 4º, 10, 20, 21 e 22 da Emenda Constitucional nº 

103, de 2019. 

CAPÍTULO VII 

DAS CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS 

Art. 11. A contribuição ordinária dos aposentados e 

pensionistas incidirá sobre o valor dos proventos de 

aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. 

CAPÍTULO VIII 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. O Poder Executivo municipal regulamentará o 

disposto nesta Lei Complementar, para seu fiel 

cumprimento.  

Art. 13. O §1º do Art. 1º da Lei municipal nº 1.808 de 30 

de abril de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 1º A política da seguridade social, mediante 

contribuição, tem por objetivo     principal 

proporcionar aos segurados e aos seus 

dependentes, os benefícios decorrentes do 

programa de previdência, consistindo: 

I - quanto aos segurados: 

a) aposentadoria por incapacidade 

permanente; 

b) aposentadoria compulsória; 

c) aposentadorias voluntárias na forma da lei. 

II - quanto aos dependentes: 

a) pensão por morte. (NR) 

Art. 14. Os incisos “I” e “II” do Art. 8º da Lei nº 1.808 de 

30 de abril de 1998 passam a vigorar com a seguinte 

redação:  

Art. 8º [...] 

I - quanto ao segurado: 

a) aposentadoria por incapacidade 

permanente; 

b) aposentadoria compulsória; 

c)  aposentadorias voluntárias na forma da lei. 

II - quanto ao dependente: 

a) pensão por morte. (NR) 

Art. 15. O caput do Art. 8º-A da Lei nº 1.808 de 30 de abril 

de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 8º-A - Às aposentadorias e pensões que 

tratam as alíneas “a” a “c” do inciso I e alínea 

“a” do inciso II, ambos do art. 8, serão 

asseguradas o reajustamento desses 

benefícios para preservar-lhes, em caráter 

permanente, o valor real, conforme critérios 

estabelecidos em lei. (NR) 

Art. 16. Os caputs dos Arts. 34-F, 34-Q e 34-R da Lei nº 

1.808 de 30 de abril de 1998 passam a vigorar com a 

seguinte redação:  

Art. 34-F. O cálculo dos proventos de 

aposentadoria dos servidores titulares de cargo 

efetivo de qualquer dos poderes será efetivado 

nos termos da Lei. (NR) 

[...] 

Art. 34-Q. O segurado aposentado por 

incapacidade permanente para o trabalho, e 

dependente inválido, independentemente da 

sua idade, deverão, sob pena de suspensão do 

benefício, submeter-se anualmente a exame 

médico a cargo do órgão competente, para 

verificação da continuidade das condições que 

ensejaram a concessão da aposentadoria ou a 

manutenção da qualidade de dependente. (NR) 

[...] 

Art. 34-R. Às aposentadorias e pensões que 

tratam as alíneas “a” a “c” do inciso I e alínea 

“a” do inciso II, ambos do art. 8, serão 

asseguradas o reajustamento desses 

benefícios para preservar-lhes, em caráter 

permanente, o valor real, conforme critérios 

estabelecidos em lei. (NR) 

Art. 17. O §4º do Art. 38 da Lei municipal nº 1.808 de 30 

de abril de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 38. .............................................................. 

§ 4º Os servidores inativos e os pensionistas 

contribuirão para o custeio deste regime próprio 

de previdência, com percentual igual ao 

estabelecido para os titulares de cargo efetivo, 

na forma do parágrafo anterior, sobre as 

parcelas dos proventos de aposentadorias e 

pensões que superem o salário-mínimo. (NR) 

Art. 18. Esta Lei Complementar entra em vigor: 

I - em relação ao artigo 11 e 17, a partir do primeiro dia 

do quarto mês subsequente ao de sua publicação; 
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II - para os demais dispositivos, na data de sua 

publicação. 

Parágrafo único.  Fica mantida, até o prazo de que trata 

o inciso I do caput, a base de cálculo anteriormente aplicada 

aos proventos de aposentadoria e pensão. 

Art. 19. Ficam revogadas as disposições em contrário, 

sobretudo aquelas previstas na Lei municipal nº 1808 de 30 

de abril de 1998, em especial o §4° do Art. 7º-A, os Arts. 11, 

11-A, 12, 13, 13-A, 14, 15-A, 15-B, 15-C, 16, 17, 18, 26, 27, 

28, 29, 30, 32, 34-E, §§4° e 5º do Art. 34-F, os Arts. 34-G, 

34-H, 34-S, e demais regras que não se compatibilizam com 

as normas constantes nesta Lei. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 20 dias do mês de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Executivo Municipal  

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 117, DE 20 

DE JUNHO DE 2022. 

Dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento 

de débitos do Município de Araguaína com seu 

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, 

de que trata a Emenda Constitucional nº 113, 

de 2021. 

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 Ficam autorizados o parcelamento e/ou 

reparcelamento dos débitos do Município de Araguaína com 

seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, gerido 

pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Araguaína – IMPAR, em até 240 (duzentas e 

quarenta) prestações mensais, iguais e sucessivas, 

observado o disposto nos artigos 5º-B e 5º-C da Portaria 

MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, que tratam do 

parcelamento especial autorizado no art. 115 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

§1º Os parcelamentos/reparcelamentos de que trata o 

caput incluem contribuições patronais devidas pelo 

Município ao RPPS, contribuições não repassadas dos 

segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como 

outros débitos não decorrentes de contribuições 

previdenciárias com vencimento até 31 de outubro de 2021 

(competência até setembro de 2021). 

§2º Os parcelamentos/reparcelamentos de que trata o 

caput deverão ser firmados até 30 de junho de 2022 e estão 

condicionados à comprovação, junto à Secretaria de 

Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, até 

referida data, nos termos dos artigos 5º-B e 5º-C da Portaria 

MPS nº 402, de 2008, das adequações das normas 

previdenciárias dos servidores deste Município à Emenda 

Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, 

conforme disposto nos incisos I a IV do caput do art. 115 do 

ADCT. 

Art. 2º Para apuração dos montantes devidos a serem 

parcelados, os valores originais serão atualizados pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 

acrescidos de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao 

mês e multa de 2% (dois por cento), acumulados desde a 

data de vencimento até a data da consolidação do termo de 

acordo de parcelamento. 

Parágrafo único. Em caso de inclusão, nos 

parcelamentos de que trata esta lei, de débitos já parcelados 

anteriormente, para apuração dos novos saldos devedores, 

aplicam-se os critérios previstos no caput aos valores dos 

montantes consolidados dos parcelamentos ou 

reparcelamentos anteriores deduzidos das respectivas 

prestações pagas, acumulados desde a data da 

consolidação dos parcelamentos ou reparcelamentos 

anteriores até a data da nova consolidação dos termos de 

reparcelamento 

Art. 3º As prestações vincendas serão atualizadas 

mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA, acrescido de juros simples de 

0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de 

consolidação dos montantes devidos nos termos de acordo 

de parcelamento ou reparcelamento até o mês do 

pagamento. 

Art. 4º As prestações vencidas serão atualizadas 

mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao 
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Consumidor Amplo - IPCA, acrescido de juros simples de 

1,0% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), 

acumulados desde a data do seu vencimento, até o mês do 

efetivo pagamento. 

Art. 5º O pagamento das prestações dos 

parcelamentos/reparcelamentos previstos nesta Lei será 

descontado do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, 

cabendo ao Município o pagamento integral e na data de 

vencimento de cada parcela, inclusive dos acréscimos legais 

previstos, caso o desconto determinado neste artigo não 

seja suficiente para fins de pagamento das prestações 

acordadas. 

Parágrafo único. O desconto do FPM deverá constar de 

cláusula dos termos de parcelamento ou reparcelamento e 

de autorização fornecida ao agente financeiro responsável 

pelo repasse das cotas, concedida no ato de formalização 

dos termos, e vigorará até a quitação dos termos. 

Art. 6º O vencimento da primeira prestação dos 

parcelamentos/reparcelamentos de que trata esta Lei será 

no último dia útil do mês subsequente ao da assinatura dos 

termos de acordo de parcelamento e as demais, até o dia 20 

(vinte) dos meses subsequentes. 

Art. 7º O Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores do Município de Araguaína – IMPAR, deverá 

rescindir os parcelamentos de que trata esta lei: 

I - em caso de revogação da autorização fornecida ao 

agente financeiro para vinculação do FPM prevista no art. 

