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DECRETOS 
 

Decreto nº 45/2022 

de 19 de abril de 2022 
 

“Dispõe sobre Ponto Facultativo e dá 

outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Munici-

pal de Colmeia, Estado do Tocantins, no 

uso de suas atribuições legais e constitucio-

nais, pelo presente; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica decretado Ponto Facultativo em 

todas as Repartições Públicas do Município 

de Colméia no dia 22 de abril de 2022. 
 

Art. 2º. Permanece funcionando as Reparti-

ções Públicas de Atendimentos essenciais 

(saúde, Limpeza Pública, Conselho Tutelar) 
 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data 

da sua publicação, revogando as disposi-

ções em contrário. 
 

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

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL DE COL-

MEIA-TO, aos 19 dias do mês de abril de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

Decreto nº 46/2022 

de 20 de abril de 2022 
 

“Dispõe sobre a adequação dos vencimen-

tos dos professores da Rede Municipal de 

Ensino, do Município de Colméia/TO, às 

diretrizes da Lei Federal n° 11.738/2008, e 

dá outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Munici-

pal de Colméia, Estado do Tocantins, no 

uso de suas atribuições legais e constitucio-

nais, pelo presente; 
 

Considerando o que estabelece a Lei Fede-

ral n° 11.738, de 16 de julho de 2008; 
 

Considerando o que estabelece a Portaria n° 

67, de 04.02.2022, do Ministério da Educa-

ção, em homologação ao Parecer n° 

2/2022/Chefia de Gab/SEB, de 31.01.2022, 

da SEB, definindo o reajuste do Piso Sala-

rial Profissional Nacional do Magistério; 
 

DECRETA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Art. 1º. Ficam ratificadas as determinações 

do Ministério da Educação (MEC), relati-

vas aos valores do piso salarial nacional dos 

profissionais do magistério para o exercício 

de 2022, de R$ 3.845,63 (três mil oitocen-

tos e quarenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos), no âmbito do município de Col-

méia/TO, para pagamento dos professores 

municipais e especialistas em educação. 
 

Art. 2º. Os valores do piso profissional 

salarial são devidos a partir de janeiro de 

2022, de conformidade com a Lei Federal 

n° 11.738, de 26 de julho de 2008. 
  

Art. 3º. As despesas decorrentes deste De-

creto correrão por conta de dotação orça-

mentária própria. 
 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data 

da sua publicação, retroagindo os seus efei-

tos a 03 de Janeiro de 2022, revogando as 

disposições em contrário. 
 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Col-

méia-TO, aos 20 (vinte) dias do mês de 

abril de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 
(Vide anexos) 

_______________________________________ 
 

PORTARIAS 
 

Portaria nº 63/2022 

de 20 de abril de 2022 
 

“Dispõe sobre a concessão de licença por inte-

resse Particular não-remunerada a Servidora 

Pública Municipal e dá outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Munici-

pal de Colméia, Estado do Tocantins, no 

uso de suas atribuições legais e constitucio-

nais, pelo presente; 
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º. CONCEDER licença não-

remunerada, pelo período de 1 (um) ano, a 

partir de 07 de maio de 2022 a 07 de maio 

de 2023, a Sra. JANY PAULA ALVES 

FERREIRA, Servidora Pública Municipal, 

Matricula n° 214, Auxiliar Administrativo, 

Lotada na Secretaria Municipal de Admi-

nistração, Município de Colméia, Estado do 

Tocantins, para tratar de Assuntos de Inte-

resse Particular.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação, revogando as disposi-

ções em contrário.  
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Colméia-TO, 

aos 20 (vinte) dias do mês de Abril de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

PORTARIAS 
 

Portaria nº 64/2022 

de 20 de abril de 2022 

 

“Dispõe sobre a concessão de gratifica-

ção ao Servidor Municipal e determina 

outras providências.”  

 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colméia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. CONCEDER gratificação ao Sr. 

SILVANO JOSÉ DE SOUSA, matrícula 

funcional n° 2210, gratificação de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o seu salário 

base, de acordo com a Lei Complementar 

Municipal de n° 644/2013, de 10 de ju-

nho de 2013. 
 

Art. 2º. Esta Portaria entra vigor na data 

da sua publicação, retroagindo os seus 

efeitos a 01 de Abril de 2022, revogando 

as disposições em contrário. 
 

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

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO, aos 20 (vinte) dias 

do mês de Abril de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

Portaria nº 65/2022 

de 20 de abril de 2022 
 

“Dispõe sobre a concessão de gratifica-

ção ao Servidor Municipal e determina 

outras providências.”  
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JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colméia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. CONCEDER gratificação ao Sr. 

