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ATOS DO EXECUTIVO
LEI COMPLEMENTAR 075, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020
Altera a redação do artigo 41 da
Lei nº 2.494, de 28 de dezembro
de 2006.
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 O artigo 41 da Lei nº 2.494, de 28 de dezembro de 2006,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 41. [...]
VIII - demarcação de espaço no loteamento destinado
à implantação de campo de futebol com medidas de
18m (dezoito metros) de largura por 36m (trinta e seis
metros) de comprimento, totalizando 648m² (seiscentos
e quarenta e oito metros quadrados), sendo vedada a
construção de outras edificações nessa área.
Art. 2º A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de
novembro de 2020.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína
LEI MUNICIPAL Nº 3178, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre a prioridade de mulheres
vítimas
de
violência
doméstica
matricularem seus dependentes nas
instituições de educação básica do
Município de Araguaína.
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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 determinado que a mulher em situação de violência
doméstica ou familiar tem prioridade para matricular seus dependentes
em instituição de educação básica municipal mais próxima de seu
domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação
de documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial, da
medida protetiva ou do processo de violência doméstica e familiar em
curso.
Parágrafo Único. Para os fins desta Lei, educação básica
compreende as escolas e creches municipais de Araguaína.
Art. 2º Fica assegurado o sigilo dos dados da pessoa que
dispuser dos benefícios instituídos por esta Lei, assim como de seus
dependentes matriculados ou transferidos, e o acesso às informações
deverá ser tratado como reservado, sendo vedada sua divulgação, salvo
por determinação judicial.
Parágrafo Único. A divulgação irregular dos dados de que
dispõe o caput deste artigo sujeitará o responsável às responsabilidades
administrativas, civis e penais pela conduta indevida.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 de novembro de 2020.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína
LEI MUNICIPAL Nº 3179, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre cessão gratuita ao
Poder Público municipal, por parte das
empresas que administram cinemas
no município de Araguaína, de tempo
para
divulgação
de
campanhas
socioeducativas antes de cada sessão.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins,
APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições
legais, SANCIONO a seguinte Lei:
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui
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Art. 1º Fica determinado que as empresas que administram
cinemas no município de Araguaína, devem ceder, de forma gratuita, ao
Poder Público municipal o tempo de 1,5 minuto (um minuto e meio) antes
do início de cada sessão para realização de campanhas socioeducativas.
Parágrafo único. A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais somente poderá
ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a
promoção pessoal de autoridade, agente político de qualquer esfera de
Poder ou de servidor público.
Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará os
infratores às seguintes penalidades, sem prejuízo da incidência de
outras sanções administrativas:
I - na primeira infração: notificação de advertência para sanar a
irregularidade no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da data
da notificação;
II - na segunda infração: multa graduada de acordo com a
gravidade da infração, nunca inferior a R$ 1.000,00 (mil reais);
III - na terceira infração: multa triplicada;
IV - após a terceira infração: cassação do alvará de
funcionamento, a critério do órgão público municipal competente.
Parágrafo único. Os valores arrecadados com as multas,
conforme as disposições desta Lei, deverão ser revertidos em favor do
Poder Executivo Municipal para ações de assistência social.
Art. 3º O Poder Executivo municipal regulamentará esta Lei,
definido os parâmetros necessários ao seu cumprimento.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 de novembro de 2020.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína
LEI MUNICIPAL Nº 3180, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.
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Tiradentes, na cidade de Araguaína, passa a se chamar Rua Vereador
Enésio Sousa Lima.
Parágrafo Único. A mudança de denominação da via pública a
que se refere esta Lei é uma homenagem ao ex-vereador de Araguaína,
Enésio de Sousa Lima, que faleceu no ano de 2013, e irmão do exprefeito João de Sousa Lima, ambos pioneiros desta cidade.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 de novembro de 2020.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína
LEI MUNICIPAL Nº 3182, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.
Promove a inclusão de candidatos
deficientes auditivos e/ou visuais nas
provas de concurso público.
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 assegurado à pessoa com deficiência atendimento
especial e em igualdade de oportunidade com os demais candidatos no
âmbito da administração pública municipal direta e indireta de Araguaína,
nas seguintes seleções:
I - em concurso público para o provimento de cargos efetivos e
de empregos públicos; e
II - em processos seletivos para a contratação por tempo
determinado para atender necessidade temporária de excepcional
interesse público.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilização de cadeira de rodas
nas agências bancárias do município de
Araguaína.