5º; e 

II – falta de pagamento de 03 (três) prestações 

consecutivas. 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 21 dias do mês de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Executivo Municipal  

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3306, DE 20 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 Ficam acrescentados os artigos 1º-A e 1º-B à Lei 

nº 2.249, de 17 de junho de 2004, a qual passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

Art. 1º-A. São princípios fundamentais da Fundação 

Museu e Arquivo Histórico de Araguaína: 

I - valorização da dignidade humana; 

II - promoção da cidadania; 

III - cumprimento da fundação social; 

IV - valorização e preservação do patrimônio cultural; 

V - universalidade do acesso; 

VI - respeito e valorização da diversidade cultural; 

VII - preservação da história e memória de Araguaína;  

VIII - fomentação da arte e da cultura por meio de projetos 

especiais que envolvam a população. 

§ 1º Para consecução do disposto no inciso VII deste 

artigo poderão ser realizadas exposições, palestras, coletas 

de dados em jornais, filmes, fotografias, discos, fitas 

magnéticas, CDs e realização de pesquisas com 

aprofundados estudos nas diversas áreas e setores ou 

sobre pessoas que fazem parte da história de Araguaína. 

§ 2º Para efetivação do disposto no inciso VIII deste 

artigo poderão ser oferecidas oportunidades de 

desenvolvimento e crescimento de talentos com ações que 

estimulam e valorizam os produtores e divulgadores da 

cultura no Município. 

Art. 1º-B. São objetivos da Fundação Museu e Arquivo 

Histórico de Araguaína: 

I - promover a valorização e o aprimoramento 

administrativo, técnico e cultura dos munícipes 

araguainenses; 
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II - mobilizar a comunidade para conservação, proteção 

e difusão do acervo cultural do Município e de outras 

atividades desenvolvidas pela Fundação; 

III - propugnar e promover a valorização e o 

aprimoramento técnico-administrativo da cultura dos 

munícipes araguainenses; 

IV - franquear o uso do acervo cultural do Município às 

entidades educacionais e culturais e ao público em geral 

para pesquisas; 

V - recuperar, conservar e manter objetos histórico-

culturais pertencentes ao acervo cultural do Município ou 

aquele que a ele vier ser doado ou cedido; 

VI - divulgar o acervo cultural do Município por meio de 

exposições locais ou itinerantes; 

VII - manter resguardado o patrimônio da Fundação com 

acompanhamento técnico permanente para garantir 

preservação e segurança do acervo. 

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

oficial, revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 20 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 3307, DE 20 DE JUNHO DE 

2022. 

Institui a Semana da Cidadania na Rede 

Municipal de Ensino no 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 instituída a Semana da Cidadania a ser 

realizada na Rede Pública Municipal de ensino de Araguaína 

em data previamente definida pelo Poder Executivo 

Municipal. 

Art. 2º A Semana da Cidadania deve ser realizada nas 

escolas da Rede Municipal de Ensino com finalidade cultural 

e educacional, além de envolver os alunos, pais e a 

comunidade. 

Art. 3º A Semana de que trata esta Lei tem por objetivo:  

I - realização de atividades cívicas com os hinos da 

Cidade de Araguaína e da República Federativa do Brasil;  

II - promoção de atividades educativas relacionadas à 

educação ambiental com finalidade de conscientizar os 

alunos sobre a importância da preservação e conservação 

do meio ambiente;  

III - conscientização sobre a importância e o cuidado com 

o patrimônio público, demonstrando as consequências do 

seu desmazelo, além do custo gerado à população;  

IV - evidenciar o papel do cidadão araguainense e de sua 

importância na estruturação e desenvolvimento do 

Município, do cuidado e conscientização quanto aos deveres 

sociais da cidadania; 

 V - esclarecer sobre o direito ao livre exercício religioso 

e ao dever de respeito às diversas crenças, religiões, ritos e 

símbolos sagrados; 

VI - esclarecimentos acerca das disposições 

constitucionais sobre liberdade religiosa e do combate à 

intolerância religiosa e proteção dos locais considerados 

sagrados para cada credo;  

VII - confirmação da escolar como local de formação 

cidadã da criança e do adolescente, propagando valores 

humanos e incentivando projetos solidários, sendo vedado 

qualquer tipo de questão ideológica.  

Art. 4º A organização, realização e a seleção de 

atividades dispostas no art. 3º desta Lei ficarão sob a 

responsabilidade da direção de cada escola, com 

cooperação dos professores, sob a coordenação da 

Secretaria Municipal da Educação.  

Parágrafo único. A campanha deverá ser realizada em 

sala de aula ou em local diverso, desde que nas 

dependências das escolas e poderá ser aberto à 

comunidade.  

