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AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 136, DE 5 DE 

JANEIRO DE 2023. 

Autoriza a desafetação e a venda do 

imóvel que atualmente sedia o Poder 

Legislativo, denominado Palácio 

Legislativo Deputado Darcy Marinho, 

localizado na Rua das Mangueiras, nº 

10, Centro, na cidade de 

Araguaína/TO. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

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

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei 

Complementar: 

Art. 1º Fica autorizada a desafetação do rol de bens de uso 

comum e especial o imóvel que atualmente sedia o Poder 

Legislativo Municipal, denominado Palácio Legislativo Deputado 

Darcy Marinho, localizado na Rua das Mangueiras, nº 10, Centro, 

na cidade de Araguaína/TO. 

Art. 2º Fica autorizada a alienação do imóvel acima descrito, 

por meio de venda, devidamente precedida do respectivo 

procedimento licitatório, mediante leilão, que será acompanhado 

por comissão específica instituída pela Presidência da Câmara 

Municipal. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO – 

Autores: Mesa Diretora e Vereadores. 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3377, DE 5 DE JANEIRO DE 2023. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

indicação na placa de execução de 

obra ou qualquer tipo de serviço, e na 

placa de inauguração, quando 

existente destinação de recurso de 

emenda parlamentar impositiva. 

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 Toda obra, ou qualquer tipo de serviço, durante sua 

execução, e na placa de inauguração, quando existente 

destinação de recurso de emenda impositiva, deverá, 

expressamente, indicar a seguinte frase: “Esta obra/serviço tem 

recurso de emenda impositiva destinada pelo Poder Legislativo”. 

§ 1º Paralelo a frase deverá constar, obrigatoriamente, o 

logotipo que identifique o Poder Legislativo. 

§ 2º A frase indicada no caput deste artigo deverá ter a mesma 

fonte, cor e tamanho dos demais caracteres existentes na placa 

de execução da obra ou serviço ou na placa de inauguração. 

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 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

Autores: Mesa Diretora e Vereadores. 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3378, DE 5 DE JANEIRO DE 2023. 

Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-

Prefeito e dos Secretários municipais 

para a legislatura de 2025/2028. 

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 Os subsídios, de natureza remuneratória e caráter 

mensal, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, 
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 para a legislatura de 2025/2028, ficam definidos nos termos desta 

Lei: 

I – O subsídio do Prefeito corresponderá a 95% (noventa e 

cinco por cento) do subsídio do Governador do Estado, para o 

mesmo período indicado no caput deste artigo, no valor de R$ 

26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais); 

II – O subsídio do Vice-Prefeito corresponderá a 2/3 (dois 

terços) do subsídio fixado ao Prefeito, para o mesmo período 

indicado no caput deste artigo, no valor de R$ 17.733,33 

(dezessete mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três 

centavos); 

III – O subsídio dos Secretários Municipais, e aqueles a eles 

equiparados, corresponderá 60% (sessenta por cento) do subsídio 

fixado ao Prefeito, para o mesmo período indicado no caput deste 

artigo, no valor de R$ 15.960,00 (quinze mil novecentos e sessenta 

reais); 

§ 1º A proporcionalidade de subsídio adotada nos incisos I, II e 

III deste artigo não são automáticos e sempre dependerão de Lei, 

de iniciativa do Poder Legislativo, para sua alteração, vigência e 

eficácia. 

§ 2º Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 

Secretários Municipais, serão reajustados, anualmente, mediante 

Lei, adotando o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) 

como índice de correção, ocorrendo na mesma data-base da 

revisão geral anual dos subsídios, observado o período mínimo de 

um ano e no último ano da legislatura deverá ser efetivada até 180 

(cento e oitenta) dias antes do seu término. 

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por 

créditos orçamentários, extraordinários inclusive, e respectivas 

dotações consignadas na respectiva Lei Orçamentária. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo 

eficácia a partir de 1º de janeiro de 2025. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO – 

Autores: Mesa Diretora e Vereadores. 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3379, DE 5 DE JANEIRO DE 2023. 

Altera e acrescenta dispositivos na Lei 

Municipal nº 3102, de 19 de 

Setembro de 2019. 

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 incluído o parágrafo único ao artigo 1º da Lei 

Municipal nº 3102, de 19 de Setembro de 2019, que passa a contar 

com a seguinte redação: 

“Art. 1º ..................................................................... 

Parágrafo único. O subsídio do Prefeito, do Vice-

Prefeito, dos Secretários Municipais, e aqueles a 

eles equiparados, e Vereadores, será reajustado, 

anualmente, mediante Lei, adotando o IPCA (Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo) como índice de 

correção, ocorrendo na mesma data-base da 

revisão geral anual dos subsídios, observado o 

período mínimo de um ano e no último ano da 

legislatura deverá ser efetivada até 180 (cento e 

oitenta) dias antes do seu término.” (NR) 

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 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

Autores: Mesa Diretora e Vereadores.  

 

RESOLUÇÃO Nº 375, DE 5 DE JANEIRO DE 2023 

Estabelece os critérios para fixação do 

subsídio dos membros do Poder 

Legislativo do município de 

Araguaína/TO, nos termos do artigo 

28, inciso XI, da Lei Orgânica do 

município de Araguaína, atualizada a 

partir da emenda à lei orgânica nº 26, 

de 21 de outubro de 2020, para a 

legislatura 2025/2028. 
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 O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 

do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, 

faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º Para a legislatura 2025/2028, o subsídio dos membros 

do Poder Legislativo Municipal corresponderá a 50% (cinquenta 

por cento) do subsídio fixado aos Deputados Estaduais do 

Tocantins, nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, a fixação do subsídio 

indicado no caput acima obedecerá a previsão contida no artigo 

29, inciso VII, e artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal. 

Art. 2º A verba de representação do Presidente da Câmara 

Municipal, de caráter indenizatório, corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do subsídio do Vereador, observará o limite 

estabelecido no caput e a previsão de teto do parágrafo único do 

artigo 1º desta Resolução. 

Art. 3º As despesas para a execução desta Lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder 

Executivo, ou por emendas parlamentares, nas propostas 

orçamentárias anuais e em seu plano plurianual. 

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

publicação, tendo eficácia a partir de 1º de Janeiro de 2025. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

 

RESOLUÇÃO Nº 376, DE 5 DE JANEIRO DE 2023. 

Autoriza instalação de lanchonete nas 

dependências físicas da Câmara 

Municipal de Araguaína. 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 

do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, 

faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º Fica autorizada a instalação de lanchonete nas 

dependências físicas da Câmara Municipal de Araguaína. 

Parágrafo único. O setor de controle interno adotará todas as 

medidas legais para cumprimento desta Resolução. 

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

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

 

RESOLUÇÃO Nº 377, DE 05 DE JANEIRO DE 2023. 

Regulamenta a utilização do Plenário 

da Câmara Municipal de Araguaína. 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 

do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, 

faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º A presente Resolução estabelece as condições gerais de 

utilização e cessão do Plenário da Câmara Municipal de Araguaína. 

