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ATOS LEGISLATIVOS 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3355, DE 08 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

Dispõe sobre o Estatuto de Proteção, Defesa e 

Controle das Populações de Animais 

Domésticos no Município de Araguaína e das 

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: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Estatuto estabelece normas referentes à 

proteção, defesa, bem-estar e controle das populações de 

animais domésticos no Município de Araguaína. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I - animais: seres vivos pertencentes ao Filo Chordata e 

Subfilo Vertebrata, que possuem como características 

exclusivas a presença de notocorda, encéfalo encerrado 

numa caixa craniana e coluna vertebral, excluindo-se a 

espécie Homo sapiens; 

II - animais domésticos: animais que passaram por 

processo de domesticação, sendo condicionados e 

acostumados a viver entre os seres humanos; 

III - animais sinantrópicos: aqueles que se adaptaram a 

viver junto ao homem (próximos ou no interior de seus 

domicílios e/ou cidades), a despeito da vontade deste; 

IV - doação de animais: ato de entregar animais sob a 

tutela do Poder Público, instituição privada ou organização 

não governamental à pessoa física ou jurídica que, desde 

então, assume a responsabilidade sobre o animal; 

V - animal apreendido: todo e qualquer animal recolhido 

pelas autoridades competentes, compreendendo a 

apreensão, transporte, alojamento e manutenção; 

VI - animal de companhia: aquele de valor afetivo, 

passível de coabitar com o homem; 

VII - animal de uso econômico: as espécies domésticas 

criadas, utilizadas e destinadas à produção econômica e/ou 

ao trabalho; 

VIII - animal exótico: animal de espécie que naturalmente 

não é originária do território brasileiro e não é sinantrópica 

ou doméstica; 

IX - animal peçonhento: todo animal que possui glândulas 

especializadas em produzir e secretar veneno, por meio de 

mecanismo instintivo de defesa ou de predação; 

X - animal silvestre: aquele que naturalmente pertence às 

espécies não domesticadas; 

XI - animal solto: todo e qualquer animal encontrado nas 

vias e logradouros públicos ou em locais de acesso público, 

desprovido de contenção efetiva, com ou sem 

acompanhamento de humanos; 

XII - animal ungulado: espécies de mamíferos que 

compreendem os animais com pés revestidos de casco; 

XIII - cão comunitário: aquele que estabelece laços de 

dependência e de manutenção com a comunidade em que 

vive e que possui cuidador principal estabelecido; 

XIV - condições inadequadas e/ou insalubres: 

manutenção de animais em locais públicos ou privados em 

contato direto ou indireto com outros animais portadores de 

doenças transmissíveis, ou em alojamento de dimensões e 

instalações inapropriadas à sua espécie e porte, ou 

submetidos a condições que, direta ou indiretamente, 

interfiram na sua saúde, no seu bem-estar e/ou no seu 

comportamento; 

XV - canil: compartimento destinado ao alojamento, 

manutenção e reprodução de cães, podendo ser individual 

ou coletivo; 

XVI - gatil: compartimento destinado ao alojamento, 

manutenção e reprodução de gatos, podendo ser individual 

ou coletivo; 
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XVII - cuidador principal: pessoa física que se 

responsabiliza pela saúde e bem-estar de um animal de 

estimação mantido em vias e logradouros públicos ou em 

locais de acesso público e que se compromete, perante a 

comunidade e o Poder Público, a suprir as necessidades 

básicas, estado sanitário e guarda do referido animal; 

XVIII - equoterapia ou equitação terapêutica: método 

terapêutico e educacional que utiliza equinos dentro de uma 

abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e 

equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de 

pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais, 

visando ao desenvolvimento motor, psíquico, cognitivo e 

social do praticante; 

XIX - estabelecimentos veterinários: estabelecimentos 

definidos em legislação ou normas vigentes dos Conselhos 

Federal e/ou Regional de Medicina Veterinária que presta 

algum tipo de serviço ou cuidado a animais; 

XX - estabelecimentos comerciais de animais vivos: 

estabelecimentos devidamente autorizados pelo Poder 

Público Municipal que comercializam animais vivos para 

utilização como animais de estimação; 

XXI - animais grandes: os das espécies equina, muar, 

asinina, bovina, caprina, ovina e suína; 

XXII - guarda responsável: condição na qual o guardião 

de um animal de companhia, enquanto detentor da 

responsabilidade sobre a vida de um animal, aceita e se 

compromete a cumprir uma série de deveres referentes às 

necessidades físicas, psicológicas, etológicas e ambientais 

de seu animal, assim como a prevenir os riscos (potencial 

de agressão, transmissão de doenças ou danos a terceiros) 

que seu animal possa causar à comunidade ou ao ambiente; 

XXIII - maus-tratos aos animais: toda e qualquer ação ou 

omissão que cause dor ou sofrimento a animais, tais como: 

a) mantê-los sem abrigo ou em lugares com condições 

inadequadas ao seu porte e espécie ou que lhes ocasionem 

desconforto físico ou mental; 

b) privá-los de necessidades básicas, tais como alimento 

adequado à espécie e água; 

c) lesão ou agressão de animais (por espancamento ou 

lapidação, por instrumentos cortantes ou contundentes, por 

substâncias químicas, escaldantes ou tóxicas, por fogo ou 

outros), sujeitando-os a qualquer experiência que infrinja a 

Lei Federal nº 11.794, de 8 de outubro de 2008; 

d) abandoná-los em quaisquer circunstâncias; 

e) obrigá-los a trabalhos excessivos ou superiores às 

suas forças, inclusive a ato que resulte em sofrimento, 

objetivando a obtenção de esforços ou comportamento que 

não se alcançariam senão sob coerção; 

f) castigá-los física ou mentalmente, ainda que para 

aprendizagem ou adestramento; 

g) criá-los, mantê-los ou expô-los em recintos 

desprovidos de higienização (limpeza e desinfecção) ou 

mesmo em ambientes e situações que contrariem as normas 

e instruções dos órgãos competentes; 

h) utilizá-los em confrontos ou lutas entre animais da 

mesma espécie ou de espécies diferentes; 

i) provocar envenenamento, mortal ou não; 

j) abater cães e gatos como método de controle 

populacional; 

k) deixar de propiciar morte rápida e indolor a todo animal 

cuja eutanásia seja necessária; 

