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DECRETOS
Decreto nº 132/2021
de 01 de dezembro de 2021

Gabinete do Prefeito Municipal de Col- JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muniméia-TO, aos 01 (primeiro) dia do de- cipal de Colméia, Estado do Tocantins,
zembro de 2021.
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, pelo presente.

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS
Prefeito Municipal
“Dispõe sobre a nomeação da Diretora
RESOLVE:
_______________________________________
Administrativa e dá outras providências.”

Art. 1º. CONCEDER licença nãoPORTARIAS
remunerada, pelo período de 02 (dois) anos,
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Munia partir de 31 de Dezembro de 2021 a 31 de
cipal de Colméia, Estado do Tocantins, Portaria nº 186/2021
de
03
de
dezembro
de
2021
Dezembro de 2023, a Sra SANDRA MOno uso de suas atribuições legais e constiRAES DE ARAÚJO, Servidora Pública
tucionais, pelo presente;
“Dispõe sobre a diária do Servidor PúMunicipal, matrícula funcional nº 0429,
blico Municipal SILVANO JOSÉ DE
Auxiliar Administrativa, lotada na SecretaRESOLVE:
SOUZA, e dá outras providências.”
ria Municipal de Administração, Município
Art. 1º. NOMEAR a senhora MARLÚ- KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEI- de Colméia, Estado do Tocantins, para
CIA COSTA RODRIGUES, CPF n° RA, Secretária Municipal de Educação de tratar de Assuntos de Interesse Particular.
013.929.071-01, para o cargo de Diretora Colméia, Estado do Tocantins, no uso de
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor em
Administrativo.
suas atribuições legais e constitucionais,
na data da sua publicação, revogando as
pelo presente;
disposições em contrário.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogando as RESOLVE:
Publique-se, Registra-se e Cumpra-se.
disposições em contrário.
Art. 1º. Conceder ao Servidor: SILVANO
Gabinete do Prefeito Municipal de ColGabinete do Prefeito Municipal de Col- JOSÉ DE SOUZA, CPF n° 619.081.501-49, méia/TO, aos 06 (seis) dias do mês de
méia-TO, aos 01 (primeiro) dia do de- o pagamento de 01 (uma) diária a importân- Dezembro de 2021.
cia líquida de R$ 100,00 (Cem reais), para
zembro de 2021.
custear despesas, para viagem em Guaraí JOCTÃ JOSÉ DOS REIS
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS
TO, no dia 05 de Dezembro de 2021, TransPrefeito Municipal
Prefeito Municipal
portar os alunos para realizarem o VESTI- _______________________________________
_______________________________________ BULAR em Guaraí/TO, ocupante do cargo
efetivo, matrícula n° 2210, cargo de MO- Portaria nº 188/2021
Decreto nº 133/2021
TORISTA, lotado na Secretária Municipal de 07 de dezembro de 2021
de 01 de dezembro de 2021
de Educação, conforme requerimento.
“Dispõe sobre Cessão de Servidora e dá
“Dispõe sobre a nomeação do Coorde- Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na outras providências.”
nador do Departamento de Compras e data da sua publicação, revogando as
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Munidá outras providências.”
disposições em contrário.
cipal de Colméia, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais e constiJOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni- Publique-se, Registra-se e Cumpra-se.
tucionais, pelo presente;
cipal de Colméia, Estado do Tocantins,
Secretaria
Municipal
de
Educação
de
no uso de suas atribuições legais e constiColméia-TO, aos 03 (três) dias do mês de RESOLVE:
tucionais, pelo presente;
Dezembro de 2021.
Art. 1º. Prorrogar a cessão da Servidora GARESOLVE:
BRIELLA MORAES GUEDES, matrícula
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS
n° 121028, junto ao Ministério Público do
Prefeito Municipal
Art. 1º. NOMEAR o senhor JOSÉ CAR- _______________________________________ Estado do Tocantins, pelo período de 01 de
LOS PEREIRA DIAS, CPF n°
janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
053.060.641-08, para o cargo de Coorde- Portaria nº 187/2021
nador do Departamento de Compras.
de 06 de dezembro de 2021
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na
data da sua publicação, revogando as
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na “Dispõe sobre a concessão de licença disposições em contrário.
data de sua publicação, revogando as não-remunerada a Servidora Pública
Municipal e dá outras providências.”
Publique-se, Registra-se e Cumpra-se.
disposições em contrário.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Gabinete do Prefeito Municipal de Col- Art. 1º. Conceder ao Servidor: MIROSméia-TO, aos 07 (sete) dias do mês de LAVE SILVA COSTA, CPF n°
dezembro de 2021.
949.984.501-15, O pagamento de 01 (uma)
diária a importância líquida de R$ 187,50
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS
(cento e oitenta e sete e cinquenta centaPrefeito Municipal
vos), para custear despesas, para viagem em
_______________________________________
Palmas - TO, no dia 08 de Dezembro de
2021, para Buscar o Material Pedagógico,
Portaria nº 189/2021
ocupante do cargo comissionado, matríde 08 de dezembro de 2021
cula n° 3465, cargo de SUBSECRETÁ“Dispõe sobre a diária da Servidora Pública RIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
Municipal KELLY REJAINE FERREIRA lotada na Secretária Municipal de EducaTEIXEIRA, e dá outras providências.”
ção, conforme requerimento.
KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEIRA, Secretária Municipal de Educação de
Colméia, Estado do Tocantins, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais,
pelo presente;

