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ATOS LEGISLATIVOS 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 127, DE 30 

DE NOVEMBRO DE 2022. 

Acresce dispositivos à Lei Complementar nº 

058, de 30 de dezembro de 2017, com 

finalidade de regulamentar a instalação e 

funcionamento de Escritórios Virtuais – 

Coworking – no Município de Araguaína e dá 

outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 

fundamentado na Lei Orgânica Municipal, faço saber que a 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, APROVOU e Eu SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º O Capítulo III, do Título XVI, do Livro Primeiro da 

Lei Complementar nº 058, de 30 de dezembro de 2017, 

passa a vigorar acrescido da Seção I – Dos Escritórios 

Virtuais - Coworking, com os seguintes dispositivos: 

Seção I 

Dos Escritórios Virtuais - Coworking 

Subseção I 

Disposições Preliminares 

Art. 256-A. Fica autorizado, no Município de 

Araguaína, o funcionamento de Escritórios Virtuais 

com a finalidade de apoiar a geração de empresas e 

viabilizar a formalização e a regularidade fiscal. 

Art. 256-B. A concessão da Licença de Localização e 

Funcionamento aos estabelecimentos que exerçam a 

atividade de Escritórios Virtuais, sediados neste 

Município, e aos Usuários dos referidos serviços, dar-

se-á em observância as disposições específicas 

contidas nesta Lei Complementar, sem prejuízo 

daquelas previstas em Legislação Federal e Estadual. 

Parágrafo único. A prestação de serviços de Escritório 

Virtual ficará sujeita, sem prejuízo dos demais tributos 

incidentes, ao recolhimento do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 

Subseção II 

Definição de Escritório Virtual, Estabelecimentos e 

Usuários 

Art. 256-C. Para efeitos desta Lei Complementar, 

considera-se Escritório Virtual o estabelecimento 

prestador de serviço de suporte administrativo, 

metodológico e tecnológico, autorizado a sediar 

múltiplos estabelecimentos, sejam pessoas físicas ou 

jurídicas. 

§ 1º Compreende-se, ainda, na concepção de 

Escritório Virtual, os estabelecimentos 

administradores de espaços compartilhados e 

colaborativos – Coworkings e Incubadoras de 

Empresas, que possuam infraestrutura de escritório 

com serviços de recepção ou atendimento telefônico, 

podendo ainda dispor de estações de trabalho, salas 

de reuniões, auditórios e estrutura de 

correspondência, telefonia e internet. 

§ 2º Define-se Coworking os ambientes administrados 

por Escritório Virtual nos quais, empresas, 

profissionais ou empreendedores de diferentes áreas 

e segmentos trabalham, interagem e compartilham o 

espaço para desenvolvimento de seus projetos. 

Art. 256-D. Entende-se como Usuário qualquer 

pessoa, física ou jurídica que utiliza os serviços 

prestados pelos estabelecimentos de Escritório 

Virtual, classificando-se para fins desta Lei 

Complementar em:  

I – Usuário Permanente: que possui contrato com 

Escritório Virtual e utiliza um ou mais dos serviços 

prestados por este;  

II – Usuário Ocasional: utiliza eventualmente os 

serviços de suporte administrativo ou de espaços 

compartilhados - Coworkings, para integração de 

ideias e desenvolvimentos de seus projetos, ainda 

que não possua contrato com o Escritório Virtual. 
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Parágrafo único. Excetua-se da qualidade de usuário 

aqueles que desempenham atividades consideradas 

de alto risco ou que pelo seu ramo de atividade, 

necessitem de estrutura física para a produção e 

circulação de mercadorias, podendo, entretanto, 

utilizarem-se do Escritório Virtual para reuniões, 

inclusive com clientes, palestras e convenções. 

Subseção III 

Das Exigências para Funcionamento 

Art. 256-E. Para fins de autorização de 

funcionamento, os Escritórios Virtuais devem oferecer 

estrutura física adequada ao propósito da prestação 

de serviço de suporte administrativo e 

compartilhamento do espaço, quando oferecido o 

serviço de Coworking. 

§ 1º Além de estrutura física adequada, conforme 

previsto no caput deste artigo, os Escritórios Virtuais 

ficam obrigados a: 

I – oferecer endereço fiscal e comercial aos Usuários; 

II – funcionar, no mínimo, durante o horário comercial 

local; 

III – manter, em local visível, o Alvará de Licença de 

Localização e Funcionamento, escrituração fiscal 

relativa ao ISS, documentos pessoais, bem como 

cópias de atos constitutivos, e do CNPJ dos 

respectivos usuários, para a imediata apresentação à 

fiscalização, quando solicitado. 

IV – não manter ou permitir que os usuários 

mantenham no estabelecimento produtos, 

maquinários ou equipamentos não relacionados às 

suas atividades. 

§ 2º Especificamente, quando se referir ao Usuário 

Permanente, os Escritórios Virtuais deverão: 

I – possuir procuração com plenos poderes para 

receber, em nome dos usuários, notificações, 

intimações, citações judiciais e extrajudiciais, entre 

outras comunicações de órgãos fiscalizadores, de 

controle e judiciais; 

II – comunicar, no prazo de 10 (dez) dias, ao órgão 

competente, contados da data de sua ocorrência, 

qualquer alteração nos dados dos usuários que possa 

interferir na arrecadação ou fiscalização de suas 

atividades, nelas incluídas o dever de comunicar a 

extinção do contrato. 