I) exercitá-los ou conduzi-los presos a veículo motorizado 

em movimento; 

m) abusá-los sexualmente; 

n) enclausurá-los juntos com outros animais que os 

molestem; 

o) promover distúrbio psicológico e comportamental em 

situação de distresse ou em condições que não permitam a 

expressão de seus comportamentos naturais; 

p) outras práticas que possam ser consideradas e 

constatadas como maus tratos pela autoridade ambiental, 

sanitária, policial, judicial ou outra qualquer com essa 

competência; 

XXIV - miserabilidade jurídica: presunção relativa da 

afirmação de pobreza, comprovada mediante a subscrição 

da respectiva declaração; 

XXV - mordedor vicioso: todo animal causador de 

mordedura em pessoas ou outros animais de forma repetida 

ou múltipla, em resposta a desafios benignos; 
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XXVI - pequenos animais domésticos: cães e gatos; 

XXVII - pensão para animais: dispêndios destinados a 

alojamento e manutenção temporária de pequenos animais 

domésticos, aves e outras espécies utilizadas como animais 

de estimação; 

XXVIII - abrigo para animais: local destinado ao 

alojamento temporário de animais domésticos sem 

proprietário ou responsável conhecido; 

XXIX - quirópteros: animais da classe dos mamíferos 

classificados na Ordem Chiroptera, conhecidos 

genericamente pelo nome de morcegos; 

XXX - resgate: remoção de animais soltos ou em 

condições precárias de contenção, sem supervisão, 

considerados como de risco ao trânsito de veículos, à saúde 

e à segurança da população, ou que estejam em sofrimento; 

XXXI - recuperação: reaquisição de animal recolhido aos 

órgãos competentes pelo seu legítimo responsável ou por 

pessoa que dele cuidava normalmente antes do 

recolhimento; 

XXXII - zoofilia: atração ou envolvimento sexual de seres 

humanos com animais de outras espécies; 

XXXIII - zoonose: infecção ou doença infecciosa 

transmissível ao homem, de forma natural, pelos animais 

vertebrados; 

XXXIV - lares temporários: domicílios particulares, 

devidamente cadastrados pelo Poder Público Municipal, 

responsáveis pelo abrigo temporário e apoio à doação de 

pequenos animais domésticos; 

XXXV - necessidades dos animais: 

a) fisiológicas e sensoriais:  

1. água fresca e dieta balanceada que mantenham os 

animais saudáveis e vigorosos;  

2. prevenção, rápido diagnóstico e tratamento de 

doenças, lesões e dor;  

3. promoção de exercícios e brincadeiras, além de 

estímulos sensoriais do tipo químico (odores, feromônios), 

visual (pessoas e outros animais), auditivo (controle de 

latidos e barulhos) e tátil (interações com animais e pessoas, 

carícias, massagens e escovação regular); 

b) físicas e ambientais:  

1. espaço suficiente e apropriado para descanso e para 

dormir confortavelmente, para se abrigar, se esconder ou se 

isolar; 

2. espaço para evacuação de fezes e urina, garantindo 

condições adequadas de sol e sombra, temperatura, 

umidade, ventilação, iluminação; 

3. espaço para distribuição e acesso a comedouros e 

bebedouros, boa higienização e desinfecção, quando forem 

necessárias; 

c) comportamentais: 

1. ambiente apropriado para expressar sua vida e 

comportamento natural; 

2. local para definição de território e delimitação de seu 

espaço (áreas de atividade); 

3. espaço para construir ninho e cuidar dos filhotes; 

4. espaço para correr, saltar, brincar, competir, socializar, 

garantindo um bom nível de atividade e oportunidade de 

escolha (preferências) e alternância dos seus 

comportamentos; 

d) sociais:  

1. permitir companhia de outros animais e/ou de pessoas, 

assegurando suas preferências por viverem isolados, em 

pares ou em grupo;  

2. garantir uma boa socialização aos filhotes de cães (da 

3ª à 12ª semana de vida) e aos filhotes de gatos (da 2ª à 8ª 

semana de vida);  

3. oferecer oportunidades de interação, modulando os 

conflitos e brigas, identificando a organização social 

(hierarquia) dentro dos canis; 

4. disponibilizar áreas de isolamento e de afastamento 

para os gatos, reconhecendo o uso do seu espaço; 

e) psicológicas e cognitivas: boa estimulação ambiental 

(sensorial), psicológica e social, incluindo atividades 

recreativas e exploratórias, de modo a prevenir o tédio (vazio 

ocupacional) e a frustração, além de outras emoções 

negativas como o medo (ansiedade), tristeza (depressão), 

angústia, estresse, garantindo condições e tratamento que 

evitem sofrimento mental. 
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Art. 3º Constituem objetivos básicos das ações de 

prevenção e controle de zoonoses: 

I - prevenir, reduzir e controlar a morbidade e a 

mortalidade, bem como o sofrimento humano e dos animais 

causado pelas zoonoses urbanas incidentes, prevalentes, 

emergentes ou reemergentes; 

II - preservar a saúde da população humana mediante o 

emprego dos conhecimentos especializados e experiências 

em saúde pública. 

