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PORTARIAS 
 

Portaria nº 82/2022 

de 10 de junho de 2022 
 

“O Secretário Municipal de Administração de 

Colméia, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais e demais 

prerrogativas, tendo em vista a Lei nº 830/2017, 

autoriza viagem de servidores por interesse da 

Administração e dá outras providências.”  
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMI-

NISTRAÇÃO DE COLMÉIA, Estado do 

Tocantins, usando de suas atribuições legais, 
 

RESOLVE: 
 

Art.1º. Autorizar o (a) servidor (a) Joctã 

José dos Reis, portador do CPF: 

431.885.327-68, lotado no Gabinete Muni-

cipal, na função de Prefeito, para viagem à 

cidade de Palmas–TO, para participar de 

reunião no Gabinete do Deputado Federal 

Vicentinho Júnior, tratando de interesse do 

Município de Colméia-TO, nos dias 13 e 14 

de junho de 2022. 
 

Art. 2º. Fica autorizado a conceder o valor 

de 02 (duas) diárias, ao preço unitário de 

R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco re-

ais), sendo um valor total de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais), para custeio 

das despesas com viagem; 
 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se as disposi-

ções em contrário. 
 

Data da Saída: 13/06/2022 

Horário de Saída: 08h30min. 

Data da Chegada: 15/06/2022 

Horário de Chegada: 08h00min. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-

NISTRAÇÃO DE COLMEIA, aos 10 do 

mês de junho de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

DECRETOS 
 

Decreto nº 63/2022 

de 14 de junho de 2022 
 

“Decreta Ponto Facultativo no dia 17 do 

junho o determina outras providências.”  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Munici-

pal de Colméia, Estado do Tocantins, no uso 

de suas atribuições legais e constitucionais. 
 

CONSIDERANDO: O Feriado Nacional do 

Corpus Christi, dia 16 de junho de 2022, 

cujo data dá-se quinta-feira. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica decretado Ponto Facultativo 

em todas as Repartições Públicas Munici-

pais no dia 17 de junho de 2022. 
 

Art. 2º. Permanece funcionando as Reparti-

ções Públicas de Atendimentos essenciais 

(Saúde, Limpeza Pública, Conselho Tutelar 

e Comissão Permanente de Licitações). 
 

Art. 3º. Este Decreto 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 COLMÉIA-TO, aos 14 (quatorze) dias 

do mês de junho de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

DIA NACIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA 
 

 

 
Um ato de coragem aconteceu em 1977 para que tudo 
fizesse sentido. Pelo menos três mil jornalistas assina-
ram um manifesto exigindo o fim da censura. Nesta 
época, o país era comandado pelas mãos do Presidente 
Ernesto Geisel que ainda caminhava no regime da 
ditadura militar.  
 
Assim, desde 1977,é comemorado pelos profissionais da 
imprensa, por serem respaldados por lei a exercer a 
profissão, divulgando acima de tudo a verdade, doa a 
quem doer. A informação é poder e quem deve, tenta 
silenciá-la. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Historicamente, a profissão do jornalista foi severamente 
atacada. Centenas de profissionais foram torturados ou 
assassinados como consequência de perseguições por 
informações apuradas e publicadas, a partir disso é que 
se faz mais importante que nunca reconhecer a luta da 
categoria e refletir sobre a importância da liberdade de 
informação para a democracia da nossa nação. 
 

Um pouco de história 
 

A impressão era proibida no Brasil na época da monar-
quia. Ela só surgiu com a chegada da família real em 
1808. Depois disso, a primeira assembleia constituinte 
elaborou a nova lei de imprensa, dando liberdade à 
publicação, venda e compra de livros, porém com algu-
mas exceções. 
 

O período da república no Brasil foi marcado por vários 
atentados à liberdade de imprensa. Durante a República 
Nova, a primeira lei de imprensa retirava do código penal os 
crimes de imprensa e reformou o processo desses crimes, 
além disso, instituiu o direito de resposta. 
 

Durante o regime militar, também foi instituída a chamada 
lei de imprensa, estabelecendo importantes restrições à 
liberdade de expressão. Todo e qualquer tipo de notícia 
deveria passar pelo crivo de censores, sendo barrada 
quando detectada alguma hostilidade ao governo. Durante 
os "anos de chumbo", chegou-se a criar um Departamento 
de Imprensa e Propaganda (DIP) para executar essa 
tarefa. Os anos da ditadura militar na América Latina 
serviram para fortalecer o ideal de liberdade e democracia 
pregado pelos agentes da imprensa. 
 

Mas com o fim do período ditatorial e com o advento da 
Constituição Federal de 1988, os fundamentos legais acerca 
do direito à informação foram estabelecidos, garantindo a 
liberdade de imprensa, desde que vedado o anonimato. 
 

Fonte: 
https://portalcm7.com/noticias/brasil/7-de-junho-dia-nacional-
da-liberdade-de-imprensa-e-marcado-por-luta-e-resistencia/ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

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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