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decRetOS

decRetO N. 6231/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Exonera Laline Garcia Gomes, do cargo em comissão de Assessora Técnica 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Ji-Paraná.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:

art. 1º Fica exonerada laline garcia gomes, do cargo em comissão de 
assessora técnica, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Mu-
nicípio de Ji-Paraná.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 31 de maio de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6232/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Exonera Laline Garcia Gomes, do cargo de Secretária Municipal de Meio 
Ambiente do Município de Ji-Paraná.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atri-
buições legais que lhe confere o art. 39, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:

art. 1º Fica exonerada laline garcia gomes, do cargo de Secretária 
Municipal de Meio ambiente do Município de Ji-Paraná, no qual respondia 
interinamente e sem ônus.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 31 de maio de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6233/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Exonera Carlos Lindembergue Lima, do cargo em comissão de Coordenador 
de Área II Administrativo da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 
do Município de Ji-Paraná.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Memorando nº 154/SEMAGRI/2016, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

decReta: 

art. 1º Fica exonerado carlos lindembergue lima, do cargo em comissão 

de coordenador de Área II administrativa da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pecuária do Município de Ji-Paraná.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 1º de junho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6234/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Exonera Sirlei Alves da Silva, da função gratificada de Secretária do Centro 
Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Menino Jesus, do 
Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Ofício nº 282/16/GAB/SEMED, e
Considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

DECRETA:

art. 1º Fica exonerada Sirlei alves da Silva, da função gratificada de Se-
cretária do Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Menino Jesus, do Município de Ji-Paraná, cuja tipologia é “Escola Urbana 
Núcleo 1”.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos 
retroativos ao dia 31 de maio de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6235/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Exonera Francisco Antônio Aires Maciel, da função gratificada de Secre-
tário do Centro Municipal de Educação Infantil Zilda Arns, do Município 
de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Memorando nº 208/16/GAB/SEMED, e
Considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

DECRETA:
art. 1º Fica exonerado Francisco antônio aires Maciel, da função gratifi-
cada de Secretário do Centro Municipal de Educação Infantil Zilda arns, 
do Município de Ji-Paraná, cuja tipologia é “Escola Urbana Núcleo 1”.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos 
retroativos ao dia 2 de maio de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6236/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Exonera Ana Claúdia de Campos, da função gratificada de Diretora de 
Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 
de Ji-Paraná.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 

atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Memorando nº 163/CGC/PMJP/2016, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:

art. 1º Fica exonerada ana claúdia de campos, da função gratificada de 
diretora de contabilidade geral, da Secretaria Municipal de Fazenda do 
Município de Ji-Paraná.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir do dia 30 de junho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6237/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Exonera Lucimara Felipe da Silva, do cargo em comissão de Assessora de 
Tesouraria, da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Ji-Paraná.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Memorando nº 163/CGC/PMJP/2016, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:

art. 1º Fica exonerada lucimara Felipe da Silva, do cargo em comissão 
de assessora de tesouraria, da Secretaria Municipal de Fazenda do 
Município de Ji-Paraná.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir do dia 30 de junho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6238/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Exonera Rafael Pereira da Silva, do cargo em comissão de Assessor Especial 
Nível II, do Gabinete do Prefeito do Município de Ji-Paraná.
JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Memorando nº 163/CGC/PMJP/2016, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:
art. 1º Fica exonerado Rafael Pereira da Silva, do cargo em comissão 
de assessor especial Nível II, do Gabinete do Prefeito do Município de 
Ji-Paraná.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir do dia 30 de junho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6239/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Exonera Bruna Franciely Gomes, do cargo em comissão de Assessora 
Especial Nível III, do Gabinete do Prefeito do Município de Ji-Paraná.
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JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Memorando nº 163/CGC/PMJP/2016, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:

art. 1º Fica exonerada Bruna Franciely gomes, do cargo em comissão 
de assessora especial Nível III, do Gabinete do Prefeito do Município 
de Ji-Paraná.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir do dia 30 de junho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6240/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Nomeia Laline Garcia Gomes, para ocupar o cargo em comissão de Secre-
tária Municipal de Meio Ambiente do Município de Ji-Paraná.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, inciso I, da Lei Orgânica 
Municipal, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:

