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ATOS LEGISLATIVOS 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3341, DE 17 DE OUTUBRO 

DE 2022. 

Institui o Dia de Conscientização e Combate à 

Violência Obstétrica nas Unidades Básicas de 

Saúde 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 instituído, no calendário oficial de eventos do 

Município de Araguaína, o Dia de Conscientização e 

Combate à Violência Obstétrica a ser realizado no âmbito 

das Unidades Básica de Saúde (UBS) e deve ser 

comemorado no dia 15 de agosto de cada ano. 

Parágrafo único. O Dia de Conscientização e Combate à 

Violência Obstétrica tem como finalidade combater atos 

violentos durante a gravidez, no parto e no pós-parto, bem 

como garantir a efetividade da política pública nacional de 

saúde referente ao parto e nascimento. 

Art. 2º Entre outros atos possíveis, são considerados 

violência obstétrica as seguintes condutas: 

I - tratar a mulher de forma agressiva, sem empatia, com 

a utilização de termos que ironizem os processos naturais 

do ciclo gravídico-puerperal e/ou que desvalorizem sua 

subjetividade, dando-lhe nomes infantilizados ou 

diminutivos, tratando-a como incapaz;  

II - fazer comentários constrangedores à mulher 

referentes a questões de cor, etnia, idade, escolaridade, 

religião, cultura, crenças, condição socioeconômica, estado 

civil ou situação conjugal, orientação sexual, identidade de 

gênero;  

III - ironizar ou censurar a mulher por suas expressões 

emocionais ou comportamentos que expressem sua dor 

física e psicológica ou ainda suas necessidades humanas 

básicas, tais como gritar, chorar, amedrontar-se, sentir 

vergonha ou ter dúvida ou ainda por qualquer característica 

ou ato físico, tais como obesidade, pelos, estrias, 

necessidades fisiológicas;  

IV - preterir ou ignorar queixas e solicitações feitas pela 

mulher atendida durante o ciclo gravídico-puerperal, 

referentes ao cuidado e à manutenção de suas 

necessidades humanas básicas; 

V - induzir a mulher a aceitar cirurgia cesariana sem que 

seja necessária, apresentando riscos imaginários, 

hipotéticos e não comprovados e ocultando os devidos 

esclarecimentos quanto aos riscos à vida e à saúde da 

mulher e do bebê inerentes ao procedimento cirúrgico;  

VI - realizar cirurgia cesariana sem recomendação real e 

clínica, por motivo não baseado em evidências científicas; 

VII - agendar cirurgia cesariana eletiva sem indicação 

real e clínica, mesmo nos casos em que tal procedimento 

cirúrgico se mostre necessário para o desfecho positivo do 

nascimento, porém impedindo o início fisiológico do trabalho 

de parto, caso este não seja o desejo da mulher; 

VIII - deixar de requerer os exames clínicos necessários 

para aferição das condições fisiológicas e orgânicas da 

mulher que a autorizam se submeter ao procedimento 

cirúrgico com segurança, tais como pressão arterial, 

avaliação cardiológica e hemograma completo, incluindo 

tipagem sanguínea, fator Rh e nível de plaquetas; 

IX - recusar, impedir ou retardar o atendimento de saúde 

oportuno e eficaz à mulher em qualquer fase do ciclo 

gravídico-puerperal, inclusive em abortamento, 

desconsiderando a necessidade de urgência da assistência 

à mulher nesses casos; 

X - realizar a transferência da internação da mulher sem 

a análise e a confirmação prévia da existência de vaga e 

garantia de atendimento no estabelecimento de destino, 

bem como tempo suficiente para que a parturiente chegue 

ao local;  

XI - impedir que a mulher seja acompanhada por pessoa 

de sua preferência durante todo o período de pré-parto, de 

parto e de pós-parto, ou impedir a presença ou o trabalho de 

profissional contratado livremente pela mulher para prestar 

apoio físico e/ou emocional contínuo a ela;  
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XII - proibir ou dificultar a mulher de se comunicar com 

pessoas externas ao serviço de saúde, privando-lhe da 

liberdade de realizar ou receber telefonemas, caminhar, 

conversar com familiares, amigos e acompanhantes, e de 

receber visitas em quaisquer horários e dias;  