Art. 2º O Plenário poderá ser cedido, mediante requerimento 

escrito do interessado, por autorização da Presidência da Câmara 

Municipal, gerido pela Superintendência Administrativa, para 

realização das seguintes atividades, sem prejuízo de outras e sem 

qualquer cobrança ou remuneração: 

I -  convenções partidárias; 

II -  congressos, seminários e afins; 

III -  cursos, palestras, conferências e afins; 

IV -  solenidades; 

V -  reuniões de entidades, associações, sindicatos e afins; 

VI -  espetáculos artísticos culturais; 

VII - cultos religiosos; 

VIII - audiências públicas; 
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 § 1º No caso do inciso I, a cessão ficará condicionada a 

obediência ao disposto na legislação eleitoral e demais normas 

aplicáveis. 

§ 2º No caso do inciso VII, este deve ocorrer em horário diverso 

das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes ou 

comemorativas da Câmara Municipal. 

§ 3º Em sendo a cessão a favor dos servidores da Câmara 

Municipal, para realização de culto religioso, este ocorrerá em 

momento anterior às sessões, dispensada a necessidade dos 

requisitos do artigo 3º desta Resolução, bastando requerimento 

escrito direcionado ao Presidente da Câmara Municipal. 

§ 4º O uso do espaço do Plenário da Câmara deve ser 

compatível com a destinação do bem público e com o interesse 

público, devendo estar expressamente descrita a finalidade nos 

termos do requerido no artigo 3º desta Resolução. 

§ 5º A utilização do espaço do Plenário pela Câmara Municipal 

sempre será prioritária em relação à utilização por terceiros, ainda 

que outros Poderes Públicos. 

Art. 3º O pedido de cessão deve conter, no mínimo, os 

seguintes requisitos: 

I - identificação da entidade realizadora do evento; 

II - identificação do responsável pela ação; 

III -  indicação do fim a que se destina a utilização, 

observando a previsão do § 4º do artigo 2º desta Resolução; 

IV -  indicação da data e horário, com início e término, da 

utilização do espaço; 

V - indicação da data e horário necessários à utilização do 

espaço para montagem ou desmontagem de equipamentos; 

VI -  indicação de eventuais elementos decorativos, 

mobiliário, equipamentos, meios e esquemas técnicos que se 

pretenda fazer uso. 

§ 1º Além dos requisitos acima, a cessão do Plenário da 

Câmara Municipal obriga ao atendimento das regras exigidas à 

boa conservação dos equipamentos e espaços públicos, sem 

prejuízo de outras normas exigíveis. 

§ 2º Os pedidos para cessão do Plenário devem ser formulados 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação à data do 

evento, ficando sujeita à agenda disponibilizada pela Câmara 

Municipal. 

§ 3º Os pedidos protocolados fora do prazo, com justificativa 

fundamentada, estão sujeitos à análise pela Presidência da 

Câmara. 

Art. 4º As instalações, objeto da cessão, devem ser vistoriadas 

antes e após a ocupação, ao mesmo tempo, por pessoa designada 

pela Câmara Municipal e pelo responsável do evento, indicado no 

inciso II do artigo 3º desta Resolução. 

Art. 5º O cessionário será responsabilizado por qualquer dano 

ocorrido nas dependências do espaço concedido, sendo, ainda, 

sua obrigação o ressarcimento por eventuais danos materiais que 

venham a ocorrer durante ou em decorrência do uso do espaço, 

além da limpeza do Plenário ao término da sua utilização. 

Parágrafo único. É de responsabilidade do cessionário todo e 

qualquer tipo de material, de expediente ou de higiene e limpeza, 

que será utilizado no evento, eximindo-se a Câmara de 

Vereadores de fornecer quaisquer itens, mesmo que a título de 

empréstimo, salvo se autorizado pela Presidência. 

Art. 6º Os responsáveis pela organização do evento devem 

garantir as condições abaixo especificadas, sem prejuízo de outras 

determinadas pela Presidência da Câmara Municipal ante a 

peculiaridade dos eventos: 

I - serviço de segurança no local de evento; 

II - não ceder o uso da área a terceiros, salvo contratações 

diretamente vinculadas ao evento, nem utilizá-lo para fim diverso 

do ora estipulado; 

III - acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos 

plásticos e colocá-lo em local apropriado; 

IV - respeitar a capacidade de lotação do Plenário. 

Parágrafo único. O uso dos equipamentos dos sistemas de 

áudio, imagem e eletrônica do espaço cedido, somente será 

permitido com a presença do servidor ou empresa responsável. 

Art. 7º É proibida a colagem de cartazes e perfurações nas 

paredes dos espaços cedidos, bem como mover os quadros das 

galerias. 
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 Art. 8º Em qualquer situação é proibido fumar, consumir 

bebidas alcoólicas e praticar atos ilícitos nas dependências do 

espaço cedido. 

Art. 9º O descumprimento das obrigações constantes nesta 

Resolução estará sujeito as medidas legais cabíveis. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

 

RESOLUÇÃO Nº 378, DE 5 DE JANEIRO DE 2023. 

Instaura comissão temporária para 

acompanhamento do processo de 

elaboração do projeto de revisão e 

atualização do Regimento Interno da 

Câmara Municipal, do Estatuto dos 

Servidores Públicos da Câmara 

Municipal e do Código de Ética e 

Decoro Parlamentar. 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 

do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, 

faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º Fica instituída comissão temporária para acompanhar 

o processo de elaboração do projeto de Resolução de revisão e 

atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal, do 

projeto de Lei do Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara 

Municipal e do projeto de Lei do Código de Ética e Decoro 

Parlamentar da Câmara Municipal; 

Parágrafo único. O prazo de funcionamento da comissão 

instituída no caput do artigo acima é o tempo fixado no plano de 

trabalho. 

Art. 2º Ficam os cargos e membros da comissão indicada no 

caput do artigo assim designados: 

I - Presidência, exercida pelo vereador Wilson Lucimar Alves 

Carvalho; 

II - Relatoria, exercida pelo vereador Alcivan José Rodrigues; 

III - Procurador Jurídico da Câmara Municipal, para atuar como 

membro; 

IV - 1 (um) servidor indicado pela Secretaria da Câmara 

Municipal, para atuar como membro; 

V - 1 (um) servidor indicado pelo departamento de Controle 

Interno, para atuar como membro. 

§ 1º Os membros da Comissão deverão assinar termo de aceite 

da função. 

§ 2º As reuniões da comissão serão presenciais ou por 

videoconferência, convocadas pelo Presidente, com data e 

horário previamente definidos mediante plano de trabalho. 