art. 1º Fica nomeada laline garcia gomes, para ocupar o cargo em 
comissão de Secretária Municipal de Meio ambiente do Município 
de Ji-Paraná.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 1º de junho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6241/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Nomeia Sirlei Alves da Silva para ocupar a função gratificada de Secretária 
do Centro Municipal de Educação Infantil Olivia Heiderich de Brito, do 
Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Ofício nº 282/16/GAB/SEMED, e
Considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

DECRETA:

art. 1º Fica nomeada Sirlei alves da Silva para ocupar a função grati-
ficada de Secretária do Centro Municipal de Educação Infantil Olivia 
Heiderich de Brito, do Município de Ji-Paraná, cuja tipologia é “Escola 
Urbana Núcleo 1”.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos 
retroativos ao dia 1º de junho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6242/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Nomeia Jeandro Valeriano de Paula, para ocupar a função gratificada 
de Secretário do Centro Municipal de Educação Infantil Zilda Arns, do 
Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Ofício nº 208/16/GAB/SEMED, e
Considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

DECRETA:

art. 1º Fica nomeado Jeandro valeriano de Paula, para ocupar a fun-
ção gratificada de Secretário do Centro Municipal de Educação Infantil 
Zilda arns, do Município de Ji-Paraná, cuja tipologia é “Escola Urbana 
Núcleo 1”.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos 
retroativos ao dia 3 de maio de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6243/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Nomeia Rosany Oliveira Conceição, para ocupar a função gratificada de 
Secretária do Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Menino Jesus, do Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Ofício nº 283/16/GAB/SEMED, e
Considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

DECRETA:

art. 1º Fica nomeada Rosany Oliveira conceição, para ocupar a função 
gratificada de Secretária do Centro Municipal de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental Menino Jesus, do Município de Ji-Paraná, cuja 
tipologia é “Escola Urbana Núcleo 1”.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos 

retroativos ao dia 1º de junho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6244/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Nomeia Lucimara Felipe da Silva, para ocupar o cargo em comissão de 
Diretora de Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Fazenda do 
Município de Ji-Paraná.
JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Memorando nº 163/CGC/PMJP/2016, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:
art. 1º Fica nomeada lucimara Felipe da Silva, para ocupar o cargo em 
comissão de diretora de contabilidade geral, da Secretaria Municipal 
de Fazenda do Município de Ji-Paraná.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir do dia 1º de julho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6245/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Nomeia Bruna Franciely Gomes, para ocupar o cargo em comissão de 
Assessora Especial Nível II, do Gabinete do Prefeito do Município de 
Ji-Paraná.
JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Memorando nº 163/CGC/PMJP/2016, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:
art. 1º Fica nomeada Bruna Franciely gomes, para ocupar o cargo em 
comissão de assessora especial Nível II, do Gabinete do Prefeito do 
Município de Ji-Paraná.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir do dia 1º de julho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013
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decRetO N. 6246/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Nomeia Rafael Pereira da Silva, para ocupar o cargo em comissão de 
Assessor de Tesouraria, da Secretaria Municipal de Fazenda do Muni-
cípio de Ji-Paraná.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Memorando nº 163/CGC/PMJP/2016, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:

art. 1º Fica nomeado Rafael Pereira da Silva, para ocupar o cargo em 
comissão de assessor de tesouraria, da Secretaria Municipal de Fazenda 
do Município de Ji-Paraná.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir do dia 1º de julho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6247/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Designa a servidora Sônia Regina da Silva para exercer, interinamente, as 
funções de Coordenadora de Ata de Registro de Preço, durante o período 
de férias da titular, e dá outras providências.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e
considerando a previsão de ausência da Coordenadora de Ata de Registro 
de Preço, conforme memorando nº 097/CGM/PMJP, e tendo em vista a 
necessidade de dar continuidade nos serviços administrativos, 

D E C R E T A:
art. 1º Fica designada a servidora Sônia Regina da Silva, para exercer as 
funções atribuídas ao cargo de Coordenadora de Ata de Registro de Preço, 
da Controladoria-Geral do Município de Ji-Paraná, em caráter interino, no 
mês de julho de 2016, com ônus.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir do dia 1º de julho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.
 