XIII - submeter a mulher a procedimentos 

predominantemente invasivos, dolorosos, desnecessários 

ou humilhantes, tais como:  

a) induzi-la a se calar ou a se manter imóvel;  

b) manter a mulher em posição ginecológica ou 

litotômica, supina ou horizontal, quando houver meios para 

realização do parto verticalizado;  

c) atender a mulher com a porta aberta, interferindo em 

sua privacidade; 

d) realizar exames de toque cervical repetidos, ou 

agressivos e dolorosos, ou realizados por diversos 

profissionais, sem o prévio esclarecimento de sua 

necessidade e a prévia autorização da mulher;  

e) proceder à lavagem intestinal (enema ou clister), sem 

justificativa clínica;  

f) proceder à raspagem de pelos pubianos (tricotomia);  

g) romper, de forma precoce e/ou artificial as membranas 

ou a bolsa das águas (amniotomia) para acelerar o tempo 

do parto;  

h) utilizar ocitocina sintética para acelerar o tempo do 

parto;  

i) proceder à dilatação manual do colo uterino para 

acelerar o tempo do parto;  

j) manter a mulher em esforços físicos e 

cardiorrespiratórios com puxos prolongados e dirigidos 

durante o período expulsivo;  

k) incentivar ou conduzir a mulher a realizar Manobra de 

Valsalva;  

l) executar Manobra de Kristeller;  

m) acelerar os mecanismos de parto, mediante rotação e 

tração da cabeça ou da coluna cervical do concepto após a 

saída da cabeça fetal;  

n) aceleração do terceiro período do parto mediante 

tração ou remoção manual da placenta, impedindo o tempo 

fisiológico da dequitação/de livramento. 

XIV - realizar a episiotomia ou episiorrafia quando essas 

não forem prévias e inequivocamente autorizadas pela 

mulher, condicionada a validade do consentimento da 

parturiente, a qual deve receber, previamente, toda a 

informação a respeito do procedimento, seus riscos e 

consequências fisiológicas para a mulher, temporárias e 

permanentes; 

XV - realizar episiotomia ou episiorrafia, quando 

autorizado pela mulher, sem adequada ou suficiente 

analgesia;  

XVI - amarrar as pernas da mulher durante o período 

expulsivo, mantendo-a em confinamento simbólico na 

posição horizontal, ginecológica ou litotômica, ou, de 

qualquer forma, impedir que ela se posicione livremente, 

inclusive verticalmente; 

 XVII - manter algemadas, durante o trabalho de parto ou 

no período puerpério, as mulheres que cumprem pena 

privativa de liberdade;  

XVIII - realizar quaisquer outros procedimentos sem 

prévia orientação dada à mulher e sem a obtenção de sua 

permissão, sendo exigido que o profissional ou agente de 

saúde utilize comunicação simples e eficiente para 

esclarecê-la;  

XIX - submeter a criança saudável à aspiração de rotina, 

higienização, injeções e outros procedimentos na primeira 

hora de vida, sem que antes tenha sido colocada em contato 

pele a pele com a mãe e recebido o devido estímulo para 

amamentação, inclusive em parto cirúrgico;  

XX - impedir ou retardar o contato da criança com a 

mulher logo após o parto, ou impedir o alojamento conjunto, 

separando a criança de sua mãe e impossibilitando a 

amamentação em livre demanda na primeira meia hora de 

vida, salvo se uma delas necessitar de cuidados especiais;  

XXI - impedir a mulher de acompanhar presencial e 

continuamente o recém-nascido quando este necessitar de 

cuidados especiais no estabelecimento de saúde, sem 

limitações de dias e horários, inclusive em unidade de 

terapia intensiva neonatal; 
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XXII - tratar o(a) acompanhante de livre escolha da 

mulher como visita, obstruindo ou dificultando seu livre 

acesso para acompanhar a mulher e a criança a qualquer 

hora do dia e da noite; 

XXIII - deixar de cumprir ou impedir o cumprimento das 

diretrizes terapêuticas de parto normal e cesariana, 

preconizadas pelo Ministério da Saúde, nos serviços de 

atenção à saúde do Município de Araguaína.  

