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ATOS LEGISLATIVOS 

LEI COMPLEMENTAR PROMULGADA Nº 121, DE 21 

DE OUTUBRO DE 2022. 

Dispõe sobre isenção do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

para pessoas em tratamento de câncer no 

âmbito do Município 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. 1° Fica isento do pagamento do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) o possuidor 

ou proprietário de imóvel localizado no Município de 

Araguaína que esteja em tratamento de câncer pela rede 

pública ou privada de saúde. 

Art. 2° Para fazer jus a isenção do pagamento do IPTU, 

é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:  

I - possuir domicílio comprovado no Município de 

Araguaína; 

II - ter renda bruta familiar de até 02 (dois) salários 

mínimos, em todo caso respeitada a previsão da Lei 

Municipal nº 3218, de 2 de julho de 2021; 

III - o imóvel, objeto da isenção, deve ser única e 

exclusivamente destinado à função de residência do 

beneficiário; 

IV - atender às disposições desta Lei antes da ocorrência 

do fato imponível do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbano (IPTU). 

Parágrafo único. Os referidos requisitos não excluem 

outros previstos em legislação específica. 

Art. 3° A isenção de que trata esta Lei será concedida 

mediante requerimento da pessoa indicada no artigo 1º 

desta Lei, ou por meio de seu representante legal, dentro do 

prazo fixado anualmente para impugnação do lançamento 

do IPTU. 

Parágrafo único. O requerimento deverá estar 

acompanhado dos seguintes documentos: 

I - certidão de registro do imóvel emitida por cartório de 

registro de imóvel do Município;  

II - cópia de comprovante de rendimento familiar; 

III - cópia de documento que contenha o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

IV - atestado médico emitido pelo clínico que acompanha 

o tratamento do câncer, contendo:  

a) diagnóstico expressivo da doença 

(anatomopatológico);  

b) estágio clínico contemporâneo;  

c) Classificação Internacional da Doença (CID);  

d) carimbo que identifique o nome do médico e o número 

do respectivo registro no Conselho Regional de Medicina 

(CRM).  

Art. 4° O benefício de que trata a presente Lei, quando 

concedido, será válido por 1 (um) ano, após o qual deverá 

ser novamente requerido nas mesmas condições e nos 

termos da regulamentação expedida pelo Poder Executivo 

Municipal, cessando quando deixar de ser solicitado. 

Art. 5° Será dada ampla divulgação aos benefícios e 

prazos estabelecidos por esta Lei, possibilitando a todos os 

cidadãos seu devido conhecimento.  

Art. 6° A presente Lei será regulamentada pelo Poder 

Executivo Municipal. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 21 dias do mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Edimar Leandro da Conceição 

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


 
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 

2 

ANO II - Nº 103 SUPLEMENTAR – 21 DE OUTUBRO DE 2022 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N° 259/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de instalação de 2 (dois) ar 

condicionados 24.000 btu´s, 1 (uma) cortina de ar, limpeza 

preventiva em aparelhos de ar condicionado da câmara 

municipal de Araguaína.  

PRAZO PARA APRESENTAR PROPOSTA DE 

PREÇOS E VISITA TÉCNICA: O prazo para apresentação 

das propostas será do dia 21/10/2022 a 27/10/2022. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 75º, inciso II, inciso II, 

da Lei nº. 14.133/21. Decreto10.922/21 

Os interessados em enviar propostas deverão ter ciência 

do Termo de Referência. As Propostas de Preços deverão 

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, 

Araguaína – TO, no horário oficial de funcionamento deste 

Poder Legislativo de Araguaína (07h 30min às 13h 30min). 

Informações, esclarecimentos pelo telefone (63) 3416-0408. 

Araguaína – TO 21 de outubro de 2022 

EDUARDO DAMAZIO VITORINO COELHO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

MATRÍCULA: 1066246 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E ANALISE DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA TOMADADE 

PREÇO N° 001/2022 

Aos onze dias do mês de outubro de 2022, nesta cidade 

de Araguaína, Estado do Tocantins, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 

Araguaína, localizada na Rua das Mangueiras, nº 10- Centro 

– Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho, Centro, reuniram-

se a partir das 10h:00min, em sessão pública, os membros 

da Comissão Permanente de Licitação, EDUARDO 

DAMAZIO VITORINO COELHO – Presidente, FRANCISCO 

NETO DE CARVALHO - Membro e ROSIRENE CARDOSO 

LIMA SANTOS - Membro; abaixo assinados, encarregados 

nos termos do Processo de licitação TOMADA DE PREÇO 

nº 001/2022, conforme aviso publicado no Diário Oficial do 

Município, para proceder à abertura e julgamento da 

Documentação de Habilitação, destinada a Contratação de 

01(uma) empresas (Agência de Publicidade) especializadas 

na prestação de serviços de publicidade para divulgação de 

atos, programas, serviços e campanhas da Câmara 

Municipal de Araguaína, compreendendo o conjunto de 

atividades realizadas integradamente que tenham por 

objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a 

concepção, a criação, a execução interna, a intermediação 

e a supervisão da execução externa e a distribuição de 

publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, 

bem como atividades complementares pertinentes, com a 

finalidade de abertura  dos envelopes de habilitação 

relativos à referida licitação, e que após a convocação 

compareceu a empresa e seu respectivo representante:  

H P LIRA AGÊNCIA DE PUBLICIDADES EIRELI - ME

 08.940.631/0001-00 CARLOS ALBERTO 

CARNEIRO DA SILVA PARENTE 

DA HABILITAÇÃO:  

Nesta fase estavam classificadas duas empresas, mas 

somente uma empresa compareceu a sessão de 

apresentação e abertura do envelope de Habilitação. 

Concluída a fase de abertura da documentação de 

Habilitação, e após assinatura da mesma, a comissão 

analisou os documentos da empresa concorrente, e que 

após análise em comento, a Comissão decidiu pela 

habilitação da empresa que compareceu ao chamamento.  

H P LIRA AGÊNCIA DE PUBLICIDADES EIRELI - 

MEHABILITADA 

DO RECURSO 

Mesmo a outra empresa concorrente não comparecendo 

na sessão, a Comissão de licitação decidiu por abrir os 

prazos de interposição de recursos. 

DO ENCERRAMENTO  

A Comissão decide pela suspensão dos trabalhos. Esta 

Ata será publicada no Diário Oficial do legislativo. Nada mais 

havendo a tratar lavrou-se a presente ata, que, após lida e 

achada em conforme, vai assinada pelo Presidente, 

membros da Comissão Permanente de Licitação e licitantes 

presentes. 
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Araguaína – TO, 11 de outubro de 2022. 

EDUARDO DAMAZIO VITORINO COELHO 

Presidente 

FRANCISCO NETO DE CARVALHO 

Membro 

ROSIRENE CARDOSO LIMA SANTOS 

Membro 

CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA PARENTE 

H P LIRA AGÊNCIA DE PUBLICIDADES EIRELI – ME 
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