CAPÍTULO II 

DOS PEQUENOS ANIMAIS 

Seção I 

Da responsabilidade do proprietário, responsável ou 

cuidador de pequenos animais 

Art. 4º O proprietário, responsável ou cuidador de 

pequenos animais tem o dever de zelar pelo atendimento 

das necessidades físicas, psicológicas, etológicas e 

ambientais do animal sob seus cuidados. 

Art. 5º Todo animal deve estar devidamente domiciliado, 

de modo a se impedir a fuga ou danos a seres humanos e/ou 

a outros animais, bem como dar causa a possíveis acidentes 

em vias e logradouros públicos ou em locais de livre acesso 

ao público. 

§ 1º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os 

cães caracterizados como comunitários. 

§ 2º Os atos danosos cometidos pelos animais, inclusive 

os comunitários, são de inteira responsabilidade de seus 

proprietários, responsáveis ou cuidadores. 

§ 3º Quando o ato danoso for cometido sob a guarda de 

preposto, estender-se-á a este a responsabilidade a que se 

refere o presente artigo. 

Art. 6º Caberá aos condomínios definir as regras de 

permanência e trânsito de pequenos animais em áreas 

comuns, desde que preservado o direito de ir e vir para 

locomoção entre a via pública e os imóveis. 

Seção II 

Da destinação em caso de morte 

Art. 7º Em caso de morte do animal, caberá ao 

proprietário, responsável ou cuidador a disposição 

adequada do cadáver de forma a não oferecer incômodo ou 

risco à saúde pública. 

Parágrafo único. Considera-se disposição adequada do 

cadáver aquela que atende à legislação sanitária vigente ou 

ao encaminhamento das carcaças para cemitérios ou 

crematórios de animais, devidamente licenciados pelos 

órgãos fiscalizadores competentes. 

Art. 8º Os estabelecimentos destinados ao abate de 

animais para consumo humano deverão observar o Decreto 

Estadual nº 5.751, de 07 de dezembro de 2017, ou lei que 

venha a substituí-lo. 

CAPÍTULO III 

DAS PROIBIÇÕES E PENALIDADES 

Art. 9º É proibido abandonar animais em qualquer espaço 

público ou privado. 

§ 1º O descumprimento disposto neste artigo implicará 

ao responsável as seguintes sanções: 

I - multa de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);  

II - multa em dobro, em caso de reincidência. 

§ 2º As sanções estabelecidas neste artigo não elidem as 

penas previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

Art. 10. O proprietário, responsável ou cuidador de 

pequenos animais em imóveis que não sejam 

completamente fechados por muros, cercas, grades ou 

portões ficam obrigados a instalar barreiras físicas de forma 

a evitar tanto a fuga como o ataque a pessoas ou a outros 

animais e possíveis danos em vias e logradouros públicos 

ou em locais de livre acesso público.  

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste 

artigo implicará as seguintes sanções, independentemente 

daquelas previstas em outras leis: 

I - advertência formal por escrito;  

II - em caso do animal cometer algum prejuízo por não 

estar devidamente domiciliado, fica estabelecido a total 

responsabilidade de seu proprietário, responsável ou 

cuidador para arcar com os custos gerados; 

III - multa de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais); 

IV - multa em dobro em caso de reincidência. 
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Art. 11. Fica proibido prender animais em correntes ou 

utensílios assemelhados que prejudiquem sua saúde e/ou 

seu bem-estar. 

Parágrafo único. O não cumprimento do referido 

dispositivo implicará as seguintes sanções, 

independentemente daquelas previstas em outras leis: 

I - advertência formal por escrito, ordenando a devida 

adequação;  

II - multa de R$ 300,00 (trezentos reais); 

III - multa em dobro em caso de reincidência. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. As despesas decorrentes da execução da 

presente Lei ocorrerão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 08 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3356, DE 08 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

Institui a obrigatoriedade da fixação de 

informativo sobre o direito à assistência 

religiosa a pacientes internados nas unidades 

hospitalares públicas e particulares do 

Município de Araguaína. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

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

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade de as 

unidades hospitalares da rede municipal de saúde e 

particulares no município de Araguaína darem ampla 

divulgação à garantia do direito à assistência religiosa aos 

pacientes internados. 

§ 1º São assegurados o ingresso e a permanência dos 

representantes de todas as práticas religiosas aos locais 

indicados no caput deste artigo, sendo vedado qualquer ato 

discriminatório, observadas as previsões desta Lei. 

§ 2º Os religiosos chamados a prestar assistência nas 

entidades definidas no caput deste artigo deverão, em suas 

atividades, acatar as determinações legais, prescrições 

médicas e normas internas de cada instituição hospitalar, a 

fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a 

segurança do ambiente. 

Art. 2º O atendimento religioso aos internados deve 

ocorrer em comum acordo com estes, ou com seus 

familiares no caso de doentes que já não mais estejam no 

gozo de suas faculdades mentais, desde que autorizados 

pela equipe médica, respeitadas, em qualquer caso, as 

regras do § 2º do art. 1º desta Lei. 

Parágrafo único. O exercício do referido direito à 

assistência religiosa deve ser precedido de solicitação 

escrita à unidade hospitalar, indicando o nome do paciente 

e a quantidade de pessoas que prestarão a assistência 

religiosa. 

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal expedir a 

regulamentação da presente Lei. 