Art. 2º Fica assegurado o acesso às seguintes tecnologias
assistivas na realização de provas em concursos públicos e em
processos seletivos, sem prejuízo de adaptações razoáveis que se
fizerem necessárias:

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de minhas
atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei:

I - ao candidato com deficiência visual:
a) prova impressa em braille;
b) prova impressa em caracteres ampliados, com indicação do
tamanho da fonte;
c) prova gravada em áudio por fiscal ledor, com leitura fluente;
d) prova em formato digital para utilização de computador com
software de leitura ou ampliação de tela; e
e) designação de fiscal para auxiliar na transcrição das respostas.

Art. 1º Fica determinado que todas as agências bancárias do
Município de Araguaína devem dispor de, no mínimo, uma cadeira de
rodas, destinada a atender clientes idosos e pessoas portadoras de
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.
Art. 2º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente
Lei no que couber, instituindo a aplicação de penalidades para o caso de
descumprimento das determinações estabelecidas pela presente norma.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 de novembro de 2020.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína
LEI MUNICIPAL Nº 3181, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre denominação de via
pública no Bairro São João, e dá outras
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de minhas
atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º Fica determinado que a via pública denominada de Rua
01, localizada entre a Avenida Prefeito João de Sousa Lima e Avenida

II - ao candidato com deficiência auditiva:
a) prova gravada em vídeo por fiscal intérprete da Língua
Brasileira de Sinais – Libras, nos termos do disposto na Lei nº 12.319, de
1º de setembro de 2010, preferencialmente com habilitação no exame
de proficiência do Programa Nacional para a Certificação de Proficiência
no Uso e Ensino da Libras e para a Certificação de Proficiência em
Tradução e Interpretação da Libras/Língua Portuguesa - Prolibras; e
b) autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito
à inspeção e à aprovação pela autoridade responsável pelo concurso
público ou pelo processo seletivo, com a finalidade de garantir a
integridade do certame.
III - ao candidato com deficiência física:
a) mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização
da prova;
b) designação de fiscal para auxiliar no manuseio da prova e na
transcrição das respostas; e
c) facilidade de acesso às salas de realização da prova e às
demais instalações de uso coletivo no local onde será realizado o
certame.
Art. 3º O requerimento para atendimento especial deve ser
feito no momento da inscrição no concurso, para que haja a análise
necessária e a promoção das devidas adaptações em tempo hábil.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
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Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Washington Luiz Pereira de Sousa
Superintendente de Licitações e Compras

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 de novembro de 2020.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína

SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO

PORTARIA 302, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37,
inciso V da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica do Município de
Araguaína, Lei Municipal 2829/2012 e 2870/2013.
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, a pedido, LEILA SANTOS MEL, inscrita no
CPF: 006.254.811-51, do cargo em comissão de Assessora Técnica V,
lotada no Gabinete do Prefeito – Assessoria de Comunicação – ASCOM.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 2474.0006939/2014.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Seleção Original
001/2014.
Contratante: Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e
Habitação.
Contratada: Construtora M-21 LTDA.
Período: 12 (doze) meses, ou seja, até 09.11.2021.
Data de assinatura do 8º Aditivo: 09/11/2020.
Amparo Legal: item 3.4 do Edital de Licitação do processo n.º
2474.0006939/2014.
Araguaína, Estado do Tocantins, 09 de novembro de 2020.
FERNANDA RIBEIRO BARBOSA
Secretária Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação
Portaria Nº 361, de 24 de abril de 2017