Art. 3º No exercício de suas atribuições, a comissão terá as 

seguintes competências, sem prejuízo de outras previstas na Lei 

Orgânica do município de Araguaína, atualizada a partir da 

emenda à lei orgânica nº 26, de 21 de outubro de 2020 e no 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína: 

I - Realizar audiências públicas com representantes de 

entidades da sociedade civil; 

II - Requerer informações dos órgãos competentes; 

III - Acompanhar junto à Câmara Municipal todos os atos 

administrativos decorrentes do exercício de suas atribuições; 

IV - Outras atribuições definidas pelo Presidente da comissão; 

§ 1º Poderá a comissão requisitar parecer técnico acerca das 

matérias que lhe são submetidas sobre o assunto em pauta. 

§ 2º Fica assegurada a qualquer entidade da sociedade civil ou 

cidadão solicitar por meio de requerimento direcionado a 

comissão, permissão para emitir sugestões, conceitos ou 

opiniões, sobre proposições que nela se encontre para estudos, 

ficando o seu deferimento a cargo do Presidente.  

§ 3º Os servidores da Câmara Municipal designados para atuar 

na comissão, não terão prejuízo em sua remuneração e o período 

vinculado a comissão será considerado como de efetivo exercício 

para todos os fins. 
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 Art. 4º Mediante requerimento justificado da presidência da 

comissão, direcionada ao Presidente da Casa, poderá ser 

solicitada destinação de recursos financeiros para cobertura de 

eventuais despesas, desde que exista dotação financeira-

orçamentária para tanto no âmbito da Câmara Municipal. 

Art. 5º A participação na comissão será considerada prestação 

de serviço público relevante, não remunerada, com expedição de 

declaração, observada a previsão contida no artigo 3º, § 3º, e 

artigo 4º, especialmente quando se tratar de deslocamento para 

fora dos limites do município. 

Art. 6º Os casos omissos serão deliberados pela comissão e 

submetidos à apreciação do Plenário da Câmara Municipal para 

referendo. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

 

RESOLUÇÃO Nº 379, DE 5 DE JANEIRO DE 2023. 

Regulamenta a Sessão Solene de 

abertura do ano legislativo. 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 

do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, 

faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º Fica determinado que a Sessão Solene de abertura do 

ano legislativo, no âmbito da Câmara Municipal, ocorrerá na 

primeira semana do mês de Fevereiro de cada ano, exceto no 

primeiro ano da legislatura. 

§ 1º A sessão de abertura do ano legislativo não terá prazo de 

duração, não havendo expediente e sendo dispensada a leitura de 

ata, com a presença obrigatória de todos os membros da Câmara 

Municipal. 

§ 2º Poderá o Chefe do Poder Executivo encaminhar 

mensagem e plano de governo para leitura no plenário, por si ou 

se fazendo representar por autoridade municipal. 

Art. 2º A Sessão Solene será presidida pelo Presidente da 

Câmara Municipal, fazendo a Mesa ser composta pelos demais 

membros eleitos para o referido biênio, pelo Prefeito e vice-

Prefeito. 

Parágrafo único. As demais autoridades convidadas comporão 

a tribuna de honra do Plenário da Câmara Municipal, ficando a 

critério do Presidente se farão uso da palavra. 

Art. 3º A Sessão Solene de abertura do ano legislativo contará 

como sessão ordinária, para os fins regimentais. 

Art. 4º Excepcionalmente, no ano de 2023 a sessão de 

abertura do ano legislativo ocorrerá no dia 6 de Fevereiro. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

 

RESOLUÇÃO Nº 380, DE 5 DE JANEIRO DE 2023. 

Autoriza a doação dos veículos 

automotores de propriedade da 

Câmara Municipal de Araguaína. 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 

do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, 

faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º Fica autorizada a doação dos veículos automotores de 

propriedade da Câmara Municipal de Araguaína. 

Art. 2º A doação será precedida de processo licitatório, nos 

termos do artigo 76, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº 14.133, 

de 1º de Abril de 2021, bem como observada as regras do artigo 

17, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do município de Araguaína, 
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 atualizada a partir da emenda à lei orgânica nº 26, de 21 de 

outubro de 2020. 

Art. 3º As regras dos termos da doação serão estabelecidas por 

meio de edital a ser regulamentado e publicado no diário oficial 

da Câmara Municipal, previsto na lei municipal nº 3.082, de 25 de 

Junho de 2018. 

Art. 4º A Presidência da Câmara instituirá comissão para dispor 

sobre a doação referida no artigo 1º desta Resolução. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

 

RESOLUÇÃO Nº 381, DE 5 DE JANEIRO DE 2023. 

Instaura comissão para 

acompanhamento do processo de 

venda da atual sede do Poder 

Legislativo do município de 

Araguaína. 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 

do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, 

faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º Fica instituída a presente comissão que tem por 

objetivo acompanhar o processo de venda da atual sede do Poder 

Legislativo do município de Araguaína. 

Parágrafo único. O prazo de funcionamento da comissão 

instituída no caput deste artigo é o tempo de conclusão do 

processo de venda. 

Art. 2º Os membros da comissão indicada no caput do artigo 

ficam assim designados: 

I -  Vereadores: Marcos Antônio Duarte da Silva, que exercerá 

a Presidência da comissão, Geraldo Francisco da Silva e Edimar 

Leandro da Conceição; 

II -  O servidor José Denisson Pereira Rodrigues, exercente do 

cargo de Analista de Controle Interno; 

III -  1 (um) membro indicado pela Procuradoria Jurídica da 

Câmara Municipal; 

§ 1º Os membros da Comissão deverão assinar termo de aceite 

do cargo. 

§ 2º As reuniões da comissão serão presenciais ou por 

videoconferência, convocadas pelo Presidente, com data e 

horário previamente definidos mediante plano de trabalho. 

Art. 3º No exercício de suas atribuições, a comissão terá as 

seguintes competências, sem prejuízo de outras previstas na Lei 

Orgânica do município de Araguaína, atualizada a partir da 

emenda à lei orgânica nº 26, de 21 de outubro de 2020 e no 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína: 

I -  Realizar audiências públicas com representantes de 

entidades da sociedade civil; 

II - Requerer informações dos órgãos competentes; 

III - Acompanhar junto à Câmara Municipal todos os atos 

administrativos decorrentes do exercício de suas atribuições; 

IV - Outras atribuições definidas pelo Presidente da comissão; 

§ 1º Poderá a comissão requisitar parecer técnico acerca das 

matérias que lhe são submetidas sobre o assunto em pauta. 

§ 2º Os servidores da Câmara Municipal designados para atuar 

na comissão, não terão prejuízo em sua remuneração e o período 

vinculado a comissão será considerado como de efetivo exercício 

para todos os fins. 

Art. 4º Mediante requerimento justificado da presidência da 

comissão, direcionada ao Presidente da Casa, poderá ser 

solicitada destinação de recursos financeiros para cobertura de 

eventuais despesas, desde que exista dotação financeira-

orçamentária para tanto no âmbito da Câmara Municipal. 

Art. 5º A participação na comissão será considerada prestação 

de serviço público relevante, não remunerada, com expedição de 

declaração, observada a previsão contida no artigo 3º, § 3º, e 
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 artigo 4º, especialmente quando se tratar de deslocamento para 

fora dos limites do município. 

