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PODER LEGISLATIVO 
 

PORTARIAS 
 

Portaria Legislativa nº 79/2022 

de 19 de outubro de 2022 
 

“Altera o Artigo 1º da Portaria 

068/2022, de 09 de Agosto de 2022, e 

adota outras providências.”  
 

O PRESIDENTE DA CÃMARA MU-

NIICPAL DE COLMEIA, TO, no uso de 

suas atribuições legais, conferidas na Lei 

Orgânica Municipal e no Regimento 

Interno da Câmara Legislativa Municipal, 

nos termos expresso no Artigo 80, inciso 

VIII, Regime Jurídico dos Servidores de 

Colmeia TO, com o Artigo 96 e seguintes 

da Lei 609/2011; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica alterado o Artigo 1º da Porta-

ria 068/2022, de 09 de agosto de 2022, que 

passa a ter a seguinte redação: Conceder, a 

pedido da servidora, PATRÍCIA MA-

CHADO DE OLIVEIRA, Copeira, 01 

(um) ano de Licença para tratar de Interes-

ses Particulares, sem remuneração, com 

termo inicial de 10/07/2022 a 09/07/2023. 
 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando se as 

disposições em contrário. 
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

Gabinete do Presidente da Câmara Muni-

cipal de Colmeia-TO, aos 19 dias de ou-

tubro de 2022. 
 

ISAAC COSTA CARVALHO 

Presidente 

Câmara de Vereadores de Colmeia-TO 

_______________________________________ 
 

PODER EXECUTIVO 
 

PORTARIAS 
 

Portaria nº 129/2022 

de 19 de outubro de 2022 
 

“Dispõe sobre nomeação do responsável 

pelo (IEGM) e dá outras providências.” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

COLMÉIA, DO ESTADO DO TOCAN-

TINS, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, pelo presente; 

 

CONSIDERANDO: que, o índice de 

eficiência da gestão municipal foi criado 

com intuito de modernizar e tornar efici-

entes e eficazes aos servidores públicos, 

de modo a acompanhar a evolução das 

necessidades sociais. 

 

CONSIDERANDO: que, os objetivos ao 

índice são oportunizados aos gestores a 

correção de rumos, reavaliação de prio-

ridades e consolidação do seu planeja-

mento, contribuir para a transparência e 

aprimoramento da gestão pública, me-

lhorar a sistemática de acompanhamento 

e avaliação das políticas públicas, alcan-

çar eficácia e efetividade nas ações de 

controle externo e fortalecer o controle 

social.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Nomear o servidor MARCOS 

PAULO TORRES DE SOUZA, CPF nº 

017.159.521-11, ASSESSOR JURIDICO, 

responsável pelo preenchimento do índice 

de eficiência da Gestão Municipal 

(IEGM). 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO, Poder Exe-

cutivo Municipal de Colméia, Estado do 

Tocantins, aos 19 dias do mês de outubro 

de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

 

INFORMATIVO 
 
 

PESQUISADORES MEXICANOS CRIAM CONCRETO 
CAPAZ DE GERAR ENERGIA ELÉTRICA 

 

Limpa, renovável e cada vez mais barata para ser produzida, a 
energia solar é a energia do futuro. E o melhor é que a cada 
dia novas tecnologias aumentam a eficiência e o número de 
aplicações dela no nosso cotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Recentemente, pesquisadores mexicanos criaram um tipo de 
concreto capaz de gerar energia elétrica através da radiação. 
 

 
 

O invento foi batizado de “Concreto Solar” pelos estudantes de 
doutorado Orlando Gutiérrez Obeso e Euxis Kismet Sierra, 
graduados em Tecnologia Avançada no Centro de Pesquisa e 
Inovação Tecnológica Azcapotzalco, do IPN. 
 

Justamente por ser mais barato, é possível produzir o 
composto em grandes quantidades, tornando possível a 
utilização dele em grandes construções urbanas e 
pavimentações de estradas. 
 

Orlando e Euxis explicam que usaram a “moagem de alta 
energia”, técnica que cria pó de cimento em escala 
nanométrica, com partículas centenas de vezes menores que 
um único centímetro. 
 

Esse pó é sintetizado, dando origem à perovskita, que por fim 
é misturado ao óxido de titânio. Como resultado, cria-se a 
“Célula de Gratzel”, células solares orgânicas descobertas na 
década de 1990. 
 

Há quatro anos, enquanto ainda era um protótipo de 
laboratório, o concreto solar dos mexicanos foi reconhecido em 
uma premiação da Samsung, o “Solve For Problems”, que 
premia ideias ambiciosas e inovadoras para resolver grandes 
problemas do mundo. 
 

Fonte: 
https://razoesparaacreditar.com/concreto-que-gera-energia-
eletrica/ 
 

 
 

 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Joctã José dos Reis 

Prefeito Municipal 

Cristiane Divina Pereira Cardoso 

Secretária Municipal de Administração,  

Gestão e Planejamento (Dec. nº 68 de 28/06/2022) 

Alessandra das Neves Rosa Fonseca 

Secretária Municipal de Transparência  

e Controle Interno (Dec. nº 69 de 28/06/2022) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 

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