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

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 08 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Gideon da Silva Soares 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3357, DE 08 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

Regulamenta o transporte privado individual 

remunerado de passageiros intermediados por 

plataformas digitais, no âmbito do Município de 

Araguaína/TO, e dá outras providências. 
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A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

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

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei regulamenta o transporte privado 

individual remunerado de passageiros intermediado por 

plataformas digitais, no Município de Araguaína, Estado do 

Tocantins. 

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

I - transporte privado individual remunerado de 

passageiros: serviço, não aberto ao público, para a 

realização de viagens individualizadas ou compartilhadas, 

solicitadas exclusivamente por usuários previamente 

cadastrados no operador da plataforma tecnológica; 

II - passageiro: usuário que requisita o serviço de 

transporte privado individual remunerado por meio da 

plataforma tecnológica; 

III - condutor: motorista profissional particular, que 

cumpre as condições previstas no inciso I do artigo 11-B da 

Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que tenha 

Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B” ou superior 

e que fará uso da plataforma disponibilizada pelo provedor 

de rede de compartilhamento, a fim de realizar transporte 

individual de pessoas, de forma particular, remunerada, e 

que esteja regularmente cadastrado na empresa provedora 

de rede de compartilhamento e no órgão de Trânsito e 

Transporte deste Município, sendo vedada a exploração na 

categoria “A”; 

IV - operador da plataforma tecnológica: empresa, 

organização ou grupo que seja titular do direito de uso de 

plataforma digital, que ofereça o conjunto de funcionalidades 

acessíveis por meio de dispositivo conectado à internet, com 

o fim de organizar, operar, viabilizar o contato entre o 

motorista-parceiro e o passageiro de serviço que esteja 

regularmente cadastrada na Agência Municipal de 

Segurança, Transporte e Trânsito – ASTT e na Secretaria 

Municipal da Fazenda; e 

V - veículo particular: automóvel usado por motorista 

parceiro, podendo ser próprio, arrendado, alugado ou 

autorizado por escrito pelo proprietário, com assinatura 

reconhecida em cartório ou pessoalmente na ASTT, para o 

transporte privado individual remunerado de passageiros, 

que atenda aos requisitos legais e que esteja regularmente 

cadastrado na referida plataforma tecnológica e no órgão de 

Trânsito do Município com registro e emplacamento na 

categoria particular. 

CAPÍTULO II 

DO TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL 

REMUNERADO DE PASSAGEIROS 

Seção I 

Do Operador da Plataforma Tecnológica 

Art. 3º Fica criado o Cadastro Municipal do Operador da 

Plataforma Tecnológica – OPT, a ser gerido pela Agência 

Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito – ASTT. 

Art. 4º Para ser incluído no cadastro de que trata o artigo 

3º desta Lei, o Operador da Plataforma Tecnológica – OPT 

deve preencher os seguintes requisitos: 

I - ser  pessoa  jurídica  que  opera,  por  meio  de  

plataforma  tecnológica digital, a demanda de serviço de 

transporte privado individual remunerado, intermediando a 

relação entre passageiros e condutores; 

II - possuir objetivo social pertinente ao objeto da 

realização ou intermediação de serviços de transporte 

privado individual remunerado de passageiros; 

III - possuir regulamento operacional e outros 

documentos normativos exigidos para a prestação do 

serviço; 

IV - apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado; 

V - apresentar certidão negativa de decretação de 

falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da empresa; 

VI - apresentar comprovante de inscrição no cadastro de 

contribuintes municipal; 

VII - apresentar certidão de regularidade fiscal e negativa 

de débitos, expedida pela fazenda municipal, estadual e 

federal; 
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VIII - apresentar comprovante de contratação de seguro 

de acidentes pessoais a passageiros, com cobertura mínima 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

IX - apresentar o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT); 

X - recolher o Imposto sobre Serviço de Qualquer 

Natureza – ISSQN, calculado sobre o serviço de 

agendamento do transporte, conforme dispõe a legislação 

municipal, e 

XI - comprovar o recolhimento da taxa relativa ao 

cadastramento do Operador da Plataforma Tecnológica na 

ASTT. 

§ 1ª Após a comprovação dos requisitos previstos neste 

artigo, o operador da plataforma tecnológica obterá 

autorização de operação e será incluído no cadastro de 

operadores. 

§ 2º A prestação do serviço de que trata este artigo fica 

restrita às chamadas ou aos despachos realizados por meio 

das plataformas tecnológicas. 

§ 3º A autorização de que trata o § 1º deste artigo 

somente será fornecida respeitando o limite máximo de 

condutores por cada operador de plataforma tecnológica 

autorizado a operar no município de Araguaína, obedecendo 

a proporção de 1 (um) condutor para cada 5.000 (cinco mil) 

habitantes, em conformidade com as informações 

divulgadas anualmente pelo Instituto de Geografia e 

Estatística – IBGE. 

§ 4º As empresas operadoras de plataforma tecnológica 

que queiram atuar na organização, suporte e intermediação 

do serviço de transporte remunerado privado individual de 

passageiros, previsto nesta Lei, deverão ter domicílio fiscal 

na circunscrição do Município de Araguaína.  