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário.  
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 20 dias do mês de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3308, DE 20 DE JUNHO DE 

2022. 

Institui o Dia Municipal de Combate ao 

Feminicídio no 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 de Combate ao Feminicídio, a 

ser comemorado no dia 25 de novembro de cada ano.  

Parágrafo único. O Dia Municipal de Combate ao 

Feminicídio será incluído no Calendário Oficial do Município 

de Araguaína. 

Art. 2º O Poder Executivo Municipal poderá promover 

campanhas, debates, seminários, palestras e outras 

atividades, com auxílio da sociedade civil organizada, para 

informar a população sobre a importância do combate ao 

feminicídio, na forma tentada ou consumada, e demais 

formas de violência contra a mulher. 

Art. 3º O Município de Araguaína buscará, na data e na 

preparação da celebração do Dia Municipal de Combate ao 

Feminicídio, fortalecer os laços com os demais entes 

federados, em consonância com a vigente Política Nacional 

de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, para 

intensificar as ações relativas à: 

I - difusão de informações sobre o combate ao 

feminicídio; 

II - realização de eventos para o debate público sobre a 

Política Nacional de Enfrentamento ao feminicídio; 

III - divulgação de boas práticas, conscientização, 

prevenção e combate ao feminicídio; 

IV - mobilização da comunidade para participação das 

ações de prevenção e enfrentamento ao feminicídio; 

V - efetivação de iniciativas, ações e campanhas de 

combate ao feminicídio. 

Art. 4º O Poder Executivo Municipal poderá criar 

convênios com as empresas prestadoras de serviços de 

radiodifusão de sons (rádio) e de sons e imagens (televisão), 

as programadoras do serviço de acesso condicionado, os 

veículos de comunicação impressa e os portais de internet a 

fim de divulgar informações sobre o Dia Municipal de 

Combate ao Feminicídio, inclusive veiculando informações 

sobre a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180), 

incluindo seu código de acesso telefônico e os serviços 

ofertados pela central. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 20 dias do mês de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Edimar Leandro da Conceição 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 689, DE 14 DE JUNHO 

DE 2022. 

Concede Título de Cidadão Araguainense a 

Wanderlei Barbosa Castro 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 Wanderlei Barbosa Castro, governador do Estado 

do Tocantins, 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-se as disposições em 

contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 14 dias do mês de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

-Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO. 

Autora: Paula Rodrigues Zerbini 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Portaria nº 145/2022                                             

Araguaína/TO, 09 de junho de 2022. 

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A 

SERVIDORES PÚBLICOS 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 planejamento anual de concessão 

de férias de servidores efetivos, comissionados e 

contratados temporariamente deste Poder Legislativo no 

decorrer do exercício financeiro de 2022; 

CONSIDERANDO que o recesso legislativo compreende 

o período de 1º a 31 de julho e de 15 de dezembro a 31 de 

janeiro, conforme artigo 110 do Regimento Interno deste 

Poder Legislativo de Araguaína;                                                                                                                                                   

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER GOZO DE FÉRIAS aos servidores 

ocupantes de cargos de provimento efetivo e comissão na 

Câmara Municipal de Araguaína lotados junto aos Gabinetes 

dos Vereadores e departamentos da administração deste 

Poder Legislativo de Araguaína, referente aos períodos 

aquisitivos e de gozo das férias indicados a cada servidor 

(a), conforme segue abaixo:  

MAT. NOME CARGO ADMISSÃO 

PERÍODO 

AQUISITIV

O 

PERÍODO 

DE GOZO 
VÍNCULO 

1066254 

ANA MARIA DE 

JESUS 

FERNANDES 

LEITE 

ASSESSOR 

POLÍTICO DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066230 
ERIVALDO 

SOUSA PINTO 

ASSESSOR 

POLÍTICO DO 

VEREADOR 

01/01/2021 

01/01/2021 

A 

31/12/2021 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066277 
FREDERICO 

QUIREZA LEMOS 

ASSESSOR 

POLÍTICO DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066223 

HUGO 

LEONARDO 

MIRANDA 

ASSESSOR 

POLÍTICO DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066208 
JOSÉ MARIA DE 

SOUSA MOURA 

ASSESSOR 

POLÍTICO DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066325 

MURILO 

HENRIQUE 

SOUZA DE PAULA 

ASSESSOR 

POLÍTICO DO 

VEREADOR 

01/06/2021 

01/06/2021 

A 

31/05/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066306 
RAFAEL RIBEIRO 