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
AVISO DE LICITAÇÃO
A Superintendência de Licitações e Compras de Araguaína – TO, torna
público que fará realizar na sala da Comissão Permanente de Licitações,
localizada na Avenida José de Brito Soares, Nº 728, Setor Anhanguera,
Araguaína – TO (Prédio da Prefeitura Municipal), as licitações abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 041/2020. Abertura dia 24.11.2020
às 12h30min, Registro de preços para eventual aquisição de oxigênio
medicamentoso, disponibilizando os cilindros em regime de comodato.
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 035/2020. Abertura dia 24.11.2020
às 15h30min, Registro de Preços para Contratação futura e eventual de
empresas especializadas na prestação de serviço de telefonia fixa, local,
longa distância nacional – LDN e longa distância internacional – LDI e
serviço de discagem direta gratuita – DDG 0800.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (063) 3411- 7004 e
no guichê da CPL, no horário de 12h00min ás 18h00min em dias úteis,
RETIRADA DO EDITAL NO SITE: www.bnc.org.br.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2020.
Abertura dia 23.11.2020 às 13h30min, Registro de Preços para eventual
contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de
cartuchos de tinta, cartuchos de toner, recarga de cartuchos de tinta e de
remanufatura de cartuchos de toner, com troca de cilindro e chip, para
as impressoras a jato de tinta e a laser, para atender a demanda dos
Órgãos integrantes da Prefeitura Municipal de Araguaína – TO.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2020.
Abertura dia 25.11.2020 às 13h00min, Registro de Preços para
contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços
Gerenciados de Segurança da Informação, contemplando o fornecimento
em comodato de soluções de segurança de proteção de rede, dados
e endpoint, juntamente com serviços técnicos especializados para
gerenciamento e suporte às soluções.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (063) 3411- 7004 e
no guichê da CPL, no horário de 12h00min ás 18h00min em dias úteis,
RETIRADA DOS EDITAIS NO SITE: www.araguaina.to.gov.br
Araguaína-TO, aos 09 dias de novembro de 2020.

Ofício do Conselho Municipal de Contribuintes Nº 491/2020.
Araguaína, TO – 06 de novembro de 2020.
Prezados Senhores,
Em cumprimento ao artigo 185 da Lei Complementar nº 017/2013,
combinado com o artigo 184 da Lei Complementar nº 058/2017, venho
por meio deste informar Vossas Senhorias a Pauta do Julgamento a
ser realizado pelo Conselho Municipal de Contribuintes no dia 11 de
novembro de 2020:
Processo nº
347/2013

Interessado
A3 Empreendimentos Imobiliários LTDA

Data/Hora
11.11.2020
14h30

As Sessões do Conselho Municipal de Contribuinte serão
realizadas no auditório Jauro Stuart Gurgel, no terceiro piso da Secretaria
Municipal de Administração, situada na Rua 25 de Dezembro, nº 265,
Centro, nesta cidade.
Atenciosamente,
GILSON CUTRIM FERREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

SECRETARIA DA SAÚDE

Processo: 2020005512
Interessado: Fundo Municipal de Saúde
Assunto: Aquisição de Material Permanente
Termo de Homologação
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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DESPACHO Nº 243/2020 - Tendo em vista o que consta neste processo,
em especial a decisão na qual o Pregoeiro Vitor Nathan Araújo Aguiar
e equipe de apoio, designada na portaria nº 072 de 26 de MARÇO de
2019, referente ao Pregão Presencial nº 039/2020 Tipo, Menor Preço por
ltem, para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento
Materiais Permanentes, para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde - HOMOLOGO o resultado do julgamento a que
chegou a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal
da Administração em favor das empresas abaixo relacionadas, devendo
a despesa correr à conta de dotação própria do vigente orçamento
conforme segue abaixo:
PREGÃO ELETRONICO: 039/2020
PREOCESSO: 2020005512
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER SERVIÇO DE
ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD
EMPRESA VENCEDORA

ITENS

GREGORIO E MACHADO LTDA

01, 03, e 12

CMED DISTRIBUIDORA LTDA

02, 05, 06, 09, 10, 11, 14, e 16

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

04

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

07 e 19

NM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
PROD MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

08, 13, 15, 17, e 18

Funcional programática

Elemento Despesa

Fonte

10.302.2062.2539

33.90.30.16

401

Ficha
20201375

Signatário: Secretária Municipal de Saúde
Araguaína - TO, 25 de outubro 2020.
Publique-se
ANA PAULA DOS SANTOS ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 057/2020