Art. 6º Os casos omissos serão deliberados pela comissão e 

submetidos à apreciação do Plenário da Câmara Municipal para 

referendo. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

 

RESOLUÇÃO Nº 382, DE 5 DE JANEIRO DE 2023. 

Autoriza a contratação de escritório 

de advocacia especializado, tendo 

como objeto a propositura de ação 

judicial para recuperação da 

diferença de duodécimo. 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 

do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, 

faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º Fica autorizada a contratação de escritório de 

advocacia com atuação especializada, tendo como objeto a 

propositura de ação judicial para recuperação da diferença de 

duodécimo a favor da Câmara Municipal de Araguaína. 

Parágrafo único. O setor de controle interno adotará todas as 

medidas legais para avaliação da referida contratação. 

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

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

RESOLUÇÃO Nº 383, DE 5 DE JANEIRO DE 2023. 

Autoriza instalação de caixa 

eletrônico nas dependências físicas 

da Câmara Municipal de Araguaína. 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 

do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, 

faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º Fica autorizada a instalação de caixa eletrônico nas 

dependências físicas da Câmara Municipal de Araguaína. 

Parágrafo único. O setor de controle interno adotará todas as 

medidas legais para cumprimento desta Resolução. 

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

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

 

RESOLUÇÃO Nº 384, DE 5 DE JANEIRO DE 2023. 

Instaura comissão para 

acompanhamento da construção da 

nova sede do Poder Legislativo do 

município de Araguaína. 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 

do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, 

faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º Fica instituída a presente comissão que tem por 

objetivo o acompanhamento da construção da nova sede do 

Poder Legislativo do município de Araguaína. 

Parágrafo único. O prazo de funcionamento da comissão 

instituída no caput deste artigo é o tempo de construção e entrega 

da nova sede do Poder Legislativo do município de Araguaína. 
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 Art. 2º Os membros da comissão indicada no caput do artigo 

ficam assim designados: 

I -  Vereadores: Marcos Antônio Duarte da Silva, que exercerá 

a Presidência da comissão, Alcivan José Rodrigues e Ygor Sousa 

Cortez; 

II -  O servidor Fernando de Sousa Tavares; 

III -  1 (um) membro indicado pela Procuradoria Jurídica da 

Câmara Municipal; 

§ 1º Os membros da Comissão deverão assinar termo de aceite 

do cargo. 

§ 2º As reuniões da comissão serão presenciais ou por 

videoconferência, convocadas pelo Presidente, com data e 

horário previamente definidos mediante plano de trabalho. 

Art. 3º No exercício de suas atribuições, a comissão terá as 

seguintes competências, sem prejuízo de outras previstas na Lei 

Orgânica do município de Araguaína, atualizada a partir da 

emenda à lei orgânica nº 26, de 21 de outubro de 2020 e no 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína: 

I -  Realizar audiências públicas com representantes de 

entidades da sociedade civil; 

II - Requerer informações dos órgãos competentes; 

III - Acompanhar junto à Câmara Municipal todos os atos 

administrativos decorrentes do exercício de suas atribuições; 

IV - Outras atribuições definidas pelo Presidente da 

comissão; 

§ 1º Poderá a comissão requisitar parecer técnico acerca das 

matérias que lhe são submetidas sobre o assunto em pauta. 

§ 2º Os servidores da Câmara Municipal designados para 

atuar na comissão, não terão prejuízo em sua remuneração e o 

período vinculado a comissão será considerado como de efetivo 

exercício para todos os fins. 

Art. 4º Mediante requerimento justificado da presidência da 

comissão, direcionada ao Presidente da Casa, poderá ser 

solicitada destinação de recursos financeiros para cobertura de 

eventuais despesas, desde que exista dotação financeira-

orçamentária para tanto no âmbito da Câmara Municipal. 

Art. 5º A participação na comissão será considerada prestação 

de serviço público relevante, não remunerada, com expedição de 

declaração, observada a previsão contida no artigo 3º, § 3º, e 

artigo 4º, especialmente quando se tratar de deslocamento para 

fora dos limites do município. 

Art. 6º Os casos omissos serão deliberados pela comissão e 

submetidos à apreciação do Plenário da Câmara Municipal para 

referendo. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

 

RESOLUÇÃO Nº 385, DE 5 DE JANEIRO DE 2023. 

Dispõe sobre o reajuste no valor do 

ticket alimentação concedido aos 

servidores do Poder Legislativo de 

Araguaína/TO. 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 

do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, 

faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º Fica Reajustado o valor do Ticket Alimentação creditado 

no cartão Alimentação de cada servidor ativo da Câmara 

Municipal de Araguaína, que do valor R$ 800,00 (oitocentos reais) 

passará a ser no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

§ 1º O valor de que trata o caput deste artigo deverá ser 

creditado no cartão Alimentação de cada servidor ativo da Câmara 

Municipal de Araguaína até o quinto dia útil de cada mês. 

§ 2º O setor de Controle Interno adotará todas as medidas 

legais para cumprimento desta Resolução. 

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

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 

2023. 
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 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

 

RESOLUÇÃO Nº 386, DE 5 DE JANEIRO DE 2023 

Altera, acrescenta e revoga 

dispositivos na Resolução nº 332, de 

11 de Abril de 2016, que dispõe sobre 

a nova estrutura organizacional e a 

criação de cargos na Câmara 

Municipal de Araguaína e dá outras 

providências; e altera a Resolução nº 

350, de 4 de Dezembro de 2018, que 

dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários – PCCS dos 

Servidores Efetivos da Câmara 

Municipal de Araguaína/TO. 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 

do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, 

faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, PROMULGO a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º O título I da Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016, 

passa a ser grafado da seguinte forma: 

“TÍTULO I 

DA ESTRUTURA GERAL DA CÂMARA DE 

VEREADORES”. (NR) 

Art. 2º Fica incluído o inciso III-A no § 1º, do artigo 1º, da 

Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016, com a seguinte redação: 

Art. 1º ...................................................................... 

§ 1º Superintendência Administrativa, órgão de 

chefia, que serão subordinados: 

(...) 