Art. 3º Todas as disposições desta Lei se aplicam 

integralmente no atendimento à mulher em situação de 

abortamento e no parto de natimorto, sendo as mulheres, 

nesses casos, consideradas como parturientes para todos 

os fins desta Lei.  

Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste 

artigo, será também considerada violência obstétrica a 

omissão de socorro ou a coação com a finalidade de 

confissão e denúncia à polícia. 

Art. 4º Comete ainda violência obstétrica o gestor de 

saúde, diretor clínico e/ou responsável pelo estabelecimento 

de saúde que, de qualquer forma, promova ou tolere os atos 

e condutas previstos nos artigos 2º e 3º desta Lei. 

Art. 5° Cabe ao Poder Executivo Municipal regulamentar 

à realização das ações de que trata a presente Lei, podendo 

ser realizadas parcerias com a iniciativa privada nas 

modalidades de convênios e/ou parcerias público-privadas, 

conforme as necessidades para sua implantação. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial, revogada as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 17 dias do mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autora: Maria José Cardoso Santos 

 

 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3342, DE 17 DE OUTUBRO 

DE 2022. 

Denomina a ponte sobre o Rio Lontra, na 

Comunidade de Coco Salviano, de Ponte 

Raimundo Vieira de Sousa 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 a ponte sobre o Rio Lontra, 

na Comunidade Coco Salviano, passa a ser denominada de 

Ponte Raimundo Vieira de Sousa.  

Art. 2° A presente Lei deve ser aplicada em consonância 

com a Lei Municipal nº 3207, de 1º de junho de 2021. 

Art. 3° As despesas de execução desta Lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo 

Poder Executivo Municipal ou por emendas parlamentares, 

nas propostas orçamentárias anuais e em seu plano 

plurianual. 

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

oficial, revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 17 dias do mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Abraão de Araújo Pinto 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3343, DE 17 DE OUTUBRO 

DE 2022. 

Institui a Política Municipal de Combate 

Comunitário à Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher 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 Política Municipal de Combate 

Comunitário à Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher no Município de Araguaína. 
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Art. 2º A política pública instituída por esta Lei tem como 

objetivo a conscientização da população em geral sobre a 

necessidade de denunciar, socorrer, tomar as providências 

pertinentes acerca de qualquer informação ou suspeita de 

violência doméstica e familiar contra a mulher a que 

tomarem conhecimento dentro da comunidade, bairro ou 

condomínio ou em quaisquer outros locais público ou 

privado. 

Art. 3º Considera-se violência doméstica e familiar contra 

a mulher, para fins desta Lei, qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial em 

consonância com o que dispõe a Lei Federal nº 11.340, de 

7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. 

Parágrafo único. Para fins de aplicação do caput deste 

artigo compreendem-se os atos praticados: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como 

o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem 

vínculo familiar, inclusive às esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a 

comunidade formada por indivíduos que são ou se 

consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 

afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o 

agressor conviva ou tenha convivido com a pessoa ofendida, 

independentemente de coabitação. 

Art. 4º Para os fins de aplicação desta Lei, entende-se 

por: 

I - violência física: qualquer conduta violenta que ofenda 

a integridade física ou a saúde corporal; 

II - violência psicológica: qualquer conduta que cause 

dano emocional e diminuição da autoestima da pessoa 

ofendida, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas 

ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 

insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação 

do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause 

prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - violência sexual: qualquer conduta que constranja a 

pessoa ofendida a presenciar, a manter ou a participar de 

relação sexual não desejada, mediante intimidação, 

ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 

comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 

sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao 

aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 

suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício 

de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - violência patrimonial: qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, 

instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 

valores e direitos ou recursos econômicos da pessoa 

ofendida, incluindo os destinados a satisfazer suas 

necessidades; 

V - violência moral: qualquer conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria à pessoa ofendida. 

Art. 5º O Poder Público Municipal, por meio de seus 

órgãos competentes, poderá criar programas e convênios 

com a comunidade geral para a realização de palestras, 

encontros e debates para orientação da população sobre as 

medidas e providências a serem adotadas em casos que 

envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 

§ 1º As palestras, encontros e debates a que se refere o 

caput deste artigo poderão ser realizados em locais de 

ampla circulação e ministradas, preferencialmente, por 

pessoas especialistas ou pessoas com experiência na 

questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, 

como juristas, professores, juízes, promotores, delegados 

de polícia, psicólogos, incluindo mulheres que já sofreram ou 

foram vítimas de violência doméstica. 