BEZERRA 

ASSESSOR 

POLÍTICO DO 

VEREADOR 

11/03/2021 

11/03/2021 

A 

10/03/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066219 

VALÉRIA FELICIA 

LUCIO DE 

CARVALHO 

ASSESSOR 

POLÍTICO DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1065980 

CLÁUDIO 

ALBERTO 

FIGUEIRÊDO 

ASSESSOR 

ESPECIAL 
02/01/2019 

02/01/2021 

A 

01/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066250 
CLEUDIMAR DE 

OLIVEIRA ROCHA 

ASSESSOR 

ESPECIAL 
04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066202 

DOUGLAS 

MOREIRA DE 

ALMEIDA 

MIRANDA 

ASSESSOR 

ESPECIAL 
04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066175 
JORGE WILTON 

FERREIRA LIMA 

ASSESSOR 

ESPECIAL 
04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066195 
JOSÉ ALMIR 

PINHEIRO LIMA 

ASSESSOR 

ESPECIAL 
04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066212 

MARCELO 

OSORIO 

ANISZEWSKI E 

SILVA 

ASSESSOR 

ESPECIAL 
04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 
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1066329 

MARCOS 

FRANÇA DE 

SOUSA 

ASSESSOR 

ESPECIAL 
02/06/2021 

02/06/2021 

A 

01/06/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066293 

MARIA DE JESUS 

BARBOSA DOS 

SANTOS 

ASSESSOR 

ESPECIAL 
02/02/2021 

02/02/2021 

A 

01/02/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066312 

ROBERTA 

FERREIRA 

COSTA 

ASSESSOR 

ESPECIAL 
01/04/2021 

01/04/2021 

A 

31/03/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1065773 

FRANCISCO 

GONÇALVES DA 

SILVA 

DIRETOR DE 

GABINETE DO 

VEREADOR 

02/01/2017 

02/01/2020 

A 

31/12/2020 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066192 
GABRIEL 

PEREIRA BRITO 

DIRETOR DE 

GABINETE DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066067 

GLAUCIANE DIAS 

GONÇALVES 

PEREIRA 

DIRETOR DE 

GABINETE DO 

VEREADOR 

02/08/2019 

02/08/2020 

A 

01/08/2021 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066211 
GLEICE MENDES 

DO AMARAL 

DIRETOR DE 

GABINETE DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066244 
JOSÉ VALTER 

SANTANA 

DIRETOR DE 

GABINETE DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1065901 

KATILEYA 

MARQUES 

RODRIGUES 

DIRETOR DE 

GABINETE DO 

VEREADOR 

01/02/2018 

01/02/2021 

A 

31/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066311 

MARLUS 

DOURADO 

BORGES 

MESQUITA 

DIRETOR DE 

GABINETE DO 

VEREADOR 

01/04/2021 

01/04/2021 

A 

31/03/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066171 

TATIANE 

RODRIGUES 

ALVES DA 

CUNHA 

DIRETOR DE 

GABINETE DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

A 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066167 

BRUNA MARIA 

RODRIGUES 

COSTA 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

DO VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066303 

CLAUDECY 

PEREIRA DOS 

SANTOS 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

DO VEREADOR 

06/03/2021 

06/03/2021 

A 

05/03/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066205 

HAYZA 

MANFRINE 

OLIVEIRA 

CASTRO 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

DO VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066288 

JALISON 

MARQUES DE 

SOUSA 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

DO VEREADOR 

02/02/2021 

02/02/2021 

A 

01/02/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066300 
JUAN COELHO 

RIBEIRO 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

DO VEREADOR 

01/03/2021 

01/03/2021 

A 

28/02/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066210 

MARIA LUIZA 

FERREIRA 

ALCANTARA 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

DO VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1065966 
NORA NEY 

FERNANDES 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

DO VEREADOR 

02/01/2019 

02/01/2019 

A 

01/01/2020 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066227 

RAIMUNDA 

RODRIGUES 

LIMA 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

DO VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066179 

SANDRA 

PEREIRA DA 

SILVA 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

DO VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066331 

VICENTE 

MARTINS 

ARAÚJO 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

DO VEREADOR 

07/06/2021 

07/06/2021 

A 

06/06/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066249 
LUILSSON 

SOBREIRA VIANA 

ASSESSOR DE 

ASSUNTOS 

POLÍTICOS 

01/01/2021 

01/01/2021 

A 

31/12/2021 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066233 
LUZIA SILVA E 