III-A- Diretoria da Secretaria Legislativa”. (NR) 

 

Art. 3º Fica alterado o artigo 2º da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º A base de remuneração dos servidores da 

Câmara de Vereadores dar-se-á a partir de inter-

relacionamento entre os diferentes níveis salariais 

de modo a evitar distorções e preservar a 

proporcionalidade entre os maiores e os menores 

vencimentos.” (NR) 

Art. 4º Fica alterado o artigo 5º da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5º É assegurada Revisão Anual da 

remuneração aos servidores que ocupem cargos 

efetivos e comissionados instituídos por esta Lei, e 

terá como data base para reajuste todo mês de 

Fevereiro, observando os índices oficiais de 

atualização e a disponibilidade orçamentária e 

financeira, para atender assim os limites de gastos 

com pessoal estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal aplicado ao Poder 

Legislativo.” (NR) 

Art. 5º Fica alterado o artigo 7º da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º A Superintendência Administrativa é órgão 

subordinado diretamente ao Presidente da Câmara 

Municipal e tem por finalidade prestar serviços no 

assessoramento das atividades parlamentares e 

institucionais da Câmara Municipal.” (NR) 

Art. 6º Fica alterado o artigo 8º da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 8º A estrutura da Superintendência 

Administrativa terá a seguinte composição, com 

natureza de preenchimento e padrão 

remuneratório previstos nos Anexos I, II e III desta 

Resolução: 

I- 1 (um) Superintendente Administrativo; 

II- 3 (três) Assessores de Relações Institucionais; 

III- 18 (dezoito) Assessores Especiais; 

IV- 3 (três) Assessores de Assuntos Políticos; 
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 V- 1 (um) Motorista; 

VI- 4 (quatro) Auxiliares Administrativos;” (NR) 

Art. 7º A Seção I, do Capítulo I, do Título I, da Resolução nº 332, 

de 11 de Abril de 2016, passa a ser grafada da seguinte forma: 

“Seção I 

Da Diretoria de Comunicação” (NR) 

Art. 8º Ficam criados, na estrutura da Diretoria de 

Comunicação, os cargos de jornalista, com natureza de 

preenchimento e padrão remuneratório previsto nos anexos da 

Resolução nº 350, de 4 de Dezembro de 2018, e assessor de 

cerimonial, com natureza de preenchimento e padrão 

remuneratório previsto nos anexos I, II e III desta Resolução. 

Art. 9º Fica alterado o artigo 10 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 10. A estrutura da Diretoria de Comunicação 

fica organizada com os seguintes cargos, com 

natureza de preenchimento e padrão 

remuneratório previsto nos anexos I, II e III desta 

Resolução e nos anexos da Resolução nº 350, de 4 

de Dezembro de 2018 para os cargos de provimento 

efetivo: 

I - 1 (um) diretor de comunicação; 

II - 1 (um) coordenador de comunicação; 

III -  19 (dezenove) assessores de 

comunicação; 

IV -  1 (um) encarregado da coordenação de 

expediente; 

V -  1 (um) técnico em áudio e vídeo; 

VI -  1 (um) jornalista; 

VII - 1 (um) assessor de cerimonial; 

VIII - 1 (um) Intérprete de Libras;” (NR) 

Art. 10. Fica alterado o artigo 12 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 12. A estrutura da Diretoria Contábil fica 

organizada com os seguintes cargos, com natureza 

de preenchimento e padrão remuneratório previsto 

nos anexos I, II e III desta Resolução: 

I- 1 (um) Diretor Contábil; 

II- 1 (um) Contador; 

III- 1 (um) Assessor Contábil; 

IV- 1 (um) Técnico de Empenho e Pagamento;” (NR) 

Art. 11.  A Seção II, do Capítulo I, do Título I, da Resolução nº 

332, de 11 de Abril de 2016, passa a ser grafada da seguinte forma: 

“Seção II 

Da Diretoria Administrativa” (NR) 

Art. 12. Fica alterado o parágrafo único do artigo 14 da 

Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Parágrafo Único. Na supervisão dos trabalhos 

administrativos da Câmara, estarão diretamente 

subordinados ao Diretor (a) Administrativo, os 

coordenadores e servidores lotados nos órgãos 

descritos no parágrafo único do artigo 13.” (NR) 

Art. 13. Fica alterado o artigo 15 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 15. A estrutura da Diretoria Administrativa fica 

organizada com os seguintes cargos, com natureza 

de preenchimento e padrão remuneratório previsto 

no Anexo I, II e III desta Resolução e nos anexos da 

Resolução nº 350, de 4 de Dezembro e 2018: 

I- 1 (um) Diretor Administrativo; 

II- 3 (três) Vigilantes; 

III- 5 (cinco) Auxiliares de Serviços Gerais;” (NR) 

Art. 14. Fica incluído o parágrafo único no artigo 15 da 

Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016, com a seguinte redação: 

“Parágrafo único. Além da estrutura acima, também 

compõe a estrutura da Diretoria Administrativa a 

Coordenação Financeira, Coordenação de Materiais 
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 e Patrimônio, Coordenação de Compras e 

Coordenação de Recursos Humanos.” (NR) 

Art. 15. Fica alterado o artigo 17 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 17. A estrutura da Coordenação Financeira fica 

organizada com os seguintes cargos, com natureza 

de preenchimento e padrão remuneratório previsto 

no Anexo I, II e III desta Resolução e nos anexos da 

Resolução nº 350, de 4 de Dezembro e 2018: 

I- 1 (um) Coordenador Financeiro; 

II- 1 (um) Analista Financeiro;” (NR) 

Art. 16. Ficam alteradas as redações dos incisos VII e VIII do 

artigo 18, da Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016, passando 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 18...... 

...................................................................... 

(...) 

VII- Planejamento, execução e controle do 

patrimônio do Poder Legislativo; 

VIII- Promover o cadastro dos bens do Poder 

Legislativo, realizando inventários periódicos de 

acordo com as normas de procedimento;” (NR) 

Art. 17. Os incisos XII e XIII, do artigo 18, da Resolução nº 332, 

de 11 de Abril de 2016, ficam redenominados em incisos X e XI: 

“Art. 18 

.................................................................................. 

(...) 

X-  Promover a execução dos laudos de avaliação 

dos bens e materiais para fins de alienação; 

XI- Realizar outras atividades relativas à 

administração de material e patrimônio que lhe 

forem cometidas na forma desta Resolução;” (NR) 

Art. 18. Fica alterado o artigo 19 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 19. A estrutura da Coordenação de Material e 

Patrimônio fica organizada com os seguintes cargos, 

com natureza de preenchimento e padrão 

remuneratório previsto no Anexo I, II e III desta 

Resolução e nos anexos da Resolução nº 350, de 4 

de Dezembro e 2018: 

I- 1 (um) Coordenador de Material e Patrimônio; 

II- 1 (um) Técnico de Almoxarifado e Patrimônio;” 

(NR) 

Art. 19. Fica alterada a redação do inciso I do artigo 20, da 

Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 20 ................................................................... 

I- Despachar diretamente com o Diretor 

Administrativo, através do seu titular, os assuntos 

de sua competência, tais como, assinaturas de atos 

administrativos, processos de pagamento, 

contratação de obras, serviços, compras naquilo 

competente a Coordenação.” (NR) 

Art. 20. Fica alterada a redação do inciso I do artigo 21, da 

Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 21 .................................................................... 

I- Realizar no âmbito da administração da Câmara 

Municipal, os procedimentos e modalidades de 

licitação para aquisição de materiais e execução de 

obras e serviços, nos termos da legislação vigente.” 

(NR) 

Art. 21. Fica alterada a redação do inciso VIII do artigo 21, da 

Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 21 .................................................................. 

(...) 