Art. 256-F. Os usuários de Escritórios Virtuais 

definidos no artigo 256-D desta Lei Complementar, 

deverão, para fins de autorização de seu 

estabelecimento: 

I – inscrever-se no Município e obter o Alvará de 

Licença para Localização e Funcionamento, exceto os 

Usuários descritos no inciso II do artigo 256-D desta 

Lei Complementar; 

II – possuir escrituração fiscal relativa ao ISSQN, bem 

como, cópias dos atos constitutivos e do CPNJ da 

pessoa jurídica; 

III – manter atualizados seus dados cadastrais 

mediante registro no Escritório Virtual; 

IV – fornecer ao Escritório Virtual do qual seja usuário: 

a) cópia do Alvará de Localização e Funcionamento e 

escrituração relativa ao ISSQN; 

b) cópias dos documentos pessoais, quando se tratar 

de pessoa física, e dos atos constitutivos e CNPJ, 

quando se tratar de pessoa jurídica, para 

apresentação à fiscalização; 

c) procuração a que se refere o inciso I, do § 2º, do 

art. 256-E, da presente Lei Complementar. 

Art. 256-G. Os escritórios compartilhados (escritórios 

virtuais, coworkings, business centers, centros de 

negócios e assemelhados), quando solicitado, devem 

entregar à Diretoria de Tributos do Município de 

Araguaína relação das empresas que utilizem ou 

utilizaram nesse período seus espaços ou estruturas. 

Subseção IV 

Da Inscrição e da Autorização 

Art. 256-H. Considerando o disposto na Declaração 

de Direitos de Liberdade Econômica, instituída pela 

Lei Federal nº 13.874/2019, o exercício das atividades 

de Escritório Virtual, bem como aquelas exercidas 

pelos Usuários Permanentes, por se tratarem de 

atividade econômica de baixo risco, independerá de 

prévia autorização formalizada mediante a concessão 
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do Alvará de Licença de Localização e 

Funcionamento, sem prejuízo do exercício do poder 

de polícia municipal a ser exercido a qualquer tempo.  

§ 1º Para a obtenção do Alvará de Licença de 

Localização e Funcionamento, o Usuário 

Permanente, no ato da inscrição, deverá apresentar a 

documentação constante na legislação pertinente e o 

Contrato celebrado com o Escritório Virtual. 

§ 2º O município, por seu órgão competente, 

procederá com a atualização ou baixa do cadastro do 

Usuário, quando da recepção de informações 

remetidas pelo Escritório Virtual, noticiando que não 

mais funcionem em seus estabelecimentos, inclusive 

com a remoção do domicílio fiscal dos seus registros. 

§ 3º Os usuários do serviço de Escritório Virtual, na 

hipótese de mudança de endereço do Escritório 

Virtual, terão que promover as alterações 

correspondentes no seu contrato ou estatuto social, 

permanecendo com as mesmas atividades liberadas 

no endereço anterior, oportunidade em que será 

expedido novo Alvará de Localização e 

Funcionamento, após observância do cumprimento 

da exigência previstas nesta Lei Complementar e nas 

demais Legislações Municipais correlatas. 

Subseção V 

Das Multas e Penalidades 

Art. 256-I. O descumprimento pelos estabelecimentos 

de Escritórios Virtuais das obrigações constantes 

nesta Lei Complementar, acarretará a aplicação das 

seguintes penalidades:  

I – multa no valor equivalente a R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais), para os estabelecimentos que 

deixarem de cumprir as obrigações descritas no art. 

256-E desta Lei Complementar;  

II – multa no valor equivalente a R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais), para os estabelecimentos que, 

quando solicitado, deixarem de apresentar a relação 

dos usuários exigida no art. 256-G desta Lei 

Complementar.  

Parágrafo único. Será aplicada a penalidade de 

cassação da Licença de Localização e 

Funcionamento dos Estabelecimentos quando 

reincidentes no mesmo dispositivo legal.  

Subseção VI 

Disposições Finais 

Art. 256-J. A taxa de Licença de Localização e 

Funcionamento devida pelo Escritório Virtual e 

Usuários Permanentes terá a mesma base de cálculo 

prevista para o funcionamento de atividades 

econômicas e será cobrada nos termos deste Código 

Tributário Municipal. 

Art. 256-K. As disposições desta Seção deverão ser 

aplicadas sem prejuízo das demais disposições 

contidas nesse Código Tributário Municipal, Código 

de Posturas do Município e das demais legislações 

correlatas pertinentes. 

Art. 256-L. Fica o Poder Executivo autorizado a baixar 

as normas que se fizerem necessárias ao fiel 

cumprimento do disposto nessa Seção. 

Art. 2º Esta Lei 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 30 dias do mês de novembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2020 - DISPENSA 

DE LICITAÇÃO 

ADITIVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO. 

ADITIVADA: OI S/A, localizada na Rua Lavradio, n° 71 – 2° 

Andar, Centro, CEP 20.230-070, Rio de Janeiro/RJ. 

CNPJ: 76.535.764/0001-43. 

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 

4 

ANO II - Nº 110 – 30 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto, a 

prorrogação da vigência do Contrato Administrativo n° 

009/2020, pelo período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de 

dezembro de 2023, cujo objeto do contrato originário é a 

prestação de serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na 

modalidade local e longa distância nacional, de acordo com 

as especificações constantes no Contrato, Termo de 

Referência, da Proposta da Contratada e seus anexos. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II da Lei nº 

8.666/93.  

VALOR GLOBAL - R$ 17.208,00 (dezessete mil duzentos e 

oito reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477.  

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.58 – Serviços de 

Telecomunicação. 

FONTE DE RECURSOS: 1.500.0000.000000 – Impostos 

Não Vinculados 

ASSINATURA: 25 de novembro de 2022. 

VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 

2023. 

SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Araguaína (Gideon da 

Silva Soares, Presidente) e OI S/A (Rosalvo Oliveira Silva 

Junior, Leandro Marques da Silva).  
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