SOUSA 

ASSESSOR DE 

ASSUNTOS 

POLÍTICOS 

01/01/2021 

01/01/2021 

A 

31/12/2021 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066222 
ADAILTON 

SANTANA BRITO 

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

DO VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066197 

ANDERSON 

ALENCAR 

COÊLHO 

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

DO VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066206 

ANTONIO NETO 

PEREIRA VILA 

NOVA 

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

DO VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1065904 
CARLOS 

ALBERTO SILVA 

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

DO VEREADOR 

01/03/2018 

01/03/2021 

A 

28/02/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066304 

DIOGO 

FERREIRA DA 

SILVA 

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

DO VEREADOR 

16/03/2021 

16/03/2021 

A 

15/03/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 
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1066204 
ELAINE ALVES 

SILVA 

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

DO VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066191 
FABIO CARLOS 

DE SOUSA 

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

DO VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066289 
JOAO SANTOS 

BRAGA JÚNIOR 

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

DO VEREADOR 

02/02/2021 

02/02/2021 

A 

01/02/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066231 
MAIK DOUGLAS 

DE BRITO 

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

DO VEREADOR 

01/01/2021 

01/01/2021 

A 

31/12/2021 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1065967 
WILMA COSTA DE 

SOUSA COSTA 

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

DO VEREADOR 

02/01/2019 

02/01/2020 

A 

01/01/2021 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066028 
ANTONIO NETO 

ALVES SOUSA 

ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 
18/02/2019 

18/02/2020 

A 

16/02/2021 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066198 
CAMILLA PAIVA 

PAMPONET 

ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 
04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066224 
LEILA ALMEIDA 

MORAO 

ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 
04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066039 

LORENA 

CRISTINA 

ARAUJO 

ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 
01/03/2019 

01/03/2021 

A 

28/02/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066323 

NÁDIA 

ALESSANDRA 

RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DIAS 

ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 
03/05/2021 

03/05/2021 

A 

02/05/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066238 
ODILON DE LIMA 

CABRAL 

ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 
01/01/2021 

01/01/2021 

A 

31/12/2021 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066299 
RAFAEL MATEUS 

DE SOUSA 

ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 
02/03/2021 

02/03/2021 

A 

01/03/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066276 

RODRIGO 

DOMINGUES 

ARAÚJO 

ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 
04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066187 
VIVIANE DOS 

SANTOS E SILVA 

ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 
04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066237 

ANA LAURA 

SOARES DE 

CARVALHO 

ASSESSOR DE 

AJUDÂNCIA DE 

ORDEM DO 

VEREADOR 

01/01/2021 

01/01/2021 

A 

31/12/2021 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066166 

ARLETE 

RODRIGUES DA 

SILVA 

ASSESSOR DE 

AJUDÂNCIA DE 

ORDEM DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066251 

DEIVESTHY 

RIBEIRO DOS 

SANTOS 

ASSESSOR DE 

AJUDÂNCIA DE 

ORDEM DO 

VEREADOR 

05/01/2021 

05/01/2021 

A 

04/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066286 
FABIO PEREIRA 

DA SILVA 

ASSESSOR DE 

AJUDÂNCIA DE 

ORDEM DO 

VEREADOR 

01/02/2021 

01/02/2021 

A 

31/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066194 

JESUALDO 

OLIVEIRA 

ARAUJO 

ASSESSOR DE 

AJUDÂNCIA DE 

ORDEM DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066274 
JOAQUIM DIAS 

ARRUDA 

ASSESSOR DE 

AJUDÂNCIA DE 

ORDEM DO 

VEREADOR 

05/01/2021 

05/01/2021 

A 

04/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066225 

MARLENE 

PEREIRA DA 

SILVA 

ASSESSOR DE 

AJUDÂNCIA DE 

ORDEM DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066214 
THAUANNE 

CARDOSO SILVA 

ASSESSOR DE 

AJUDÂNCIA DE 

ORDEM DO 

VEREADOR 

04/01/2021 

04/01/2021 

A 

03/01/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066021 

FRANCIHERRISO

N SALES 

PEREIRA 

ASSESSOR DE 

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

01/02/2019 

01/02/2020 

A 

30/01/2021 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066313 
NUBIA BATISTA 