VIII- Elaborar minutas de despachos de dispensa ou 

de inexigibilidade de licitação, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, submetendo-as à consideração da 

Procuradoria Jurídica; (NR) 
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 Art. 22. Fica alterado o artigo 22 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 22. A estrutura da Coordenação de Compras 

fica organizada com os seguintes cargos, com 

natureza de preenchimento e padrão 

remuneratório previsto no Anexo I, II e III desta 

Resolução e nos anexos da Resolução nº 350, de 4 

de Dezembro e 2018: 

I- 1 (um) Coordenador de Compras; 

II- 1 (um) Encarregado de Compras; 

III-  1 (um) Técnico de Compras 

IV-  1 (um) Técnico de Contratos e Convênios;” (NR) 

Art. 23. Ficam alteradas as redações dos incisos I, II, IV, V e VII 

do artigo 23, da Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 23. Compete a Coordenação de Recursos 

Humanos, subordinada à Diretoria Administrativa: 

I- O desenvolvimento e coordenação das 

atividades de recursos humanos do Poder 

Legislativo; 

II- Gerir todo o procedimento de avaliação e 

treinamento dos servidores do Poder Legislativo; 

(...) 

IV- Propor aos departamentos, normas, alterações 

e atualizações das regras de avaliação de 

desempenho e treinamento dos servidores; 

V- Orientar todos os departamentos na execução de 

treinamento de pessoal e propor a realização de 

cursos de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal; 

(...) 

VII- Elaborar a Folha de Pagamento e 

encaminhamento à instituição bancária para 

crédito na conta bancária, previamente informada, 

de cada membro e servidores, estes últimos em 

efetivo exercício ou nos casos das licenças previstas 

na legislação, quando custeadas pelo Poder 

Legislativo;” (NR) 

Art. 24. Fica alterado o artigo 24 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 24. A estrutura da Coordenação de Recursos 

Humanos fica organizada com os seguintes cargos, 

com natureza de preenchimento e padrão 

remuneratório previsto no Anexo I, II e III desta 

Resolução e nos anexos da Resolução nº 350, de 4 

de Dezembro e 2018: 

I- 1 (um) Coordenador de Recursos Humanos; 

II- 1 (um) Analista em Recursos Humanos;” (NR) 

Art. 25.  Fica incluída a Seção III-A, do Capítulo I, do Título I, da 

Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016, com a seguinte redação: 

“Seção III-A 

Da Diretoria da Secretaria Legislativa 

Art. 24-A. A Diretoria da Secretaria Legislativa tem 

por competência gerir, planejar, organizar e 

coordenar as atividades administrativas atinentes 

ao processo legislativo, competindo ainda: 

I- Organizar e manter atualizado o arquivo geral de 

leis, resoluções, decretos Legislativos e atos 

normativos e administrativos; 

II- Manter o arquivo central da Câmara de 

Vereadores; 

III- Receber documentos, distribuir e controlar seu 

andamento e arquivar os papeis da Câmara de 

Vereadores; 

IV- Prestar informações aos interessados a respeito 

de processos e documentos arquivados, 

autorizando seu empréstimo, mediante recibo; 

V- Proceder a organização dos papéis 

concernentes ao expediente da Câmara de 

Vereadores; 
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 VI- Coletar e manter toda a documentação e os 

dados informativos de interesse dos Vereadores e 

do público em geral; 

VII- Organizar e manter atualizado o cadastro das Lei 

Municipais; 

VIII- Conservar, guardar, registrar e arquivar 

documentos oriundos do Plenário da Câmara; 

IX- Promover a numeração e expedição de 

correspondências oficiais; 

X- Manter serviços de protocolo de 

correspondências e de papéis, documentos, 

requerimentos e Leis; 

XI- Examinar e registrar processos legislativos em 

tramitação na Câmara; 

XII- Autorizar a retirada, por servidores e 

Vereadores, de processos arquivados; 

XIII- Organizar o sistema de registro e de 

referência e de índice necessários à pronta consulta 

de qualquer documento arquivado; 

XIV- Dar sequência à tramitação de 

processos legislativos; 

XV- Expedir relatórios sobre o andamento de 

processos legislativos aos Vereadores; 

XVI- Rever periodicamente os processos 

legislativos arquivados, dando adequação a cada 

um; 

XVII- Organizar em arquivo a documentação 

parlamentar relativa a cada vereador; 

XVIII- Organizar e manter em arquivo 

separado os projetos destinados à ordem do dia; 

XIX- Zelar e responsabilizar-se pelos 

processos, documentos e papeis em andamento, de 

interesse das Comissões; 

XX- Receber e registrar documentos de teor 

legislativo, anexa-los, se necessário, distribuí-los e 

controlar sua movimentação interna; 

XXI- Promover todos os serviços de 

digitação em geral; 

XXII- Promover o registro de tramitação dos 

projetos de leis e demais papéis, o despacho final e 

a data do respectivo arquivamento; 

XXIII- Apresentar, anualmente, ou quando for 

solicitado, o relatório dos trabalhos desenvolvidos 

pelo órgão; 

XXIV- Desenvolver outras atividades que lhe 

forem atribuídas pelo Presidente, demais membros 

da Mesa; 

XXV- Planejar e organizar controlando todas 

as atividades sob sua responsabilidade; 

Parágrafo único. A estrutura da Diretoria da 

Secretaria Legislativa fica organizada com 1 (um) 

Diretor da Secretaria Legislativa, 1 (um) Chefe de 

Secretaria, 1 (um) Redator, 4 (quatro) Técnicos 

Legislativos, 1 (um) Oficial de Diligências e 1 (um) 

Técnico de Arquivo, Documentação e Reprodução, 

com natureza de preenchimento e padrão 

remuneratório previsto no Anexo I, II e III desta 

Resolução e nos anexos da Resolução nº 350, de 4 

de Dezembro e 2018. 

Subseção Única 

Do Redator 

Art. 24-B. Compete ao Redator, subordinado a 

Diretoria da Secretaria Legislativa: 

I- Revisar o expediente e a ordem do dia; 

II- Revisar a correspondência oficial da Câmara 

Municipal; 

III- Revisar a redação final de proposituras em 

geral;” (NR) 

Art. 26.  A Seção V, do Capítulo I, do Título I, da Resolução nº 

332, de 11 de Abril de 2016, fica redenominada e passa a ser 

grafada da seguinte forma: 

“Seção IV 

Da Diretoria Legislativa” (NR) 
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 Art. 27. Fica alterado o artigo 25 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 25. A Diretoria Legislativa tem por 

competência coordenar, controlar, assessorar 

permanentemente durante as Sessões Plenárias e 

as atividades de apoio ao plenário, lhe competindo: 

I- Assessorar a Mesa da Câmara Municipal, em 

todos os trabalhos legislativos, e a Presidência, no 

desempenho de suas atribuições regimentais e 

constitucionais; 

II- Acompanhar e assessorar as sessões plenárias e 

demais eventos de natureza técnico-política 

relacionados às atividades legislativas; 

III-  Lavrar as atas das sessões; 

IV-  Manter atualizado o sistema informatizado de 

informações Legislativas; 