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6248/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Concede ao servidor municipal Gilmaio Ramos de Santana, Gratificação 
de Dedicação Exclusiva, estabelecida pela Lei Municipal nº 1249/2003, 
e dá outras providências.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Memorando n. 94/CGM/PMJP/2016, 
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:

art. 1º Fica concedido ao servidor municipal gilmaio Ramos de Santana, 
cadastro nº 13934, a Gratificação de Dedicação Exclusiva, prevista no 
artigo 56, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Municipal nº 1249/2003, correspondente 
ao pagamento de 2/3 (dois terços), calculado sobre o salário base.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 1º de junho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6249/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Nomeia Rachel Garcia Pereira Bitencourt Rodrigues, para ocupar o cargo 
em comissão de Assistente de Patrimônio, da Secretaria Municipal de 
Administração do Município de Ji-Paraná.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 

atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:

art. 1º Fica nomeada Rachel garcia Pereira Bitencourt Rodrigues, para 
ocupar o cargo em comissão de assistente de Patrimônio, da Secretaria 
Municipal de Administração do Município de Ji-Paraná.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 13 de junho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6250/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Nomeia Kenya Crystine Krufk Teixeira Furtado, para ocupar o cargo em 
comissão de Berçarista do Abrigo Municipal, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do Município de Ji-Paraná.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:

art. 1º Fica nomeada Kenya crystine Krufk teixeira Furtado, para 
ocupar o cargo em comissão de Berçarista do abrigo Municipal, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Ji-Paraná.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 13 de junho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6251/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Nomeia Jacinto Dias, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Téc-
nico de Assistência Jurídica em Saúde, do Conselho Municipal de Saúde 
do Município de Ji-Paraná.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Memorando n. 097/GAB/SEMUSA/2016, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:

art. 1º Fica nomeado Jacinto dias para ocupar o cargo em comissão 
de assessor técnico de assistência Jurídica em Saúde, do Conselho 
Municipal de Saúde do Município de Ji-Paraná. 

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 1º de junho de 2016.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6252/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Concede gratificação de produtividade, aos servidores efetivos da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, nos termos da Lei Municipal n. 
2924/2016, e dá outras providências.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e
considerando o teor da Lei Municipal n. 2924/2016, 
considerando o teor do Memorando nº 58/SEMOSP/16,

d e c R e t a:

art. 1º Fica concedida Gratificação de Produtividade calculada sobre o 
vencimento, aos servidores constantes do Anexo Único do presente decreto.

Parágrafo Único. A gratificação ora concedida refere-se à produção 
realizada durante o mês de maio de 2016, a ser paga, preferencialmente 
na Folha do mês de junho de 2016.

art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6253/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Nomeia o Núcleo de Segurança do Paciente - NSP, e dá outras providências.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o disposto na Resolução – RDC n. 36/2013, artigo 4º, que 
institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Saúde, através do 
Memorando n. 098/GAB/SEMUSA/2016,

d e c R e t a:

art. 1º Fica nomeado o Núcleo de Segurança do Paciente - NSP, objeti-
vando executar as ações do Plano de Segurança do Paciente em Serviços 
de Saúde, integrada pelos membros a seguir nominados e que atuarão sob 
a presidência do primeiro:

I – Elizabeth Carlos Cunha Rufino; 
II – Ivanete Brozeguine Penas Pereira;
III – Gleycilene Costa Rocha;
Iv – Ildete Lima da Cruz;
v – Hugo Ricardo Lascano Vasquez.

art. 2º Serão sem ônus adicionais para o Município e considerados de 
relevância, os trabalhos desenvolvidos pelos membros que integram o 
presente Núcleo.

art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

decRetO N. 6254/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Determina o recadastramento dos servidores ativos do Município de 
Ji-Paraná, e dá outras providências.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,
considerando o disposto na Lei Municipal n. 1.405/2005, e 
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:

art. 1º O presente Decreto determina que todos os servidores do Muni-
cípio deverão participar obrigatoriamente de recadastramento funcional, 
sob pena de bloqueio de pagamento, em obediência aos preceitos legais 
estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Mu-
nicipal n. 1.405/2005.