RODRIGUES 

ASSESSOR DE 

RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

05/04/2021 

05/04/2021 

A 

04/04/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066173 
ABGAIL CRUZ DA 

SILVA 

DIRETOR DE 

COMUNICAÇÃO 
01/01/2021 

01/01/2021 

A 

31/12/2021 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066246 

EDUARDO 

DAMAZIO 

VITORINO 

COELHO 

PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO 

01/01/2021 

01/01/2021 

A 

31/12/2021 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1066248 

EUNIZI 

JERONIMO DA 

SILVA 

ASSESSOR 

CONTÁBIL 
01/01/2021 

01/01/2021 

A 

31/12/2021 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

COMISSIO

NADO 

1065856 
DIEGO DE 

MIRANDA LEÃO 

INTÉRPRETE DE 

LIBRAS 
03/07/2017 

03/07/2020 

A 

02/07/2021 

01/07/2022 

a 

30/07/2024 

EFETIVO 

1065829 

MARINETE 

GOIANO DE 

LUCENA 

CARDOSO 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 

GERAIS 

10/04/2017 

10/04/2021 

A 

09/04/2022 

01/07/2022 

a 

30/07/2024 

EFETIVO 
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1065839 

RENATO 

MOREIRA DOS 

SANTOS 

TÉCNICO DE 

ÁUDIO E VÍDEO 
22/05/2017 

22/05/2019 

A 

20/05/2020 

01/07/2022 

a 

30/07/2022 

EFETIVO 

1065941 

YANDRA 

KAROLINY LEITE 

FORMIGA 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
23/11/2018 

 23/11/2019 

A 

21/11/2020 

01/07/2022 

a 

30/07/2024 

EFETIVO 

Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos Humanos 

que seja adicionado 1/3 de Férias constitucional na Folha de 

Pagamento dos servidores mencionados a cima na 

competência 06/2022, bem como, anotação de afastamento 

para gozo de férias no dossiê dos referidos servidores e 

informar ao eSocial. 

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 09 (nove) dias do mês 

de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 146/2022                                             

Araguaína/TO, 10 de junho 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 

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 Luciane Costa e Silva Nascimento, 

Advogada, matrícula nº 1065812, lotada junto à 

Procuradoria, referente ao período aquisitivo de 24/03/2021 

a 23/03/2022 a partir do dia 11 de julho de 2022 a 30 de julho 

de 2022, 20 (vinte) dias, bem como, da conversão em Abono 

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

de realizar trabalhos na análise das possíveis alterações do 

Regimento Interno da Casa de Leis;  

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 LUCIANE COSTA E SILVA NASCIMENTO, 

Advogada, matrícula nº 1065812, lotada junto à 

Procuradoria, referente ao período aquisitivo de 24/03/2021 

a 23/03/2022 a partir do dia 11 de julho de 2022 a 30 de julho 

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 junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 150/2022                                             

Araguaína/TO, 10 de junho de 2022. 

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS E 
CONVERSÃO EM ABONO PECUNIÁRIO A 
SERVIDORES PÚBLICOS 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 planejamento anual de concessão 

de férias de servidores efetivos, comissionados e 

contratados temporariamente deste Poder Legislativo no 

decorrer do exercício financeiro de 2022; 
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CONSIDERANDO a necessidade de conferência de 

informações contábeis, orçamentárias e financeiras da 

Câmara Municipal de Araguaína para envio ao Tribunal de 

Contas do Estado do Tocantins através do Sistema 

Integrado de Controle e Auditoria Pública – Módulo Contábil 

referente a 3ª remessa de 2022, bem como, do cumprimento 

da Portaria do TCE/TO nº 403/2022 que determina o reenvio 

de toda a movimentação de pessoal dos jurisdicionados 

através do SICAP-AP do período de janeiro de 2021 a 

dezembro de 2021 e, de janeiro de 2022 a junho de 2022 

devido a dificuldades do órgão de fiscalização (TCE/TO) no 

recebimento e processamento das informações de pessoal 

dos jurisdicionados do Estado do Tocantins, bem como, da 

necessidade de realizar trabalhos na análise das possíveis 

alterações do Regimento Interno da Casa de Leis para 

posterior discussão e votação dos nobres pares de 

Vereadores.                                                                                                                                             

R E S O L V E: 

