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

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0401| www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

1 

ANO II - Nº 99 – 16 DE SETEMBRO DE 2022 

 

SUMÁRIO 

ATOS LEGISLATIVOS ........................................... 1 

ATOS ADMINISTRATIVOS ................................... 4 

ATOS LEGISLATIVOS 

LEI PROMULGADA Nº 3306, DE 16 DE SETEMBRO 

DE 2022. 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 2.249, de 17 de 

junho de 2004, que dispõe sobre a instituição 

da Fundação Museu e Arquivo Histórico de 

Araguaína. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e com base no art. 68, § 3º e § 5º da Lei 

Orgânica do Município e art. 173, parágrafo único, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, PROMULGA 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; 

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 16 dias do mês de setembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 
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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3333, DE 12 DE SETEMBRO 

DE 2022. 

Dispõe sobre o tempo máximo de espera nas 

unidades de saúde particulares 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. 1° Fica determinado que o prazo máximo de espera 

para atendimento e/ou consulta nas unidades de saúde 

particulares no Município de Araguaína será de, no máximo, 

30 (trinta) minutos, contados do horário previamente 

agendado. 

§ 1º Em domingos e feriados, o prazo máximo de espera 

será de até 45 (quarenta e cinco) minutos.  

§ 2º Para efeito do disposto no caput deste artigo, 

entende-se por unidades de saúde particulares as clínicas 

médicas, clínicas veterinárias, consultório médico, hospitais, 

laboratórios, consultórios odontológicos e estabelecimentos 

congêneres. 

Art. 2° Em caso de atraso justificado antecipadamente 

pelo médico, fica a critério do paciente aguardar pelo 

atendimento ou remarcar a consulta. 

Art. 3° O controle do tempo de atendimento será 

realizado pelo usuário dos serviços, utilizando-se, para isso, 

de senhas numéricas, que devem ser obrigatoriamente 

emitidas no local de atendimento e conter as seguintes 

informações: 

I - data e horário de chegada do usuário;  

II - número da senha;  

III - nome do profissional de saúde, seguido do seu 

respectivo número de registro no Conselho correspondente;  

IV - CNPJ da pessoa jurídica, nos casos de hospitais ou 

clínicas. 

Art. 4° Os estabelecimentos deverão exibir, em local 

visível de suas dependências, as seguintes informações:  

I - o número desta Lei;  

II - o tempo máximo de espera para atendimento;  

III - o direito à senha numérica na qual conste horário de 

entrada e de atendimento;  

IV - número de telefone do Procon.  

Art. 5º Esta Lei não se aplica às consultas e aos 

atendimentos considerados de urgência ou emergência. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a 

data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 12 dias do mês de setembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Marcos Antônio Duarte da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3334, DE 13 DE SETEMBRO 

DE 2022. 

Regulamenta a feira livre no Setor Tereza 

Hilário Ribeiro 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. 1° Fica regulamentada a feira livre para exposição 

diversas a ser realizada no Setor Tereza Hilário Ribeiro, 

cidade de Araguaína – TO. 

Art. 2° A feira livre de que rata esta Lei funcionará todos 

os sábados, no horário das 14h ás 18h horas. 

Art. 3° 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 13 dias do mês de setembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Abraão de Araújo Pinto 
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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3335, DE 13 DE SETEMBRO 

DE 2022. 

Dispõe sobre a criação do Movimento Distrito 

de Novo Horizonte como Cidade por um Dia 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 criado o Movimento Distrito de Novo 

Horizonte como Cidade por um Dia, a ser realizado, 

anualmente, na segunda-feira da segunda semana do mês 

de agosto. 

§ 1º O Movimento de que trata esta Lei consiste na 

transferência de ações do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo municipal para o Distrito de Novo Horizonte, 

garantindo acesso rápido aos diversos serviços oferecidos 

pelo Poder Público municipal. 

§ 2º Na data do Movimento Distrito de Novo Horizonte 

como Cidade por um Dia, poderão ser realizadas, dentre 

outras possíveis, as seguintes ações: 

I - atendimentos itinerantes de saúde; 

II - mutirão de limpeza nas ruas e avenidas; 

III - desfile cívico;  

IV - renegociação de tributos municipais; 

V - palestras educativas nas escolas;  

VI - emissão de documentos pessoais; 

VII - serviços relacionados à Assistência Social. 

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

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 13 dias do mês de setembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3336, DE 13 DE SETEMBRO 

DE 2022. 

Institui a Semana de Valorização da Família na 

Rede Municipal de Ensino 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 de Valorização da 

Família na Rede Municipal de Ensino de Araguaína, a ser 

realizada, anualmente, em data previamente definida pelo 

Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo único. A Semana de Valorização da Família 

tem por objetivo reafirmar os valores familiares na 

construção da sociedade brasileira, ressaltando o dever das 

instituições de zelar pela família e pela promoção do seu 

fortalecimento.  

Art. 2º A realização da Semana de Valorização da 

Família, de que trata o artigo 1º desta Lei, será realizada com 

o desenvolvimento das seguintes ações: 

I - palestras de interesse dos jovens sobre profissão, 

esporte, trabalho, lazer, drogas e outros assuntos da 

atualidade, desenvolvidas em forma de debates; 

II - exposição de trabalhos dos alunos com incentivo às 

artes, esporte, ciência, literatura e outros assuntos de 

interesse da comunidade escolar; 

III - atividades educativas com os alunos sobre a 

importância da família; 

IV - palestras sobre a importância da participação da 

família na vida escolar dos alunos.  