§1º Aplica-se o presente recadastramento aos servidores públicos efetivos, 
estagiários, comissionados, eletivos e servidores contratados em caráter 
emergencial, conforme preceitua os artigos 217 a 229, da Lei Municipal 
n. 1.405/2005.

§2º O servidor que estiver usufruindo qualquer tipo de licença, afastamento, 
férias ou cedência, também deverá realizar o recadastramento.

§3º Em caso de acumulação de cargo público, devidamente permitido 
por Lei, o recadastramento deverá ser efetuado em cada um dos cargos.

art. 2º Em 2016 o recadastramento funcional deverá ocorrer de 04 de 
julho a 02 de setembro, podendo ser prorrogado.

art. 3º A partir de 2017 o recadastramento funcional será realizado anu-
almente e de preferência no mês do respectivo aniversário do servidor.

Parágrafo Único. O prazo limite para o recadastramento citado no caput 
será de 15 (quinze) dias a partir do aniversário do servidor.

art. 4º O formulário para recadastramento estará disponível no site oficial 
da Prefeitura de Ji-Paraná.

§1º O servidor deverá preencher todo o formulário, imprimir, assinar e 
entregar ao seu chefe imediato, juntamente com as cópias dos documentos 
exigidos no recadastramento.

§2º O chefe imediato e o Secretário da Pasta assinarão o formulário e 
encaminhará ao servidor responsável pelo setor de Recursos Humanos da 
respectiva Secretaria.

art. 5º Os documentos básicos exigidos para o recadastramento são:

I – 01 (uma) foto 3x4 recente;
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aNeXO II

cONtROle de cOMPaRecIMeNtO dOS SeRvIdOReS – 
RecadaStRaMeNtO

decRetO N. 6256/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Nomeia Comissão Especial para organizar o recadastramento funcional 
dos servidores ativos do Município de Ji-Paraná, e dá outras providências.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
considerando o teor do Decreto n. 6254, de 20 de junho de 2016, e
considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

d e c R e t a:
art. 1º Fica nomeada Comissão Especial para organizar o recadastramento 
funcional dos servidores ativos do Município de Ji-Paraná, composta pelos 
membros a seguir nominados:

I – coordendores:
a) João Vianney Júnior;
b) Sirlene Muniz F. Cândido;

II – Membros:
a) Armando Reigota Ferreira Filho (PGM);
b) Inês da Silva Primo (SEMAD);
c) Rosinei Aparecida de Oliveira (SEMAD);
d) Renata Pego dos Santos (SEMETUR);
e) Ednéia G. da C. Andrade (SEMFAZ);
f) Rosana Ferreira Anes (SEMED);
g) Dilmara Soares da Costa (SEMUSA);
h) Cléo A. da Silva (SEMOSP);
i) Natália Duarte (SEMOSP);
j) Roberta Santos Linhares (SEMAS);
k) Marli Maciel de Souza (SEMAS).

art. 2º A Comissão deverá organizar o recadastramento, prestar as orienta-
ções necessárias e atualizar o sistema informatizado de recursos humanos.
art. 3º Os trabalhos da Comissão ora nomeada deverá obedecer a jornada 
de trabalho normal da Prefeitura, sendo sem ônus para o Município e 
considerados de relevância.
art. 4º A presente Comissão Especial, bem como os servidores municipais 
deverão observar as regras de recadastramento estabelecidas no Decreto 
n. 6254/2016 e Portaria expedida pela Secretaria Municipal de Adminis-
tração, se houver.
art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