Art. 5º São obrigações do operador da plataforma 

tecnológica – OPT: 

I - intermediar a conexão entre o usuário e o motorista de 

modo exclusivo, mediante adoção de plataforma digital que 

não permita a comunicação direta do motorista com o 

usuário para abertura de solicitação; 

II - estabelecer os critérios para cadastro de veículos e 

motoristas, respeitadas as disposições desta Lei e em 

regulamentação específica; 

III - definir a tarifa cobrada do usuário do serviço e 

identificar a eventual aplicação de política diferenciada de 

preços; 

IV - realizar a identificação do motorista com foto, a marca 

e o modelo do veículo, e o número da placa de identificação; 

V - manter, na circunscrição do Município, motoristas que 

possuam cadastro, autorização e Certificado de Autorização 

de Tráfego – CAT; 

VI - calcular estimativa do valor a ser cobrado, antes da 

efetivação da corrida, de maneira clara e acessível; 

VII - intermediar o pagamento entre o usuário e o 

motorista, preferencialmente por meio eletrônico, permitida 

a cobrança da taxa de intermediação pactuada; 

VIII - disponibilizar ao usuário e à ASTT a funcionalidade 

de avaliação do motorista e da prestação do serviço, 

juntamente com o resultado dessa avaliação; 

IX - disponibilizar, informar e encaminhar à ASTT, 

quando requisitada, a base de dados operacionais 

atualizada dos serviços prestados no Município, respeitado 

o sigilo individual dos usuários; 

X - utilizar mapa digital para acompanhamento do trajeto 

e do tráfego em tempo real; 

XI - emitir recibo digital com o valor discriminado do 

serviço que foi prestado; 

XII - assegurar a confidencialidade dos dados pessoais 

dos usuários, observadas as disposições da Lei Federal nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD); e 

XIII - disponibilizar serviço de atendimento ao usuário.  

Parágrafo único. A ASTT regulamentará o valor mínimo 

a ser cobrado pelas corridas como forma de garantir a 

sustentabilidade econômica das redes de transporte público 

coletivo de passageiros, de modo a preservar a 

continuidade, a universalidade e a modicidade tarifária do 

serviço, conforme estabelece o inciso VIII do art. 6º da Lei 

Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. 

Seção II 
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Do Condutor do Transporte Privado Individual 

Remunerado de Passageiros 

Art. 6º Fica criado o Cadastro Municipal de Condutores 

do Transporte Privado Individual Remunerado de 

Passageiros, a ser gerido pela Agência Municipal de 

Segurança, Transporte e Trânsito – ASTT. 

Art. 7º Para que o condutor seja cadastrado junto à ASTT, 

deverá: 

I - ser maior de vinte e um anos; 

II - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria 

“B” ou superior com a indicação de que exerce atividade 

remunerada, conforme previsto no § 5º do art. 147, do 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei nº 

9.503, de 23 de detembro de 1997, sendo vedado a 

exploração na categoria “A”; 

III - comprovar residência na cidade de Araguaína, com 

comprovante expedido em prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias; 

IV - estar cadastrado em Operador de Plataforma 

Tecnológica;  

V - apresentar Certidão Negativa Criminal, Civel Federal, 

Estadual e Militar; 

VI - apresentar certificado de aprovação em curso de 

formação de condutores do serviço de transporte de 

passageiros em empresa credenciada ou contratada pelo 

Poder Público; 

VII - apresentar o Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo (CRLV) vigente; 

VIII - ter inscrição como contribuinte individual do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, nos termos da alínea "h" 

do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

ou inscrição como microempreendedor individual (MEI) com 

CNPJ e/ou por pessoa física, com CPF, ou por cooperativa; 

IX - comprovar o recolhimento das taxas de cadastro e 

vistoria anual do veículo; e 

X - recolher o Imposto sobre Serviço de Qualquer 

Natureza – ISSQN, calculado sobre o serviço de 

agendamento do transporte, conforme dispõe a legislação 

municipal. 

§ 1º Após cadastrado como condutor do transporte 

privado individual remunerado de passageiros, a ASTT 

emitirá o Certificado de Autorização de Tráfego – CAT, que 

é documento de porte obrigatório e deve ser renovado 

anualmente. 

§ 2º A exploração do serviço de transporte privado 

individual remunerado de passageiros sem o cumprimento 

dos requisitos previstos nesta Lei caracteriza transporte 

ilegal de passageiros, conforme previsto no inciso VIII do art. 

231 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela 

Lei nº 9.503, de 23 de dezembro de 1997; 

Art. 8º Fica vedado ao condutor do transporte privado 

individual remunerado de passageiros: 

I - operar serviço em veículo credenciado em Operador 

de Plataforma Tecnológica diversa da qual o condutor tenha 

vínculo cadastral; 

II - operar sem o Certificado de Autorização de Tráfego – 

CAT; 

III - cobrar valores superiores aos informados 

previamente ao passageiro;  

IV - retardar propositadamente a marcha ou seguir 

itinerário mais extenso, com o objetivo de aumentar o valor 

da corrida; 

V - operar o serviço de transporte privado individual 

remunerado de passageiros sem intermédio do Operador da 

Plataforma Tecnológica – OPT e/ou sem autorização da 

ASTT. 

Art. 9º aliciar passageiros, por meio direto ou indireto, em 

quaisquer áreas públicas ou privadas. 

I - lounge, quiosque, casa de show, eventos e similares; 

II - ponto físico em área pública como pontos turísticos e 

aglomerações, terminais aeroportuários e rodoviários; 

III - ponto físico em área privada tal  como  shoppings,  

supermercados, boates e similares; e 

IV - vagas e pontos destinados aos serviços de taxi, 

mototáxi ou do serviço público coletivo de passageiros. 

Art. 10. Fica vedada a realização do transporte privado 

individual remunerado de passageiros, utilizando-se de 

operadora de plataforma tecnológica, por meio de 

motocicletas. 
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Seção III 

Dos Veículos Utilizados na Prestação do Transporte 

Privado Individual Remunerado de Passageiros 

Art. 11. Os automóveis a serem utilizados na prestação 

do serviço do transporte privado individual remunerado de 

passageiros devem preencher os seguintes requisitos: 

I - ter capacidade máxima de até 07 (sete) lugares, 

inclusive o motorista; 

II - possuir os itens obrigatórios de segurança e ter idade 

máxima de 05 (cinco) anos de fabricação; 

III - aprovação em vistoria anual veicular realizada pela 

ASTT; e 

IV - possuir adesivo de identificação de cadastrado como 

transporte privado individual remunerado de passageiros 

junto à ASTT, conforme dispõe o parágrafo único deste 

artigo. 