V- Promover a elaboração e determinar a 

expedição de atos da Mesa, da Presidência e das 

Comissões, resoluções, decretos legislativos, 

autógrafos de leis, certidões, leis promulgadas pelo 

Poder Legislativo, convocações em geral, avisos e 

demais documentos; 

VI-  Ajudar na organização e coordenação de todos 

os eventos realizados na Câmara; 

VII- Proceder a gravação e posterior transposição 

para o papel dos pronunciamentos realizados no 

plenário da Câmara de Vereadores relativos a suas 

Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes; 

VIII- Planejar e organizar controlando todas 

as atividades sob sua responsabilidade; 

IX-  Apresentar, anualmente, ou quando for 

solicitado, o relatório dos trabalhos desenvolvidos 

pelo órgão; 

X- Desenvolver outras atividades que lhe forem 

atribuídas pelo Presidente, demais membros da 

Mesa; 

Art. 28. Fica incluída a Subseção I no artigo 25 da 

Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016, com os 

artigos 25-A e 25-B, com seguinte redação e com os 

seguintes incisos: 

“Subseção I 

Do Núcleo de Apoio Técnico às Comissões e ao 

Plenário da Câmara Municipal 

Art. 25-A. Ao Núcleo de Apoio Técnico às Comissões 

e ao Plenário da Câmara Municipal, subordinado à 

Diretoria Legislativa, compete: 

I- O suporte técnico na elaboração de pareceres 

das Comissões Permanentes e Transitórias; 

II- A operacionalização dos terminais de votação; 

III- A operacionalização do painel de votação; 

IV- A divulgação dos projetos em pauta em meio 

eletrônico próprio; 

V- A publicação de todas as matérias aprovadas e 

rejeitadas em site próprio ou outro meio 

apropriado; 

VI- O arquivamento dos relatórios de todas as 

votações realizadas; 

Art. 25-B. A estrutura do Núcleo de Apoio Técnico 

às Comissões e ao Plenário da Câmara Municipal, 

fica organizada com 2 (dois) servidores efetivos 

designados, com natureza de preenchimento e 

padrão remuneratório previsto no Anexo I, II e III 

desta Resolução.” (NR) 

Art. 29. Fica alterado o artigo 26 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 26. A estrutura da Diretoria Legislativa fica 

organizada com os seguintes cargos, com natureza 

de preenchimento e padrão remuneratório previsto 

no Anexo I, II e III desta Resolução: 

I- 1 (um) Diretor Legislativo;” (NR) 
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 Art. 30. A Seção VI, do Capítulo I, do Título I, da Resolução nº 

332, de 11 de Abril de 2016, fica redenominada e passa a ser 

grafada da seguinte forma: 

“Seção V 

Da Diretoria de Gabinete dos Vereadores” (NR) 

Art. 31. Fica alterado o artigo 34 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 34. A estrutura da Diretoria de Gabinete do 

Vereador fica organizada com os seguintes cargos, 

com natureza de preenchimento e padrão 

remuneratório previsto no Anexo I, II e III desta 

Resolução: 

I- 1 (um) Diretor de Gabinete de Vereador; 

II- 1 (um) Assessor Político de Vereador; 

III- 1 (um) Assessor Parlamentar de Vereador; 

IV- 1 (um) Assessor Administrativo de Vereador; 

V- 1 (um) Assessor de Ajudância de Ordem de 

Vereador;” (NR) 

Art. 32. A Seção VII, do Capítulo I, do Título I, da Resolução nº 

332, de 11 de Abril de 2016, fica redenominada e passa a ser 

grafada da seguinte forma: 

“Seção VI 

Da Diretoria de Controle Interno” (NR) 

Art. 33. Fica alterado o artigo 36 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 36. A estrutura da Diretoria de Controle 

Interno fica organizada com os seguintes cargos, 

com natureza de preenchimento e padrão 

remuneratório previsto no Anexo I, II e III desta 

Resolução e nos anexos da Resolução nº 350, de 4 

de Dezembro e 2018: 

I- 1 (um) Diretor de Controle Interno; 

II- 1 (um) Analista de Controle Interno;” (NR) 

Art. 34. O Capítulo IV, do Título I, da Resolução nº 332, de 11 

de Abril de 2016, fica redenominado e passa a ser grafado da 

seguinte forma: 

“Seção VII 

Da Procuradoria Jurídica” (NR) 

Art. 35. Fica alterado o artigo 37 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar o caput com a seguinte redação 

e com os seguintes incisos inclusos: 

“Art. 37 - A Procuradoria Jurídica, dotado de 

autonomia funcional, vinculado a Superintendência 

Administrativa, terá por atribuição a representação 

judicial, a consultoria e o assessoramento técnico-

jurídico da Câmara Municipal, competindo-lhe, 

ainda: 

I -  Análise das minutas de contratos, ajustes e 

convênios;  

II - Elaboração de parecer jurídico sobre abertura de 

licitação, dispensa ou inexigibilidade;  

III - Processar e presidir procedimentos disciplinares 

e sindicâncias em geral;  

IV - Elaborar pareceres e manifestações jurídicas em 

processos administrativos e projetos de leis; 

V - Atuar judicial e administrativamente na defesa 

dos interesses e prerrogativas da Câmara Municipal, 

dos membros da Mesa e, mediante prévia 

solicitação ao Presidente, na defesa judicial dos 

Vereadores, no tocante aos atos diretamente 

praticados no exercício de suas prerrogativas, 

observada, em qualquer caso, a competência 

institucional da Procuradoria Geral do Município 

para defender, judicial e extrajudicialmente, os 

direitos e interesses da Fazenda Municipal;  

VI - Prestar consultoria jurídica à Mesa, à 

Presidência, aos Vereadores, às Comissões 

Permanentes e Temporárias e a quem for 

determinado pela Mesa;  

VII - Prestar assessoramento e emitir pareceres 

jurídicos quando solicitado pela Presidência e pela 
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 Mesa, sobre questões regimentais suscitadas 

dentro e fora das sessões plenárias;  

VIII - Planejar anualmente suas atividades, e emitir 

relatório anual de atividades desenvolvidas;  

IX - Dar cumprimento a outras atribuições atinentes 

a sua área de competência, que lhe venham a ser 

determinadas pela Mesa Diretora. 

Parágrafo único. As competências da Procuradoria 

serão reguladas em legislação específica, sem 

prejuízo daquilo previsto nesta Resolução.” (NR) 

Art. 36. Fica alterado o artigo 38 da Resolução nº 

332, de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar o 

caput com a seguinte redação e com os seguintes 

incisos inclusos: 

“Art. 38 - A estrutura da Procuradoria Jurídica fica 

organizada com os seguintes cargos, com natureza 

de preenchimento e padrão remuneratório previsto 

nos anexos I, II e III desta Resolução e nos anexos da 

Resolução nº 350, de 4 de Dezembro e 2018: 

I - 1 (um) Procurador-Chefe; 

II - 1 (um) Advogado;” (NR) 

Art. 37. O Capítulo II, do Título I, da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, fica redenominado e passa a ser grafado da 

seguinte forma: 

“Seção VIII 

Da Ouvidoria Parlamentar” (NR) 

Art. 38. Fica alterado o caput do artigo 39 da Resolução nº 332, 

de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 39. A Ouvidoria Parlamentar é o órgão de 

interlocução entre a Câmara Municipal e a 

sociedade, constituindo-se em um canal aberto 

para o recebimento de solicitações, pedidos de 

informações, reclamações, sugestões, denúncias e 

quaisquer outros encaminhamentos da sociedade, 

desde que relacionados à Câmara Municipal, sem 

prejuízo de outras atribuições que lhe sejam 

designadas, competindo-lhe:” (NR) 

Art. 39. Fica alterada o inciso II do artigo 39 da Resolução nº 

332, de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 39 ............................................................... 