Art. 1º CONCEDER GOZO DE FÉRIAS aos servidores 

ocupantes de cargos de provimento em comissão na 

Câmara Municipal de Araguaína lotados junto a 

Coordenação Financeira, Diretoria Contábil e Diretoria de 

Controle Interno, Gabinete da Presidência e Procuradoria 

deste Poder Legislativo de Araguaína, referente aos 

períodos aquisitivos e de gozo das férias indicados a cada 

servidor (a), conforme segue abaixo:  

MAT. NOME CARGO ADMISSÃO 
PERÍODO 

AQUISITIVO 
PERÍODO DE 

GOZO 
VÍNCULO 

1066261 
CLEUZIVAN 
FERNANDES 
ROCHA 

DIRETOR 
CONTÁBIL 

01/01/2021 
01/01/2021 a 
31/12/2021 

15/07/2022 a 
03/08/2022 

COMISSIO
NADO 

1066170 

FABRINA 
MARTINS 
FERNANDES 
MESQUITA 

COORDENAD
OR DO 

DEPARTAMEN
TO 

FINANCEIRO 

01/01/2021 
01/01/2021 a 
31/12/2021 

15/07/2022 a 
03/08/2022 

COMISSIO
NADO 

1066242 
MARIA DE 
FÁTIMA CRUZ 
DA LUZ 

DIRETOR DE 
CONTROLE 
INTERNO 

01/01/2021 
01/01/2021 a 
31/12/2021 

15/07/2022 a 
03/08/2022 

COMISSIO
NADO 

1066269 

VANIA LUCIA 
ALVES 
DOURADO DA 
COSTA 

ASSESSOR 
ESPECIAL 

04/01/2021 
04/01/2021 a 
03/01/2022 

15/07/2022 a 
03/08/2022 

COMISSIO
NADO 

1066263 

VICTOR 
GUTIERES 
FERREIRA 
MILHOMEM 

PROCURADO
R JURÍDICO 

01/01/2021 
01/01/2021 a 
31/12/2021 

15/07/2022 a 
03/08/2022 

COMISSIO
NADO 

Art. 2º Determinar a Coordenação de Recursos Humanos 

que seja adicionado 1/3 de Férias constitucionais na Folha 

de Pagamento dos servidores mencionados no art. 1º no 

mês de junho de 2022, bem como, converter em Abono 

Pecuniário o período de 10 (dez) dias dos referidos 

servidores constantes no artigo 1º pelas justificativas 

mencionadas a cima. 

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 10 (dez) dias do mês 

de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 152/2022                                             

Araguaína/TO, 20 de junho 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 VANESSA PEREIRA DE 

SOUZA, inscrita no CPF nº 020.107.421-41 para exercer o 

cargo de provimento em comissão de Assessor de 

Comunicação, com lotação junto ao Gabinete da Vereadora 

Paula Rodrigues Zerbini 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 20 (vinte) dias do mês 

de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 
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Portaria nº 153/2022  

Araguaína/TO, 20 de junho de 2022.  

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio a 

servidora efetiva Edlene Lopes de Sousa, dá 

outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 

1.323/1993 e do Decreto Municipal nº 376/2015;  

CONSIDERANDO o Decreto 376, de 15 de setembro de 

2015, que regulamenta os critérios de concessão de licença-

prêmio dos servidores efetivos do Município de Araguaína;  

CONSIDERANDO o requerimento de solicitação de 

licença-prêmio da servidora efetiva Edlene Lopes de Sousa, 

Auxiliar Administrativo, matrícula nº 1009702, referente ao 

período aquisitivo de 19/03/2011 a 18/03/2016 nos termos 

do Processo Administrativo nº 182/2022;  

CONSIDERANDO que o referido servidor preencheu 

todos os requisitos contidos no artigo 94 da Lei Municipal nº 

1.323/1993 para gozo de licença-prêmio; 

R E S O L V E:  

Art. 1º CONCEDER o gozo de LICENÇA-PRÊMIO a 

servidora efetiva estável EDLENE LOPES DE SOUSA, 

Auxiliar Administrativo, matrícula nº 1009702, referente ao 

período aquisitivo de 19/03/2011 a 18/03/2016, a partir do 

dia 20 de junho de 2022 a 17 de setembro de 2022, 90 

(noventa) dias, nos termos do Processo Administrativo nº 

182/2022. 

Art. 2º Determinar à Coordenação de Recursos Humanos 

para que proceda com as anotações devidas.  

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 (vinte) dias do mês 

de junho de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 
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