§ 1º Da Semana da Valorização da Família poderão 

participar os educandos, os familiares, os diretores, os 

professores e demais servidores para a efetiva integração. 

§ 2º O evento terá ampla divulgação na comunidade 

escolar com avisos dentro e fora das salas de aula. 

Art. 3º O Poder Executivo Municipal regulamentará a 

presente Lei no que couber. 

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

oficial. 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 13 dias do mês de setembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autores: Marcos Antônio Duarte da Silva e Paula 

Rodrigues Zerbini 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3337, DE 14 DE SETEMBRO 

DE 2022. 

Dispõe sobre a Política de Atendimento 

Preferencial a Doadores de Sangue no âmbito 

do Município de Araguaína e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

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

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica determinado que os doadores regulares de 

sangue terão direito a atendimento preferencial em todos os 

estabelecimentos com atendimento ao público no âmbito do 

Município de Araguaína. 

§ 1º A preferência dispensada aos doadores de sangue, 

conforme disposto no caput deste artigo, se dará após o 

devido atendimento dos beneficiários constantes no rol de 

prioritários previsto na Lei Federal nº 10.048, de 08 de 

novembro de 2000.  

§ 2º Para efetivação da presente Lei, fica assegurada aos 

estabelecimentos referidos no caput deste artigo a criação 

de filas convencionais, respeitado o direito de preferência, 

ou o estabelecimento de atendimentos específicos.  

 Art. 2º Os estabelecimentos públicos e privados, 

abrangidos por esta Lei, deverão, obrigatoriamente, afixar 

em local visível a informação sobre o benefício concedido 

por esta Lei.  

Art. 3º Os postos de coletas de sangue para doação 

poderão fornecer aos doadores comprovante da doação de 

sangue realizada para fins de comprovação do direito 

estabelecido pela presente Lei. 

§ 1º O comprovante de doação terá validade de 120 

(cento e vinte) dias contados da última doação. 

§ 2º Para receber o atendimento preferencial, o doador 

de sangue apresentará o comprovante de doação, que 

deverá estar dentro do prazo de validade, juntamente com 

documento de identificação com foto. 

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 14 dias do mês de setembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Divino Júnior do Nascimento 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

Portaria nº 214/2022.  

Araguaína/TO, 06 de setembro de 2022. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município de Araguaína e Regimento Interno 

deste Poder Legislativo de Araguaína e; 

CONSIDERANDO os princípios da administração 

Pública elencados no artigo 37, da Constituição Federal de 

1988;  

CONSIDERANDO que o servidor não irá gozar as férias 

tendo em vista a tramitação do processo administrativo de 

licitação Tomada de Preços nº 001/2022, cujo objeto é a 

contratação de Agência de Publicidade especializada em 

serviços de publicidade para este Poder Legislativo de 

Araguaína pelo período de 12 (doze) meses; 

R E S O L V E:  

Art. 1º - SUSPENDER os 20 (vinte) dias das férias do 

servidor efetivo estável FRANCISCO NETO DE 

CARVALHO, Vigilante (designado para o Setor de Compras, 

Licitações e Contratos Administrativos; Membro da Equipe 

de Apoio ao Pregoeiro e da Comissão Permanente de 

Licitações), matrícula nº 1065370, lotado junto ao 

Departamento de Compras, Licitações, Contratos 

Administrativos e Setor de Vigilância, referente ao período 

aquisitivo de 01/09/2021 a 31/08/2022, previstas para o 
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período de gozo de 02/09/2022 a 21/09/2022, conforme 

Portaria nº 212/2022, de 02 de setembro de 2022, 

assegurando-lhe o direito de usufruir das férias em data 

oportuna definida conforme necessidade e conveniência da 

administração deste Poder Legislativo de Araguaína.  

Art. 2º - Determinar à Coordenação de Recursos 

Humanos que proceda com as anotações devidas. 

Art. 3º - 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, aos 06 (seis) dias do mês 

de setembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 217/2022                                           

Araguaína/TO, 12 de setembro de 2022. 

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO EM 

COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, EM VIRTUDE DE 

FALECIMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado 

do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais e, CONSIDERANDO o Artigo 34, inciso VII, 

e Art. 37, inciso I, da Lei nº 1.323/1993, que dispõe sobre o 

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 

Município, das Autarquias e das Fundações Municipais de 

Araguaína/TO; 

R E S O L V E: 

Art. 1º DECLARAR VACÂNCIA do cargo em comissão de 

Assessor de Comunicação, provido pela servidora 

VERONICE GUIMARÃES, matrícula nº 1066387, inscrita no 

CPF nº 596.657.771-49, lotada junto ao Gabinete da 

Presidência, nomeada através da Portaria nº 59/2022, em 

virtude de falecimento do seu titular, ocorrido em 10 de 

setembro de 2022. 

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

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de 

setembro de 2022. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 (doze) dias do mês 

de setembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

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