Foi perto dessa caixa que Booth diz ter visto um saco
marrom de papel no chão, há três meses.
Pensando ser uma doação que tinha caído ou sido
deixada fora do local correto, ele abriu e viu algumas
cédulas. Ele conta que chegou a tirar uma nota de
US$ 20 para observar direito e se certificar
de que era verdadeira. Então entrou, chamou uma
voluntária e mostrou sua descoberta. Ela decidiu chamar
a polícia, para tentar descobrir a origem do dinheiro.
Câmeras de segurança foram checadas, mas não foi
possível ver quem tinha deixado o pacote, apenas
imagens de Booth o recolhendo e entrando no banco
de alimentos em seguida.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na
Segundo Booth, até então ele nem fazia ideia do
data da sua publicação, revogando as valor contido no pacote. "Fui parado mais tarde (por
disposições em contrário.
policiais) e eles me disseram o que estava lá e eu
Publique-se, Registra-se e Cumpra-se.

RESOLVE:

quase desmaiei", disse ele ao jornal “The News
Tribune”. "Eu nunca toquei tanto dinheiro e acho que
nunca mais vou fazer isso", afirmou.

Secretaria Municipal de Educação de Mas, mesmo sabendo que teve uma quantia tão
Art. 1º. Conceder a Servidora: KELLY Colméia-TO, aos 08 (oito) dias do mês de grande em mãos, ele diz que não se arrepende de ter
REJAINE FERREIRA TEIXEIRA, CPF dezembro de 2021.
entregue tudo sem retirar nada para si. "Há muitas
pessoas que teriam pegado", disse, "mas eu não sou
n° 901.685.931-49, o pagamento de 01
(uma) diária a importância líquida de R$ KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEIRA dessas pessoas".
250,00 (duzentos e cinquenta reais), para Gestora do Fundo Municipal de Educação Imaginando que poderia ser uma doação ao banco,
_______________________________________
custear despesas, para viagem em Palmas
ele acreditou que o correto seria beneficiar o maior
INFORMATIVO
- TO, no dia 08 de Dezembro de 2021,
número de pessoas possíveis, em vez de apenas ele
mesmo, acrescentou.
para Buscar o Material Pedagógico ocuMORADOR DE RUA ENCONTRA R$ 65 MIL E
pante do cargo comissionado, matrícula
ENTREGA A BANCO DE ALIMENTOS NOS EUA A polícia aguardou 90 dias, prazo legal para que
n° 3452, cargo de SECRETÁRIA MUalguém reclamasse o valor, mas ninguém se manifesNICIPAL DE EDUCAÇÃO, lotada na
Kevin Booth achou saco com dinheiro e entregou à
tou. O valor foi então entregue ao banco, que usará a
Secretária Municipal de Educação, con- voluntária, que chamou a polícia. Depois de 90 dias sem maior parte para ampliar suas instalações.
que ninguém reclamasse o valor, doação foi entregue ao
forme requerimento.
local; ele recebeu presentes e homenagem.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na
data da sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Publique-se, Registra-se e Cumpra-se.

Booth, porém, não ficou de mãos abanando. Ele recebeu
cupons de presente comprados com parte da doação, e
também uma homenagem da polícia. "Nem todo cidadão
seria tão honesto quanto você nessa situação", disse a
ele o chefe de polícia Brad Moericke.
Fonte:
https://independente.com.br/morador-de-rua-encontrar-65-mil-e-entrega-a-banco-de-alimentos-nos-eua/

Secretaria Municipal de Educação de
Colméia-TO, aos 08 (oito) dias do mês de
dezembro de 2021.
KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEIRA
Gestora do Fundo Municipal de Educação
_______________________________________ Kevin Booth, um morador de rua nos Estados Unidos,
foi homenageado por sua honestidade e solidariedaPortaria nº 190/2021
de ao entregar à polícia um saco com US$ 17 mil
de 08 de dezembro de 2021
(mais de R$ 65 mil) que encontrou do lado de fora de
um banco de alimentos.

“Dispõe sobre a diária do Servidor Público Municipal MIROSLAVE SILVA Booth, de 32 anos, vive nas ruas de Sumner, em
Washington, há mais de sete anos, e costuma ir com
COSTA, e dá outras providências.”

Diário Oficial Eletrônico
Joctã José dos Reis
Prefeito Municipal

frequência ao local para receber comida. Os bancos
KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEI- de alimentos são locais que recebem doações e
RA, Secretária Municipal de Educação de distribuem a pessoas que passam por necessidades.

Marcos Paulo Torres de Souza
Secretário Municipal de Transparência
e Controle Interno (Dec. nº 02 de 04/01/2021)

Colméia, Estado do Tocantins, no uso de À noite, quando está fechado, o estabelecimento
suas atribuições legais e constitucionais, deixa alguns itens em uma grande caixa de madeira
pelo presente;
do lado de fora, para que os moradores de rua posRESOLVE:

Weliques Pereira Morais
Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do
Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015)

sam recolher caso sintam fome e onde doares também depositam contribuições.
g
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