DOMINGOS DARLEY GOMES DA 

ROCHA, matrícula funcional n° 2200, 

gratificação de 50% (cinquenta por cento) 

sobre o seu salário base, de acordo com a 

Lei Complementar Municipal de n° 

644/2013, de 10 de junho de 2013. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra vigor na data 

da sua publicação, retroagindo os seus 

efeitos a 01 de Abril de 2022, revogando 

as disposições em contrário. 

 

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

 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO, aos 20 (vinte) dias 

do mês de Abril de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
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COMO TER MAIS ENERGIA ATRAVÉS DESTES  
3 PEQUENOS HÁBITOS DIÁRIOS  

 
Como ter mais energia? Como ter disposição ao 
longo do dia? Energia, não tempo, é a base para a 
produtividade. 
 
Ter todas as horas do dia não irá ajudá-lo se você 
estiver exausto pela maior parte do tempo. Seus 
hábitos definem seus níveis de energia: 
 
● Se você tem bons hábitos, você se sentirá energizado 
e será mais resistente ao esgotamento físico e mental. 
 
● Se seus hábitos estão desalinhados, você pode 
entrar em um ciclo em que você se sente cada vez 
pior, até que seja uma luta se manter acordado. 
 
Aqui estão alguns hábitos para aumentar seus níveis 
de energia. 
 
1. Durma cedo. 
 

 

Boas horas de sono formam a base energética para você ter 
disposição o dia inteiro. Crédito: Scott H. Young. 

O sono é a base da sua energia. Se você não 
dormir o suficiente, você começará a ter um desem-
penho ruim. 
 
Enquanto algumas pessoas afirmam trabalhar melhor 
com seis ou menos horas de sono, as pesquisas 
dizem que eles estão se enganando.  
 
Sete a oito horas de sono são obrigatórias para você 
permanecer cognitivamente forte ao longo do dia. 
 
Para algumas pessoas, a privação do sono pode ter 
um platô mental, o que significa que elas se sentem 
um pouco cansadas o dia todo, mas não acham que 
estão piorando. 
 
Um experimento interessante mostrou que a privação 
de sono causou declínios contínuos no desempenho 
mental, embora os sujeitos sentissem que estavam 
se mantendo firmes. 
 
Desafio: vá para a cama às 10 da noite todas as 
noites, incluindo finais de semana, pelos próximos 
trinta dias. 
 
2. Exercite-se todos os dias. 
 

 

Atividade física faz muito bem para ter mais energia, mesmo 
poucos minutos por dia. Crédito: Scott H. Young. 

 
O exercício é um investimento a longo prazo em 
relação a níveis de energia. 
 
A curto prazo talvez você não sinta diferença ao 
cortar a atividade física da sua rotina, mas ao longo 
do tempo não praticar exercícios reduzirá seu condi-
cionamento físico geral, tornando mais difícil pensar 
direito e permanecer alerta durante todo o dia. 
 
Se você se esforça para encontrar tempo para o 
exercício, não faça da academia um pré requisito 
para se exercitar. Crie o hábito de fazer flexões ou 
burpees todos os dias em casa. 
 
Isso fará com que seu coração bombeie mais san-
gue, é o suficiente e você não precisará separar duas 
horas na sua agenda já ocupada. 
 
Você pode adicionar aulas de ginástica ou acade-
mia junto com hábito de fazer flexões durante o 
dia, mas esse investimento básico em exercícios 
irá mantê-lo afiado quando você não puder ir para 
a academia. 
 
Desafio: faça pelo menos 10 burpees ou flexões 
todos os dias da sua casa. 
 

3. Faça o trabalho duro pela manhã. 
 
Procure fazer o seu trabalho mais importante nas 
primeiras quatro horas do dia de trabalho, começan-
do o mais cedo possível. 
 
Os benefícios para sua energia aqui são principal-
mente psicológicos. 
Meus níveis de energia dependem muito do meu humor. 
Se eu tiver feito algum trabalho importante, meu humor 
geralmente é bom e me sinto produtivo. Se perdi tempo 
em e-mails, reuniões, ligações ou não consegui produzir 
algo valioso, muitas vezes fico frustrado e exausto ao 
entrar na segunda metade do dia. 
 

 

Recarregue suas energias com uma boa noite de sono, e faça 
seu melhor trabalho ao acordar. Crédito: Scott H. Young. 

 
A outra razão para essa abordagem é que o trabalho 
profundo nem sempre é sustentável durante todo o 
dia de trabalho. É melhor concentrá-lo em um período 
específico do que inseri-lo aleatoriamente em interva-
los de tempo. 
 
Desafio: faça as primeiras quatro horas da sua ma-
nhã uma zona de trabalho tranquila e profunda. 
 
Fonte: 
https://www.awebic.com/como-ter-mais-energia/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

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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