ASTT

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,
Araguaína, aos 09 dias do mês de OUTUBRO de 2020.
ANA PAULA DOS S. ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal da Saúde
Portaria Nº 057/2020

PROCESSO Nº:
2020010031
ORGÃO: Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito de
Araguaína - ASTT
ASSUNTO:
Contratação de empresa especializada em
fornecimento de EPI’s e insumos para atender as necessidades da
Agência
INTERESSADO:
S.P DE SOUSA & CIA LTDA - ME
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO Nº 24/GAB/2020

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 066/2020
Processo nº 2020008016 (ref. Proc. nº 2020004564)
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
Objeto: Fornecimento do material de expediente, para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, através da
Superintendência de Atenção Especializada.
Modalidade: Pregão Presencial - SRP
Valor total: R$ 27.472,15 (vinte e sete mil quatrocentos e setenta e dois
mil reais e quinze centavos);
Data da Assinatura: 25/10/2020
Vigência: 25/10/2020 a 24/04/2021
Dotação:
Funcional programática

Elemento Despesa

Fonte

Ficha

10.302.2062.2375

33.90.30

401

20201306

Signatário: Secretária Municipal de Saúde
Araguaína - TO, 25 de outubro 2020.
Publique-se
ANA PAULA DOS SANTOS ANDRADE ABADIA
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 057/2020
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 067/2020
Processo nº 2020008017 (ref. Proc. nº 2020004564)
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: E G DELMONDES - ME
Objeto: Fornecimento do material de expediente, para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, através da
Superintendência de Atenção Especializada
Modalidade: Pregão Presencial - SRP
Valor total: R$ 8.126,35 (oito mil cento e vinte e seis reais e trinta e cinco
centavos);
Data da Assinatura: 25/10/2020
Vigência: 25/10/2020 a 24/04/2021
Dotação:

Considerando a realização de cotação de preço para a
contratação de empresa especializada em fornecimento de EPI´s
e insumos para atender as necessidades da Agência Municipal de
Segurança, Transporte e Trânsito de Araguaína – ASTT, anexada ao
processo;
Considerando que a proposta de menor valor, correspondente
a R$ 8.142,00 (oito mil, cento e quarenta e dois reais) ofertado pela
Empresa, S.P DE SOUSA & CIA LTDA – ME (CNPJ nº 16.830.414/000188), apresenta preço compatível com o mercado local, estando dentro
do valor permitido no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93
(Dispensa de Licitação), RATIFICO a presente dispensa e AUTORIZO
a contratação de empresa especializada em fornecimento de EPI´s e
insumos para atender as necessidades da Agência, devendo a empresa
comprovar a regularidade fiscal, para tanto sugerimos que seja ela
adjudicada para a aquisição do material, cuja despesa correrá por conta
da Funcional Programática: 15.452.2010.2553; Elementos de Despesa
33.90.30.28/ 33.90.30.44/ 33.90.30.99; Fonte: 010; Ficha 20201146.
Considerando que a presente aquisição não se trata de parcelas
de uma mesma compra ou serviços, encaminha-se este processo a
Controladoria Municipal do Município Araguaína.
AGÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTES E
TRÂNSITO DE ARAGUAINA – ASTT, em 6 de novembro de 2020.
FABIO FIOROTTO ASTOLFI
Presidente da ASTT
Portaria nº 12/2017

CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÍNA
LEI PROMULGADA Nº 3175, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.
Altera a Lei nº 2.503, de 08 de maio de
2007, que criou o Sistema de Transporte
Escolar no âmbito do Município de
Araguaína, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e com base no
Art. 56, § 8º, da Lei Orgânica do Município e Art. 173, Parágrafo Único
do Regimento Interno desta Casa de Leis, PROMULGA a seguinte Lei.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP
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Art. 1º O § 2º do artigo 5º da Lei nº 2.503, de 08 de maio de 2007,
que criou o Sistema de Transporte Escolar no âmbito do Município de
Araguaína, passa a vigorar com a seguinte reação:
Art. 5º [...]
§ 2º Somente serão permitidos para o transporte escolar, veículos
homologados através de portarias expedidas pelo Departamento
Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO), obedecidas as normas
vigentes e a lotação definida em lei, sendo que:
I - veículos com capacidade para até 15 (quinze) passageiros
não poderão ultrapassar 14 (quatorze) anos da data de fabricação;
II - os demais veículos com maior capacidade não poderão
ultrapassar 20 (vinte) anos da data de fabricação.
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tarifa de água tratada e da taxa de esgoto, bem como outras cobranças
pertinentes a esses serviços, por parte da concessionária responsável
pelo fornecimento de água tratada e saneamento básico no Município
de Araguaína.
Parágrafo único. Para fins de consecução do disposto no caput
deste artigo, estão contempladas nas isenções previstas por esta Lei as
seguintes entidades:
I - os templos religiosos;
II - as associações de bairro;
III - as associações desportivas;
IV - outras agremiações sem fins lucrativos.
Art. 2º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 09 dias do mês de
novembro de 2020

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 09 dias do mês de
novembro de 2020.

ALDAIR DA COSTA SOUSA – Gipão
- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO.

ALDAIR DA COSTA SOUSA – Gipão
- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO.

LEI PROMULGADA Nº 3176, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

RESOLUÇÃO Nº 358. DE 29 DE NOVEMBRO DE 2020.

Proíbe a cobrança de tarifa de energia
elétrica na modalidade comercial
em templos religiosos, agremiações
e entidades sem fins lucrativos no
Município de Araguaína.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
REAJUSTE AO SALÁRIO BASE DOS
SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e com base no
Art. 56, § 8º, da Lei Orgânica do Município e Art. 173, Parágrafo Único
do Regimento Interno desta Casa de Leis, PROMULGA a seguinte Lei.

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA,
ESTADO DO TOCANTINS, aprovou, nos termos do disposto no inciso
X, do art. 37, da Constituição Federal; e art. 25, § 4º, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, e eu, PRESIDENTE DA MESA DIRETORA,
PROMULGO a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica proibida a cobrança, na modalidade comercial, da
tarifa de energia elétrica, bem como outras cobranças pertinentes a este
serviço, por parte da concessionária responsável pelo fornecimento de
energia elétrica no Município de Araguaína.
Parágrafo único. Para fins de consecução do disposto no caput
deste artigo, estão contempladas nas isenções previstas por esta Lei as
seguintes entidades:
I - os templos religiosos;
II - as associações de bairro;
III - as associações desportivas;
IV - outras agremiações sem fins lucrativos.
Art. 2º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei.

Art. 1º. O salário-base dos servidores efetivos da Câmara
Municipal de Araguaína terá acréscimo de 4.31 % (quatro inteiros e trinta
um decimo).
Art. 2º. O acréscimo concedido no artigo anterior é relativo ao
reajuste previsto na data base do ano de 2020 e aplica-se aos servidores
efetivos em exercício.
Parágrafo único: O servidor efetivo que por algum motivo
não esteja exercendo seu cargo originário, ao retornar a ele e na sua
respectiva data de retorno, receberá seu salário-base já devidamente
atualizado na porcentagem prevista no artigo 1º.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2020, revogando as
disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 09 dias do mês de
novembro de 2020.
ALDAIR DA COSTA SOUSA – Gipão
- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA,
ESTADO DO TOCANTINS, aos 29 de agosto dias do mês de novembro
do ano de 2020.
ALDAIR DA COSTA SOUSA - GIPÃO
-Presidente da Câmara Municipal de Araguaína -

LEI PROMULGADA Nº 3177, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

RESOLUÇÃO Nº. 359. DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.

Proíbe a cobrança de tarifa de água
tratada e da taxa de esgoto na
modalidade comercial em templos
religiosos, agremiações e entidades
sem fins lucrativos no Município de
Araguaína.