Parágrafo único. Os automóveis utilizados na atividade 

de transporte remunerado de passageiro por aplicativo 

deverão dispor de identificação visual discreta, em forma de 

adesivo de tamanho 10x15 cm (dez por quinze centímetros) 

afixado em cada porta dianteira do veículo abaixo do 

retrovisor. 

Art. 12. Os veículos que estiverem fora dos padrões 

estabelecidos serão considerados irregulares e sofrerão as 

penalidades previstas no art. 24 desta Lei. 

Seção IV 

Da Fiscalização e das Sanções 

Art. 13. É competência da Agência Municipal de 

Segurança, Transporte e Trânsito – ASTT realizar a 

fiscalização do cumprimento das normas relativas aos 

operadores da plataforma tecnológica de que trata esta Lei, 

aos seus condutores e ao veículo utilizado, cabendo-lhe: 

I - verificar a regularidade e o bom estado de 

conservação do veículo; 

II - receber, analisar e processar denúncias e 

representações quanto à atuação dos operadores da 

plataforma tecnológica, seus condutores e às condições 

veiculares; 

III - investigar e apurar práticas e condutas abusivas 

cometidas pelos operadores da plataforma tecnológica e por 

seus condutores; 

IV - acompanhar, monitorar, medir e avaliar a eficiência, 

mediante indicadores de desempenho operacionais dos 

operadores da plataforma tecnológica; e 

V - notificar e acionar, quando for o caso, o órgão ou 

autoridade competente, acerca de transgressões que 

extrapolam a ala de competência da Agência. 

Art. 14. Constatada a irregularidade, a ASTT irá expedir 

auto de infração, contendo: 

I - nome do infrator; 

II - número de identificação do cadastro/autorização do 

autuado, se houver; 

III - identificação do veículo; 

IV - local, data e horário de constatação da irregularidade; 

V - descrição da irregularidade constatada; 

VI - dispositivo legal infringido; e 

VII - assinatura do infrator ou seu preposto, quando 

possível, valendo esta como notificação da autuação. 

Parágrafo único. A notificação do auto será entregue 

pessoalmente quando o autuado for abordado no momento 

da autuação, ou via postal, ou ainda por intermédio de 

publicação no Diário Oficial do Município, quando o autuado 

não for abordado no momento da autuação e não for 

localizado no endereço existente no cadastro. 

Art. 15. A inobservância dos preceitos que regem o 

serviço de transporte privado individual remunerado de 

passageiro pelo condutor ou pelo operador da plataforma 

tecnológica se sujeita às seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II - multa;  

III - suspensão, por até 60 (sessenta) dias, da 

autorização do operador da plataforma tecnológica para a 

prestação do serviço ou para o condutor que presta o 

serviço, sem prejuízo das demais sanções dispostas nesta 

Lei; 
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IV -  cassação da autorização do operador da plataforma 

tecnológica; e 

V - cassação do Certificado de Autorização de Tráfego – 

CAT. 

§ 1º O operador da plataforma tecnológica poderá, 

independentemente de sanção aplicada pela ASTT, excluir 

o motorista de sua plataforma, hipótese na qual deverá 

comunicar imediatamente a ASTT sobre essa decisão. 

§ 2º Nas hipóteses de cassação da autorização do 

operador da plataforma tecnológica ou pelo condutor, a 

penalidade será aplicada pelo Presidente da Agência 

Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito – ASTT. 

§ 3º Da penalidade de cassação da autorização do 

operador da plataforma tecnológica ou do condutor, aplicada 

pelo Presidente da Agência Municipal de Segurança, 

Transporte e Trânsito, caberá recurso, por escrito, ao 

Prefeito, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação da 

decisão no Diário Oficial do Município. 

§ 4º O operador da plataforma tecnológica ou o condutor 

que tiver sua autorização cassada será impedido de obter 

novo cadastro antes de decorridos 3 (três) anos da 

efetivação da sanção. 

§ 5º As penalidades previstas nos incisos do caput deste 

artigo poderão ser aplicadas de forma individual ou 

cumulativa, a depender da gravidade da infração cometida. 

Art. 16. Em caso de descumprimento pelo operador da 

plataforma tecnológica de suas obrigações, fica sujeito a: 

I - advertência;  

II - multa; 

III - suspensão, por até 60 (sessenta) dias, da 

autorização; e 

IV - se mantido o descumprimento por prazo superior a 

30 (trinta) dias úteis, dará ensejo à cassação da autorização 

do operador da plataforma tecnológica. 

Art. 17. Em caso de descumprimento pelo condutor de 

suas obrigações, fica sujeito a: 

I - advertência; 

II - multa;  

III - suspensão, por até 60 (sessenta) dias, da 

autorização do operador da plataforma tecnológica para a 

prestação do serviço ou para o motorista que presta o 

serviço, sem prejuízo das demais sanções dispostas nesta 

Lei; e 

IV - cassação do Certificado de Autorização de Tráfego – 

CAT. 

Art. 18. Em caso de irregularidades constatadas no 

veículo utilizado no transporte privado individual remunerado 

de passageiros, o condutor ficará sujeito a: 

I - multa; 

II - suspensão, por até 60 (sessenta) dias, para o 

condutor que presta o serviço, sem prejuízo das demais 

sanções; e 

III - cassação do Certificado de Autorização de Tráfego – 

CAT. 

