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PORTARIA 
 

Portaria nº 52/2022 

de 11 de março de 2022 

 

“Dispõe sobre a diária ao senhor JOC-

TÃ JOSÉ DOS REIS, e determinar ou-

tras providências.”  

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, pelo 

presente; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Conceder ao Senhor: JOCTÃ JOSÉ 

DOS REIS, CPF nº 434.885.327-68, ocu-

pante do cargo de Prefeito Municipal, 03 

(três diárias) no valor R$ 375,00 (trezentos 

e setenta e cinco reais), sendo no valor total 

de R$ 1.125,00 (mil e cento e vinte e cinco 

reais), conforme a Lei Municipal nº 

830/2017. 

 

Art. 2º.  A diária refere-se à locomoção do 

Prefeito JOCTÃ JOSÉ DOS REIS para 

Palmas-TO, para participar da reunião no 

Palácio do Araguaia que será realizado no 

dia de hoje 11 de março de 2022 e receber 

os equipamentos agrícolas nos dias 14 de 

março de 2022 e 15 de março de 2022. 

 

Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.  

 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMEIA-TO, aos 11 (onze) dias do 

mês de Março de 2022. 

 
FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secr. Administração, Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 

 

Portaria nº 53/2022 

de 11 de março de 2022 
 

“Dispõe sobre a de licença remunerada 

a Servidora Pública Municipal e dá 

outras providências.”  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: que a servidora é avó 

e responsável direta do menor, e no mesmo 

sentido, o entendimento pacifico sobre o 

direito de gozo da licença em caso de morte 

de parente e na mesma direção a licença 

maternidade por motivos de adoção tempo-

rária. 

 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colmeia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Conceder prorrogação da licença 

da Senhora JOANA DE SOUSA NECO 

VILA NOVA, matrícula nº 299, cargo de 

Professora efetiva, lotada na Secretária 

Municipal de Educação por mais 60 dias, 

conforme o Estatuto dos Servidores do 

Município de Colméia, Lei 609/2011.  

 

Art. 2º.  Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.  

 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMEIA-TO, aos 11 (onze) dias do 

mês de Março de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

LEIS 

 

Lei nº 952/2022 

de 11 de março de 2022 
 

“Dispõe sobre o descarte e/ou doação de 

Livros, Revistas e Jornais da biblioteca 

pública e das Bibliotecas das escolas 

municipais de Colmeia e dá outras pro-

vidências.”  
 

O Prefeito do Município de Colmeia-TO, 

no uso de suas atribuições legais e confe-

ridas pela Lei Orgânica, faz saber que a 

Câmara Municipal APROVOU e ele 

SANCIONA a seguinte Lei: 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a proceder o descarte e/ou 

doação de materiais bibliográficos com 

conteúdo obsoleto ou que não atendam 

mais as necessidades dos usuários da 

Biblioteca Pública Municipal e das Bibli-

otecas das Escolas Municipais. 

 

Art. 2°. São passíveis de descarte e/ou 

doação; 

 

I. material bibliográfico com conteúdo 

obsoleto e arcaico, que não mais satisfaça 

as necessidades dos usuários da bibliote-

ca; 

 

II.  materiais bibliográficos deteriorados, 

em mal estado de conservação, que não 

tenham mais condições de uso nem de 

restauração 

 

III. materiais bibliográficos em quantida-

de excessiva de exemplares. 

 

IV. livros didáticos com mais de 3 anos 

de utilização, conforme orientação do 

Sistema Estadual de Educação. 

 

Art. 3º. Todos os materiais bibliográficos 

pertencentes ao acervo a serem descarta-

dos deverão ser anotados em livro de 

registro, contendo os dados bibliográficos 

dos mesmos e o ano de descarte. 

 

§ 1º. O levantamento para o processo de 

descarte e/ou doação deverá ser realizado 

por um servidor da Biblioteca habilitado 

para o desempenho desta função, o qual 

descreverá cada item de forma detalhada, 

justificando os motivos que o enquadram 

como obsoleto ou a não atender as neces-

sidades dos usuários. 

 

§ 2º. Realizado o levantamento nos ter-

mos que dispõe o § 1º deste artigo, deverá 

este ser encaminhado: 

 

I) Ao Conselho Municipal de Educação, 

para deliberação, sendo que somente 

estará autorizado o descarte e/ou doação 

por aprovação de maioria simples dos 

respectivos membros. 
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Art. 4º. O material bibliográfico quando 

for destinado a doação, após cumpridas as 

exigências constantes nos parágrafos 1º e 

2º do artigo 3º desta Lei, será doado sem-

pre sem encargos a entidades sem fins 

lucrativos, legalmente constituídas e em 

funcionamento, detentoras de declaração 

de utilidade pública municipal, estadual 

ou federal, sediadas no município de 

Colmeia. 

 

Parágrafo único - O Poder Executivo 

Municipal, previamente publicará no 

Diário Oficial do Município, a relação 

dos materiais bibliográficos , Revistas e 

Jornais com conteúdo obsoleto ou que 

não atendam mais às necessidades dos 

usuários da Biblioteca Pública Municipal 

e das Bibliotecas da Escolas Municipais 

disponíveis para doação. 

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Município de Colmeia/TO, aos 11 dias do 

mês de março do ano de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 
 

INSEGURANÇA ECONÔMICA ESTÁ SE 
TORNANDO O NOVO MARCO DA VELHICE 

 

 

 
A insegurança econômica está se tornando o novo 
marco da velhice. É hora de enfrentar a crise de 
aposentadoria deste país. 
 