§ 2º O Poder Público Municipal priorizará a realização 

dos eventos de que trata o § 1º deste artigo em locais que 

concentrem altos índices de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, conforme dados divulgados pela Secretaria 

de Segurança Pública do Estado. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas, se necessário. 

Art. 7º Caberá o Poder Executivo a regulamentação 

desta Lei;  
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Art. 8º 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 17 dias do mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autora: Paula Rodrigues Zerbini 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3344, DE 17 DE OUTUBRO 

DE 2022. 

Dispõe sobre divulgação dos dados dos 

Conselhos Municipais na página oficial da 

Prefeitura Municipal 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 estabelecida a divulgação pelo Poder 

Executivo Municipal, em sua página oficial na internet, dos 

seguintes dados dos conselhos municipais: 

I - nome dos integrantes titulares e suplentes, assim 

como o cargo e instituição ou órgão que cada membro 

representa; 

II - dados para contato com o conselho (telefone, e-mail 

e endereço); 

III - calendário anual contendo as datas das reuniões a 

serem realizadas; 

IV - horário e endereço do local onde ocorrem as 

reuniões; 

V - arquivos contendo as atas das reuniões e resoluções 

aprovadas. 

Parágrafo único. Os arquivos mencionados no inciso V 

deste artigo deverão ser disponibilizados no site da 

Prefeitura Municipal em até 30 (trinta) dias após a 

elaboração. 

Art. 2º 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 17 dias do mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autora: Paula Rodrigues Zerbini 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3345, DE 19 DE OUTUBRO 

DE 2022. 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei 

nº 3087, de 17 de dezembro de 2018, que inclui 

o símbolo do autismo em placas de 

atendimento preferencial 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 Fica acrescentado parágrafo único ao artigo 1º da 

Lei nº 3087, de 17 de dezembro de 2018, a qual passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º [...] 

Parágrafo único. Estende-se aos responsáveis 

por pessoas com Transtorno de Espectro 

Autista (TEA) o mesmo direito ao atendimento 

preferencial quando estiverem devidamente 

acompanhados de seus tutelados. 

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 19 dias do mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Jorge Ferreira Carneiro 
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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3346, DE 19 DE OUTUBRO 

DE 2022. 

Altera os incisos IV e V do artigo 279 da Lei 

Municipal nº 1778, de 29 de dezembro de 1997, 

que dispõe sobre o Código de Postura 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 Ficam alterados os incisos IV e V do artigo 279, da 

Lei Municipal nº 1778, de 29 de dezembro de 1997, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 279 [...]: 

[...] 

IV - desocupação dos tabuleiros e barracas às 

18 (dezoito) horas; 

V - desmontagem dos tabuleiros e barracas e 

liberação da via pública para limpeza, até às 19 

(dezenove) horas. 

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 19 dias do mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Abraão de Araújo Pinto 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3347, DE 19 DE OUTUBRO 

DE 2022. 

Dispõe sobre a denominação da quadra 

poliesportiva localizada no Distrito de Novo 

Horizonte, 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 Fica determinado que a quadra poliesportiva 

localizada no Distrito de Novo Horizonte, no Município de 

Araguaína, passar a ser denominada Quadra Poliesportiva 

Alessandro Gomes Gonçalves. 

Parágrafo único. A denominação da quadra poliesportiva 

de que trata esta Lei é uma homenagem, in memoriam, ao 

falecido morador da localidade Alessandro Gomes 

Gonçalves pelos bons e relevantes serviços prestados à 

comunidade.  

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 19 dias do mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

Portaria nº 225/2022  

Araguaína/TO, 07 de outubro de 2022.  