Art. 19. Lavrado o respectivo Auto de Infração, que 

originará a notificação a ser enviada ao operador da 

plataforma tecnológica e/ou ao condutor, será instaurado 

procedimento administrativo, respeitando-se o contraditório 

e a ampla defesa. 

Art. 20. Com a instauração do processo administrativo, o 

infrator será notificado para apresentar defesa, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de confissão e revelia, 

especificando, desde logo, as provas que pretende produzir. 

Art. 21. Decorrido o prazo de defesa, com ou sem 

manifestação do infrator, o Superintendente de Transporte e 

Trânsito da ASTT proferirá decisão acerca da subsistência 

do Auto de Infração e, se for o caso, indicará a penalidade a 

ser aplicada, da qual caberá recurso, no prazo de 10 (dez) 

dias, para o Presidente da ASTT, salvo da aplicação de 

penalidade de cassação. 

§ 1º O prazo de 10 (dez) dias para apresentação do 

recurso contar-se-á da publicação da Decisão do 

Superintendente de Transporte e Trânsito da ASTT no Diário 

Oficial do Município. 

§ 2º O julgamento do recurso encerra o procedimento em 

âmbito administrativo. 

Art. 22. Os prazos para fins de defesa e recurso de que 

trata esta Lei observarão, no que couber, os artigos 219 e 

224 do Código de Processo Civil. 
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Art. 23. É vedada a divulgação, publicidade e promoção, 

de qualquer natureza, de serviços de transporte privado 

individual remunerado de passageiros não permitidos por 

esta Lei. 

Parágrafo único. Caberá a ASTT fiscalizar o disposto no 

caput deste artigo. 

Art. 24. Havendo a necessidade de aplicação de medida 

administrativa de remoção de veículo, sua execução ficará a 

cargo da ASTT. 

Art. 25. As infrações penalizadas com multa se darão nas 

seguintes categorias: 

I - no descumprimento do disposto nos incisos I, II, III e 

IV do artigo 8º e nos incisos I ao IV do artigo 9º desta Lei: 

multa no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 

II - no descumprimento dos requisitos previstos nos 

incisos I ao IV do artigo 11 desta Lei: multa no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais); 

III - no descumprimento do disposto nos incisos I ao XIII 

do art. 5º desta Lei: multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); 

e 

IV - no descumprimento do disposto no inciso V do artigo 

8º e no artigo 10 desta Lei: multa no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 

Seção V 

Das Taxas Administrativas 

Art. 26. As taxas administrativas aplicadas ao transporte 

privado individual remunerado de passageiros consistirão 

nos seguintes valores: 

I - cadastramento do operador da plataforma tecnológica 

junto à ASTT: taxa no valor de R$ 113,28 (cento e treze reais 

e vinte e oito centavos); 

II - cadastro do condutor do transporte privado individual 

remunerado de passageiros junto à ASTT: taxa no valor de 

R$ 113,28 (cento e treze reais e vinte e oito centavos); e 

III -  vistoria anual do veículo junto à ASTT: taxa no valor 

de R$ 89,46 (oitenta e nove reais e quarenta e seis 

centavos). 

Parágrafo único. O valor da taxa deverá ser atualizado 

anualmente mediante Decreto expedido pelo chefe do Poder 

Executivo Municipal. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 27. Os serviços prestados e regulamentados por esta 

Lei ficam sujeitos ao recolhimento do ISSQN, nos termos do 

Código Tributário Municipal. 

§ 1º O ISSQN deverá ser despendido pelos motoristas na 

condição de profissional autônomo, sem prejuízo da 

incidência sobre os serviços prestados pelo aplicativo ou 

outra plataforma de comunicação em rede. 

§ 2º Nos casos em que o condutor de veículo de 

aplicativo não se enquadrar no Simples Nacional, 

regulamentado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, a empresa de aplicativo responderá 

solidariamente pelo recolhimento dos tributos relativos ao 

serviço de transporte de passageiros e de bens. 

Art. 28. As empresas de aplicativo que já estão em 

funcionamento no Município terão o prazo de 60 (sessenta) 

dias para se regularizar de acordo com as disposições desta 

Lei. 

Art. 29. As atividades realizadas pelos condutores da 

plataforma tecnológica não configuram serviço de transporte 

público de passageiros. 

Art. 30. Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) 

dias, a contar de sua publicação oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 08 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Terciliano Gomes Araujo 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3358, DE 08 DE NOVEMBRO 

DE 2022. 

Cria o Campeonato Municipal de Futebol 

Amador de Araguaína e o inclui no Calendário 

Municipal de Eventos. 
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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, no âmbito do Município de Araguaína, 

o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Araguaína, 

o qual será realizado anualmente e integrará o Calendário 

Oficial de Eventos do Município.  

§ 1º O Campeonato de que trata esta Lei deverá 

contemplar as modalidades masculina e feminina. 

§ 2º A depender da quantidade de equipes inscritas e a 

critério da Secretaria Municipal responsável, a competição 

poderá ser dividida ainda em categorias por faixa etária. 

Art. 2º A Secretaria Municipal responsável pela 

realização do Campeonato elaborará o calendário com as 

datas e locais do evento e publicará a data de abertura da 

competição com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência. 

Parágrafo único. O Campeonato de que trata a presente 

Lei deverá ser divulgado no sítio oficial do Poder Executivo 

de Araguaína, bem como nas redes sociais do Município. 

Art. 3º É vedada a participação de equipes profissionais 

ligadas a federações de futebol, bem como a inserção de 

atletas profissionais em atividade nas referidas equipes.  