A situação da aposentadoria no Brasil não é apenas 
ruim; Está ficando pior a cada ano que passa. 
 
A crise engloba todos os tipos de trabalhadores: 
operários de colarinho branco, profissionais altamen-
te qualificados que trabalham para corporações 
lucrativas, funcionários públicos do setor público em 
cidades atormentadas por crises orçamentárias e os 
abandonados empreendedores autônomos. 
 
Muitos perderam o seguro de saúde e os benefícios 
de aposentadoria – e, em alguns lugares, até recebe-
ram ordens para devolver os pagamentos que foram 
mal calculados pelas autoridades previdenciárias em 

anos anteriores. Um número crescente de pessoas 
agora trabalha em empregos que nunca ofereceram 
planos de pensão. 
 
A insegurança está se tornando o padrão de idade 
mais avançada neste país, as pessoas estão tendo 
maior expectativa de vida, mas estão descobertas de 
qualquer tipo de ajuda por parte do estado, visto que 
a saúde começa a ficar precária, os remédios são 
caríssimos e um salário mínimo, ou metade dele, 
como a reforma propõe, não conseguirá satisfazer as 
necessidades básicas de um idoso. 
 
Em todo o espectro, os trabalhadores responderam à 
crise planejando trabalhar muitos anos a mais do que 
esperavam, apenas para descobrir que não conse-
guem manter os empregos que tinham antes. 
 
As dores nas costas e os incapacitantes físicos fazem 
com que o trabalho físico seja muito difícil, enquanto as 
empresas estão sempre procurando descartar os traba-
lhadores mais velhos e mais caros, com raras exceções. 
 
Aqueles que encontram emprego após os 65 anos de 
idade provavelmente serão relegados a posições que 
estão muito abaixo do status – e do salário – dos 
empregos que ocupavam. 
 
A insegurança da aposentadoria é uma manifestação 
cada vez mais séria da vasta desigualdade que está 
corroendo o tecido social do nosso país, mas não é 
um privilégio nosso, os EUA estão passando pela 
mesma crise, e pode ser que seja essa vitrine a qual 
nos espelhamos a décadas que está nos levando 
para o buraco. 
 
E como chegamos até aqui? 
As mesmas forças que erodem os direitos previden-
ciários também estão levando a disparidades salari-
ais históricas, à distribuição desigual da riqueza, a um 
esvaziamento da classe média e à exacerbação das 
iniquidades raciais históricas. 
 
O acirrado mercado acionário aprofunda a desigual-
dade ao elevar a riqueza ao topo. A equidade de 
classe média está atrelada ao mercado imobiliário, 
que girou de maneira desigual. 
 
Podemos ter uma ideia de como a desigualdade afeta 
profundamente a aposentadoria quando olhamos 
para as comunidades que vivenciam a aposentadoria 
de maneiras muito diferentes. 
 
Opelousas, Louisiana, uma cidade de cerca de 
16.000  habitantes, tem uma das maiores taxas de 
pobreza de idosos nos Estados Unidos. Setenta e 
sete por cento afro-americanos e crioulos, Opelousas 
é o lar de homens e mulheres que trabalharam a vida 
toda, principalmente em empregos que não davam 
benefícios – aposentadoria ou não. 
 
Em 2017, a renda per capita em Opelousas era de 
apenas US $ 15.266 por ano e 45,3% de sua popula-
ção vivia na pobreza. Poucos residentes tinham 
direito a licença por doença ou cobertura de saúde 
enquanto trabalhavam, e praticamente nenhum 
poderá contar com uma pensão para apoiá-los quan-
do atingirem a idade de aposentadoria. 
 
Uma vida inteira de pobreza nunca se traduz no que 
o resto do país define como verdadeira aposentado-

ria. Em vez disso, os trabalhadores pobres permane-
cem no trabalho até que não tenham mais forças 
para trabalhar. 
 
A história de Valerie Miller, de 71 anos, oferece um 
vislumbre dessa realidade. Miller cresceu em extrema 
dificuldade. Quando adulta, ela limpava casas en-
quanto seu marido, Martin, trabalhava como carpintei-
ro, até que aos 60 anos a doença o acometeu. 
 
Ele agora está em uma casa de repouso com Parkin-
son, e ela sobrevive em sua casa sozinha com um 
cheque da Previdência Social de US $ 960 por mês e 
US $ 50 em vales-refeição. Endurecida por anos na 
pobreza, Miller se sente abandonada. “Muitas pesso-
as, às vezes, se perguntam como você está fazendo 
isso, como você consegue”, diz ela. 
 
Em contraste, Ogden, Utah, teve mais facilidade em 
cuidar de seus aposentados. Uma pequena cidade 
aninhada na base das Montanhas Wasatch, Ogden 
ganhou a notável distinção de receber uma pequena 
riqueza entre as áreas metropolitanas estatísticas dos 
EUA, com 500.000 pessoas ou mais. 
 
Os habitantes de Ogden são muito mais propensos 
do que os moradores de Opelousas a viver uma boa 
vida em seus anos de trabalho e poderem se aposen-
tar confortavelmente. 
 
Fonte: 
https://arte.folha.uol.com.br/mercado/2017/previdenci
a/como-chegamos-aqui/ 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Joctã José dos Reis 

Prefeito Municipal 

Cristiane Divina Pereira Cardoso 

Secretária Municipal de Transparência  

e Controle Interno (Dec. nº 01 de 03/01/2022) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015) 
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