Dispõe sobre alteração da Resolução
nº 350, de 04 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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA,
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e com base no
Art. 56, § 8º, da Lei Orgânica do Município e Art. 173, Parágrafo Único
do Regimento Interno desta Casa de Leis, PROMULGA a seguinte Lei:

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado
do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, nos
termos do Art. 15, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal c/c Art. 73 § 1º,
incisos I e II, do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal
de Araguaína, APROVOU e eu, PRESIDENTE DA MESA DIRETORA,
PROMULGO a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica proibida a cobrança, na modalidade comercial, da
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Art. 1º A Resolução nº 350, de 04 de dezembro de 2018, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
Art.28............................................................................................
......................................................................................................
§ 4º O Adicional por Titularidade integra a remuneração
do servidor para efeito de férias, licenças e afastamentos
remunerados, e incorporar-se-á aos vencimentos, compondo
a base de cálculo das contribuições previdenciárias para efeito
de aposentadoria e cessão, desde que esta seja para exercer
funções correlatas às atribuições do cargo, ou de relevante
interesse do Município definido por ato do Poder Executivo ou
Legislativo.
......................................................................................................
Art.29............................................................................................
......................................................................................................
§ 1º O adicional de Escolaridade de que trata o caput deste artigo
será devido a partir da data de apresentação do título, diploma
ou certificado reconhecido pelo MEC ao Setor de Recursos
Humanos desta Câmara Municipal, via requerimento.
§ 2º O Adicional por Escolaridade integra a remuneração
do servidor para efeito de férias, licenças e afastamentos
remunerados, e incorporar-se-á aos vencimentos, compondo
a base de cálculo das contribuições previdenciárias para efeito
de aposentadoria e cessão, desde que esta seja para exercer
funções correlatas às atribuições do cargo, ou de relevante
interesse do Município definido por ato do Poder Executivo ou
Legislativo.
......................................................................................................
Art. 30. Os servidores efetivos e estáveis terão direito ao
Adicional de Capacitação sobre o vencimento base, por cursos
apresentados na área de atuação do servidor, nos limites a
seguir:
I - 100 (cem) horas: 1% (um por cento) sobre o vencimento base;
II - 200 (duzentas) horas: 2% (dois por cento) sobre o vencimento
base, ou;
III - 300 (trezentas) horas: 3% (três por cento) sobre o vencimento
base.
§ 1º O prazo para entrega dos certificados, título ou diploma
ao Setor de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, via
requerimento, será o mês de outubro de cada ano, sendo o
Adicional de Capacitação devido a partir do mês de janeiro do
ano seguinte, até o limite de 3% (três por cento).
§ 2º Considera-se área de atuação do servidor aquela área de
conhecimento trabalhada no cargo para o qual foi aprovado,
aquela desenvolvida em seu local de lotação ou departamento,
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bem como aquelas essenciais para o desempenho dos trabalhos
do Poder Legislativo.
§ 3º O total do Adicional de que trata este artigo não poderá
exceder a 30% (trinta por cento) do valor do vencimento base
do servidor.
§ 4º O Adicional de Capacitação integra a remuneração
do servidor para efeito de férias, licenças e afastamentos
remunerados, e incorporar-se-á aos vencimentos, compondo
a base de cálculo das contribuições previdenciárias para efeito
de aposentadoria e cessão, desde que esta seja para exercer
funções correlatas às atribuições do cargo, ou de relevante
interesse do Município definido por ato do Poder Executivo ou
Legislativo.
..............................................................................................(NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir do dia 01 de novembro de 2020.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, aos 29 dias do mês de
outubro de 2020.
ALDAIR DA COSTA SOUSA (Gipão)
- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína -

PUBLICAÇÃO PARTICULAR
EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A empresa CONFEMIX COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS
PARA CONFEITARIA LTDA, empresa Limitada de direito privado,
registrada no CNPJ 36.084.483/0001-05, com nome fantasia de
CONFEMIX, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a DISPENSA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL para a atividade de Comércio Atacadista
de Embalagens, no seguinte endereço Rua das Mangueiras, N° 1021,
Setor Central, CEP 77.804-110, nesta cidade de Araguaína, Estado do
Tocantins. O empreendimento se enquadra na Resolução COEMA/TO
nº 07/2005 e no Decreto Municipal de Araguaína 176/2019 que dispõem
sobre o Licenciamento Ambiental.
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