Parágrafo único. O Atleta profissional em atividade que 

comprovar a baixa de sua inscrição em sua respectiva 

federação de futebol poderá se inscrever na competição de 

que trata a presente Lei. 

Art. 4º A regulamentação, elaboração, organização e 

demais demandas necessárias à realização do Campeonato 

Municipal de Futebol Amador de Araguaína ficarão a cargo 

da Secretaria Municipal com as atribuições ligadas ao 

Esporte e Lazer. 

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá 

firmar convênio com entidades particulares ou públicas, 

inclusive por meio de patrocínios, para o bom e integral 

cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 5º Fica vedada a cobrança de qualquer taxa para 

participação no campeonato de que trata esta Lei, seja de 

inscrição, arbitragem ou qualquer outra. 

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal, por meio 

da Secretaria competente, providenciará as equipes de 

arbitragem necessárias à realização do evento. 

Art. 6º Como forma de fomentar o futebol, difundir as 

regras, integrar os participantes e, principalmente, promover 

os valores sociais do esporte, a Secretaria Municipal 

responsável promoverá, dentro da programação do 

Campeonato Municipal de Futebol Amador de Araguaína, 

um Congresso Técnico, com os participantes da 

competição. 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução da 

presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, contidas no orçamento vigente. 

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

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 08 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Claudiel Machado dos Santos 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 710, DE 08 DE 

NOVEMBRO DE 2022. 

Concede Título de Cidadão Araguainense a 

José da Guia Pereira da Silva 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 José da Guia Pereira da Silva pelos relevantes 

serviços prestados à população de Araguaína no âmbito da 

Educação e da Administração Pública. 

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. 
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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 08 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

-Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO. 

Autor: Matheus Mariano de Sousa 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 712, DE 08 DE 

NOVEMBRO DE 2022. 

Dispõe sobre aprovação do Parecer Prévio do 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, 

relativo a prestação de contas da Prefeitura do 

Município de Araguaína, referente ao exercício 

2016. 

 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 aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de 

Contas do Estado, referente a prestação de contas anuais 

do ex-Prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas Nogueira 

Pereira, correspondente ao ano de 2016. 

Art. 2º Este Decreto 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 08 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

-Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO. 

Autor: Comissão de Finanças e Orçamento 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 713, DE 08 DE 

NOVEMBRO DE 2022. 

Dispõe sobre aprovação do Parecer Prévio do 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, 

relativo a prestação de contas da Prefeitura do 

Município de Araguaína, referente ao exercício 

2017. 

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 aprovado o Parecer Prévio do Tribunal de 

Contas do Estado, referente a prestação de contas anuais 

do ex-Prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas Nogueira 

Pereira, correspondente ao ano de 2017. 

Art. 2º Este Decreto 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 08 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

-Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO. 

Autor: Comissão de Finanças e Orçamento 

 

 ATOS ADMINISTRATIVOS 

Portaria nº 245/22 

Araguaína, de 08 novembro de 2022. 

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA NAS 

DATAS QUE ESPECIFICA. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, 

CONSIDERANDO a realização do Curso de Capacitação 

dos Servidores da Câmara Municipal de Araguaína, 

objetivando a qualificação deste Poder Legislativo; 
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CONSIDERANDO a necessidade da participação de 

todos os servidores deste Poder Legislativo no Curso de 

Capacitação, 

R E S O L V E: 

Art. 1º Fica determinado que não haverá expediente na 

Câmara Municipal de Araguaína nos dias 9 (quarta-feira), 10 

(quinta-feira) e 11 (sexta-feira) de novembro de 2022. 

Art. 2º O expediente retornará na quarta-feira, dia 16 de 

novembro de 2022, em horário normal. 

Parágrafo único. O disposto no artigo 1º não se aplica 

aos serviços dos vigilantes. 

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 08 dias do mês de 

novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente de Câmara Municipal de Araguaína – TO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 268/2022 - 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

OBJETO: A Câmara Municipal de Araguaína torna 

público o interesse em obter proposta de preços, objetivando 

a contratação de empresa para prestação de serviços 

especializados em gestão do patrimônio público, 

compreendendo os serviços na orientação e treinamento de 

servidores da Câmara Municipal de Araguaína na realização 

do inventário patrimonial para transição da gestão 

2021/2022 para a gestão 2023/2024, atualização de banco 

de dados do software do programa de gestão de controle 

patrimonial, análise dos dados patrimoniais, levantamento 

dos bens inservíveis e em desuso, entre outros, bem como, 

orientação sobre normas que regulem a gestão patrimonial 

e definam competências e responsabilidades dos agentes 

públicos envolvidos nas atividades relacionadas à matéria, 

conforme especificações constantes no Termo de 

Referência.  

PRAZO PARA APRESENTAR PROPOSTA DE 

PREÇOS: Até o dia 18 (dezoito) de novembro de 2022, às 

13h30min após a publicação do Aviso de Interesse de 

contratação dos serviços no Diário Oficial deste Poder 

Legislativo de Araguaína, sendo que a Proposta de Preços 

deverá ser entregue junto ao Departamento de Compras, 

Licitações e Contratos Administrativos na Rua das 

Mangueiras, nº 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy 

Marinho, CEP - 77.804-110, Araguaína/TO. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso II, § 3º da Lei 

Federal nº 14.133/2021.  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477.  

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35.99 – Outros 

Serviços de Consultoria. 

FONTE DE RECURSO: 1.500.0000.000000 – Impostos 

Não Vinculados. 

Araguaína – TO, 08 de novembro de 2022. 

EDUARDO DAMÁZIO VITORINO COELHO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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