(...) 

II- Dar prosseguimento às manifestações recebidas, 

respeitada a garantia de denúncia anônima;” (NR) 

Art. 40. Fica alterado o § 1º do artigo 39 da Resolução nº 332, 

de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 39 ............................................................................... 

(...) 

§ 1º A Ouvidoria Parlamentar responderá em até 15 (quinze) 

dias, a contar do seu recebimento, as solicitações que lhe forem 

remetidas e encaminhadas, sendo que esse prazo será de 20 

(vinte) dias quando a demanda necessitar de encaminhamentos 

ou respostas de outros órgãos da Câmara Municipal.” (NR) 

Art. 41. Fica alterado o § 3º do artigo 39 da Resolução nº 332, 

de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 39 .............................................................  

(...) 

§ 3º O Ouvidor será nomeado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, entre os membros do Poder 

Legislativo, por período de 06 (seis) meses, 

podendo ser reconduzido por igual período.” (NR) 

Art. 42. Fica incluído o § 4º no artigo 39 da Resolução nº 332, 

de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 39 ............................................................... 

(...) 

§ 4º As competências da Ouvidoria serão reguladas 

em legislação específica, sem prejuízo daquilo 

previsto nesta Resolução.” (NR) 

Art. 43. Fica alterado o artigo 40 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação: 
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 “Art. 40. A estrutura da Ouvidoria Parlamentar é composta por 

1 (um) Ouvidor, com natureza de preenchimento e padrão 

remuneratório previsto no Anexo I, II e III desta Resolução.” (NR) 

Art. 44. O Capítulo III, do Título I, da Resolução nº 332, de 11 

de Abril de 2016, fica redenominado e passa a ser grafado da 

seguinte forma: 

“CAPÍTULO II 

DAS DENOMINAÇÕES E TABELA DE VENCIMENTOS” 

(NR) 

Art. 45. Fica alterado o caput do artigo 41 da Resolução nº 332, 

de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 41. Para os efeitos desta Resolução se entende:” (NR) 

Art. 46. Fica alterado o § 2º do artigo 41 da Resolução nº 332, 

de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 41...................................................................... 

(...) 

§ 2° Função ou Atribuição, é o conjunto de tarefas 

atribuídas a cada indivíduo da organização.” (NR) 

Art. 47. Fica alterado o § 5º do artigo 41 da Resolução nº 332, 

de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 41.............................................................. 

(...) 

§ 5º Nomeação, é o ato administrativo para o 

provimento de cargo efetivo ou em comissão.” (NR) 

Art. 48. Fica alterado o § 6º do artigo 41 da Resolução nº 332, 

de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 41. ................................................................... 

(...) 

§ 6º Exoneração, é o ato administrativo para o 

desligamento do ocupante de cargo efetivo ou em 

comissão.” (NR) 

Art. 49. O Capítulo VI, do Título I, da Resolução nº 332, de 11 

de Abril de 2016, fica redenominado e passa a ser grafado da 

seguinte forma: 

“CAPÍTULO III 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS” (NR) 

Art. 50. Ficam alterados os § § 1º e 2º do artigo 43 da 

Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016, passando a vigorar com 

as seguintes redações: 

“Art. 43 ...................................................................................... 

(...) 

§ 1º Cargos m comissão são aqueles de recrutamento amplo, 

de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara 

Municipal. 

§ 2º Função de confiança é aquela de recrutamento limitado 

aos servidores efetivos do Legislativo Municipal, de livre 

designação e dispensa pelo Presidente da Câmara Municipal.” 

(NR) 

Art. 51. Fica alterado o artigo 51 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 51. Aos servidores ocupantes de cargos em comissão do 

Poder Legislativo são assegurados os mesmos direitos e 

vantagens, salvo pecuniárias, bem como exigidos os respectivos 

deveres, dos servidores efetivos.” (NR) 

Art. 52. Fica alterado o artigo 53 da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 53. O Regime Jurídico dos Servidores do Poder Legislativo 

é de natureza estatutária, aplicando-se subsidiariamente o 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Araguaína, até 

a edição de regulamentação própria.” (NR) 

Art. 53. Os anexos I, II, III e IV da Resolução nº 332, de 11 de 

Abril de 2016, ficam alterados e passam a vigorar na forma dos 

anexos I, II, III e IV desta Resolução. 

Art. 54. Fica incluído o inciso VII do artigo 7º da Resolução nº 

350, de 4 de Dezembro de 2018, que dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários – PCCS dos Servidores Efetivos da 

Câmara Municipal de Araguaína/TO, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 
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 “Art. 7º .................................................................... 

(...) 

VII – Jornalista;” (NR) 

Art. 55. Fica alterado o Anexo I - Grupo Operacional III - da 

Resolução nº 350, de 4 de Dezembro de 2018, que dispõe sobre o 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS dos Servidores 

Efetivos da Câmara Municipal de Araguaína/TO, na forma 

estabelecida, nos termos do anexo V, desta Resolução. 

Parágrafo único. O padrão de vencimento do cargo de 

Jornalista obedecerá ao fixado na Resolução nº 350, de 4 de 

Dezembro de 2018. 

Art. 56. Ficam revogados os artigos 27, 28, 29, 30 e 31 da 

Resolução nº 332, de 11 de Abril de 2016. 

Art. 57. Ficam revogadas: 

I- A íntegra da Resolução nº 337, de 20 de Fevereiro de 

2017; 

II- A íntegra da Resolução nº 351, de 12 de Dezembro de 

2018; 

III- Os artigos 1º, 2º e 4º da Resolução nº 352, de 12 de 

Fevereiro de 2019; 

IV- A íntegra da Resolução nº 360, de 17 de Dezembro e 

2020; 

V- A íntegra da Resolução nº 361, de 5 de Janeiro de 2021; 

VI- A íntegra da Resolução nº 365, de 14 de Setembro de 

2021; 

VII- A íntegra da Resolução nº 369, de 7 de Fevereiro de 2022; 

VIII- A íntegra da Resolução nº 372, de 8 de Agosto de 2022; 

IX- Os artigos 5º, 7º e 8º da Resolução nº 373, de 8 de Agosto 

de 2022; 

Art. 58.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 5 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

MARCOS ANTÔNIO DUARTE DA SILVA 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


