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DECRETOS 
 

Decreto nº 76/2022 

de 28 de julho de 2022 
 

“Decreta o horário de funcionamento da 

Prefeitura Municipal de Colméia, 

Estado do Tocantins e dá outras 

providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito 

Municipal de Colméia, Estado do 

Tocantins, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, pelo presente; 
 

CONSIDERANDO que após avaliar 

detalhadamente a situação financeira do 

Município, juntamente com sua equipe de 

assessores, o Prefeito Municipal 

estabelece o horário de funcionamento 

nas Repartições Públicas Municipais; 
 

CONSIDERANDO que tal medida tem o 

objetivo manter as contas Públicas em 

dia, diante da instabilidade econômica 

que incide sobre a receita financeira do 

Município que sofre diretamente o 

impacto com a queda constante dos 

repasses dos recursos para o Município; 
 

CONSIDERANDO por fim que é de 

fundamental importância para a 

adequação à nova realidade financeira e 

orçamentária, o Decreto estabelece um 

novo horário de funcionamento das 

Repartições Públicas com a finalidade de 

proporcionar uma redução significativa 

dos gastos operacionais sem prejudicar a 

produtividade e os serviços prestados pela 

Prefeitura Municipal. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica estabelecido que a partir de 

01 de agosto de 2022, o expediente da 

Prefeitura Municipal de Colméia, Estado 

do Tocantins, será feito em horário 

corrido, das 07:00h às 13:00h. 
 

Parágrafo único – O “caput” deste Artigo 

não se aplica às atividades de emergência 

do Setor Público, tais como Saúde, 

Limpeza Pública,  
 

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na 

data da sua publicação. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Art. 3º - Revogam-se as demais 

disposições em contrário. 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRA-SE, 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.   
 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO, aos 28 (vinte e oito) 

dias do mês de julho de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

DONNA STRICKLAND É A PRIMEIRA MULHER A 
VENCER O NOBEL DE FÍSICA EM 55 ANOS 

 

 
 

Nascida em 1959 em Guelph, cidade da província de 
Ontário, no Canadá, Strickland estudou engenharia física na 
década de 1970 na Universidade McMaster, uma instituição 
pública canadense. Tornou-se bacharel em 1981 e, em 
1989, doutora em física ótica pela Universidade de 
Rochester, nos EUA 
 

A Academia Sueca anunciou nesta terça (2), os vencedores 
da edição de 2018 do Prêmio Nobel de Física, entre eles, uma 
mulher: Donna Strickland, que ao lado de Gérard Mourou e 
Arthur Ashkin desenvolveu um método para amplificação de 
pulsos de laser - os mais poderosos da história da 
humanidade - que podem avançar as cirurgias oftalmológicas. 
 

O resultado fez da canadense Donna, pesquisadora da 
University of Waterloo, em Ontario, a primeira mulher a 
receber um Nobel de Física em 55 anos - apenas a terceira 
na história da premiação. 
 

Antes da cientista, duas outras mulheres escreveram seus 
nomes na história do Nobel: Marie Curie, em 1903, pelo seu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
trabalho com radiação, e Maria Goeppert-Mayer, pela 
criação do modelo nuclear de camadas. 
 

 
Arthur Ashkin (esq.) e Gerard Mourou dividem  

o Nobel com Strickland 
 

Em entrevista à própria Academia Sueca após a notícia de 
que havia vencido o prêmio e era a sucessora de Marie 
Curie e Maria Goeppert-Mayer, Donna Strickland comentou: 
  

"Em primeiro lugar, é loucura. Nós precisamos celebrar as 
mulheres na física porque nós estamos por aí e, espero, 
com o tempo, começaremos a avançar mais rapidamente. 
Estou honrada por ser uma dessas mulheres."  
 

Donna Strickland e Gérard Mourou dividem o prêmio deste 
ano com o físico Arthur Ashkin, que também foi laureado 
pela pesquisa com 'pinças ópticas', feixes de laser que 
permitem mover partículas.  
 

Além do reconhecimento, a cientista levará quase R$ 1 
milhão para continuar a trabalhar em suas descobertas. 
 

A técnica desenvolvida por eles em 1985, conhecida como 
amplificação de pulso com varredura em frequência – CPA, 
em inglês –, tornou-se a ferramenta-padrão para obter 
lasers de alta intensidade, utilizados desde então em 
milhões de cirurgias oculares.  
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