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio aos 

servidores públicos efetivos Palôva da Silva 

Carvalho Mendonça, Auxiliar de Serviços 

Gerais, Wesley Rafael Oliveira Moreira, 

Técnico em Licitação e 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 no âmbito do Município de 

Araguaína;  

CONSIDERANDO os requerimentos de solicitação de 

licença-prêmio dos servidores públicos efetivos estáveis 

Palôva da Silva Carvalho, Auxiliar de Serviços Gerais, 

matrícula nº 1065818, referente ao período aquisitivo de 

03/04/2017 a 02/04/2022 para gozo no período de 10 de 

outubro de 2022 a 07 de janeiro de 2023, 90 (noventa) dias 

e Wesley Rafael Oliveira Moreira, Técnico em Licitação, 

matrícula nº 1065815, referente ao período aquisitivo de 
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03/04/2017 a 02/04/2022 para gozo no período de 03 de 

outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, 90 (noventa) 

dias, nos termos do Processo Administrativo nº 254/2022;  

CONSIDERANDO que os servidores preencheram todos 

os requisitos, conforme previsão legal na 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 aos 

servidores efetivos estáveis PALÔVA DA SILVA 

CARVALHO, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 

1065818, referente ao período aquisitivo de 03/04/2017 a 

02/04/2022 para gozo no período de 10 de outubro de 2022 

a 07 de janeiro de 2023, 90 (noventa) dias e WESLEY 

RAFAEL OLIVEIRA MOREIRA, Técnico em Licitação, 

matrícula nº 1065815, referente ao período aquisitivo de 

03/04/2017 a 02/04/2022 para gozo no período de 03 de 

outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, 90 (noventa) 

dias, nos termos do Processo Administrativo nº 254/2022. 

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 07 (sete) dias do mês 

de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 229/2022                                             

Araguaína/TO, 13 de outubro de 2022. 

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO 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; 

CONSIDERANDO o pedido de exoneração da servidora 

Geovana Cristina França de Sousa do cargo de provimento 

em comissão de Assessor Especial lotada junto ao Gabinete 

do Vereador Divino Júnior do Nascimento, conforme Ofício 

nº 003/2022; 

R E S O L V E:  

Art. 1º EXONERAR a pedido, a servidora GEOVANA 

CRISTINA FRANÇA DE SOUSA, matrícula nº 1066392, 

inscrita no CPF nº 058.287.571-48 do cargo de provimento 

em comissão de Assessor Especial, lotado junto ao 

Gabinete do Vereador Divino Júnior do Nascimento, 

nomeada através da Portaria nº 73/2022, em 04 de março 

de 2022. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 10 de outubro de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 (treze) dias do mês 

de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 230/2022                                             

Araguaína/TO, 13 de outubro 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, 
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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 FRANCICLEI TEIXEIRA 

FACUNCO, inscrita no CPF nº 002.500.203-19 para exercer 

o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial, 

com lotação junto ao Gabinete do Vereador Divino Júnior do 

Nascimento deste Poder Legislativo de Araguaína.  

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 11 de outubro de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 (treze) dias do mês 

de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 231/2022                                             

Araguaína/TO, 14 de outubro de 2022. 

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO 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 o servidor JUSCICLEIDE DE 

OLIVEIRA LEITE, matrícula nº 1066381, inscrito no CPF nº 

010.194.691-02 do cargo de provimento em comissão de 

Assessor Especial, lotado junto ao Gabinete do Vereador 

Terciliano Gomes Araújo, nomeado através da Portaria nº 

52/2021, em 09 de fevereiro de 2022. 

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 10 de outubro de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 (quatorze) dias do 

mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 232/2022 

Araguaína/TO, 14 de outubro de 2022. 

Dispõe sobre nomeação de servidores para 

realização de procedimentos relativos à 

fiscalização de Contrato Administrativo nº 

021/2022 celebrado entre a Câmara Municipal 

de Araguaína e empresa Mariana Helena da 

Silva e dá outras providências”. 

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Estado 

do Tocantins, no uso das atribuições legais que lhe são 

conferidas pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo 

de Araguaína, em especial ao Artigo 32, Inciso III. 

R E S O L V E: 

Art. 1º Nomear como Fiscal do Contrato Administrativo nº 

021/2022 celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA e a empresa abaixo relacionada, conforme 

segue abaixo: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2022 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2022 

FIRMADO COM BASE NO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA/TO. 

CONTRATADA: MARIANA HELENA DA SILVA, CNPJ 

N°: 34.317.931/0001-30, ENDEREÇO: RUA QUITO, N° 425, 

LOTEAMENTO MARTINS JORGE, ARAGUAÍNA/TO. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E 
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CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO E 

MONTAGEM DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE PUBLICIDADE, EM CONFORMIDADE COM 

A LEI 12.232/10. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI 

Nº. 8.666/93.  

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$: 17.100,00 

(DEZESSETE MIL E CEM REAIS). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477. 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.85 – OUTROS. 

FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.000000 – 

IMPOSTOS NÃO VINCULADOS. 

ASSINATURA: 02 DE AGOSTO DE 2022. 

VIGÊNCIA: CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 03 

(TRÊS) MESES, CASO SEJA COMPROVADA A 

NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS, O CONTRATO PODERÁ SER 

PRORROGADO CONFORME PREVÊ O ARTIGO 107, DA 

LEI 14.133/2021. 

SIGNATÁRIOS: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

(GIDEON DA SILVA SOARES) E MM CONSULTORIA 

(MARIANA HELENA DA SILVA), SÓCIA PROPRIETÁRIA. 

FISCAL: Jackson Carneiro Montel, Diretor 

Administrativo, matrícula nº 1066240 e Marcianna da Silva 

Araújo, Superintendente, matrícula nº 1066262. 

Art. 2º Para os fins desta considera-se: 

I - FISCAL: Servidor com condições de acompanhar e 

fiscalizar o objeto licitado. É designado pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Araguaína, responsável pela 

autorização da solicitação do objeto/serviço licitado; 

Art. 3° O Fiscal deve tomar providências no que se refere 

à execução do objeto licitado, acompanhamento da 

prestação do serviço, obra, locação ou recebimento de 

objetos. 

Art. 4º Constituem atribuições do Fiscal: 

I - Verificar os recursos materiais e humanos empregados 

na execução dos contratos, quando for o caso; 

II - Verificar a forma de execução do objeto do Contrato 

ou documentos equivalentes, assim como, seguir as 

orientações previstas no Edital e Termo de Referência; 

III - Fiscalizar e avaliar o cumprimento de todas as 

obrigações contratuais e editalícias; 

IV - Cobrar da contratada o cumprimento do Contrato e 

documentos equivalentes; 

V - Manter contato com a contratada de modo a promover 

todo tipo de interlocução operacional; 

VI - Comunicar ao Gestor as ocorrências de cumprimento 

e de descumprimento detectadas; 

VII - Promover o registro documentado de todas as 

ocorrências contratuais diretamente relacionadas às 

obrigações assentadas no processo licitatório; e 

VIII - Manter comunicação com o Gestor para o bom 

andamento da contratação. 

Art. 5º Depois de concluída a licitação, e formalizado o 

Contrato Administrativo ou documento equivalente, será 

encaminhada uma cópia do documento firmado ao Gestor, 

para que juntamente com os fiscais procedam à gestão, 

acompanhamento e fiscalização do referido serviço e/ou 

objeto contratado. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos ao dia 02 de agosto de 

2022, revogando-se as disposições ao contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 (quatorze) dias do 

mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO 

 

Portaria nº 233/2022                                             

Araguaína/TO, 14 de outubro de 2022. 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR 

PÚBLICO EM CARGO EM COMISSÃO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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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 WAGNO RIBEIRO MARTINS, 

inscrito no CPF nº 624.662.321-20 para exercer o cargo de 

provimento em comissão de Assessor de Ajudância de 

Ordem do Vereador, com lotação junto ao Gabinete do 

Vereador Jorge Ferreira Carneiro deste Poder Legislativo de 

Araguaína.  

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 04 de outubro de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 (quatorze) dias do 

mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 

 

Portaria nº 234/2022                                             

Araguaína/TO, 17 de outubro 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 a Senhora JANE SALES FERREIRA, 

inscrita no CPF nº 083.124.637-55 para exercer o cargo de 

provimento em comissão de Assessor Especial, com lotação 

junto ao Gabinete do Vereador Terciliano Gomes Araújo 

deste Poder Legislativo de Araguaína.  

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

publicação, com efeitos retroativos ao dia 11 de outubro de 

2022, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 17 (dezessete) dias do 

mês de outubro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína/TO. 
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