II – cópia do CPF;
III – cópia do documento de identificação (RG ou CNH);
IV – cópia do Título de Eleitor;
V – cópia do cartão de PIS ou PASEP;
VI – cópia de comprovante de residência atualizado em nome do servidor 
(água, luz ou telefone, dos dois últimos meses);
VII – cópia da certidão de nascimento ou certidão de casamento ou Escritura 
Pública de União Estável ou Declaração de União Estável assinada pelo 
casal com firma reconhecida;
VIII – cópia da certidão de nascimento dos filhos dependentes econômicos 
ou dependentes mediante tutela, curatela, guarda ou adoção judicial.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração poderá so-
licitar a apresentação de outros documentos, que entender necessários, 
mediante Portaria.

art. 6º O Poder Executivo nomeará comissão para organizar o recadas-
tramento, devendo prestar as orientações necessárias e acompanhar a 
atualização no sistema informatizado de Recursos Humanos.

art. 7º A Secretaria Municipal de Administração poderá emitir Portaria 
com informações complementares ao recadastramento, inclusive para 
que o servidor apresente outros documentos não relacionados no art. 5º 
do presente decreto.

art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

decRetO N. 6255/gaB/PM/JP/2016
20 de JUNHO de 2016

Dispõe sobre o Recenseamento Previdenciário dos servidores inativos e 
pensionista vinculados ao FPS – Fundo de Previdência Social de Ji-Pa-
raná - RO.

JeSUaldO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e
considerando solicitação do Diretor Presidente do Fundo de Previdência 
Social,

d e c R e t a:

art. 1º Ficam os segurados do FPS – Fundo de Previdência Social, con-
vocados para o cadastramento, nas condições definidas neste Decreto, 
com a finalidade de promover a atualização de seus dados junto ao FPS.

art. 2º O período de recadastramento dar-se-á impreterivelmente de 
01/07/2016 a 01/08/2016.

art. 3º O recadastramento dar-se-á mediante o comparecimento do ser-
vidor junto ao Fundo de Previdência Social - FPS, munido da cópia dos 
seguintes documentos:

I - comprovante de endereço atualizado;
II - cadastro nacional de pessoa física – CPF;
III - documento de identidade reconhecido legalmente em território na-
cional, com fotografia;
IV - comprovante da sua atual escolaridade;
V - certidão de casamento, e ou com averbação de separação judicial ou 
divórcio,quando for o caso;
VI - certidão de nascimento, quando for o caso;
VII - certidão de nascimento dos filhos, quando houver;
VIII - Declaração de Prova de Vida. 
§ 1º Nos casos de servidores que estão fora de seu domicílio, ainda que 
municípios próximos de Ji-Paraná, os documentos e Certidões acima 
mencionados, deverão ser autenticados em Cartório de Registro de Civil 
e de Notas, por tabelião, com os devidos selos de emolumentos do res-
pectivo cartório. 

§ 2º O formulário de cadastramento (Anexo I), deverá ser devolvido pelo 
segurado ao FPS – Fundo de Previdência Social, devidamente preenchido, 
no prazo impreterível de até 10 (dez) dias do término do prazo previsto 
no art. 2º.

§ 3º Somente será aceito como comprovante de endereço talões de água, luz 
ou nota fiscal em nome do segurado, ou nome do pai, da mãe e do cônjuge. 
Quando se tratar de imóvel alugado, deve ser anexado o contrato ou recibo 
de aluguel que contemple o período do cadastramento.

§ 4º Em caso de recadastramento através de procurador, deverá ser apresen-
tada procuração para fim especifico no original, bem com cópia autenticada 
dos documentos pessoais do procurador. 

§ 5º Em caso de segurado inativo ou pensionista por incapacidade, ou em 
estado incapacitante, terá a faculdade de agendar junto o FPS visita, com 
fito a apresentação dos documentos exigidos no recadastramento. 

art. 4º O segurado inativo ou pensionista, sem justificativa, deixar de se 
cadastrar no prazo que vier a ser estabelecido, terá suspenso o pagamento 
dos seus proventos, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Parágrafo único. O pagamento a que se refere o caput deste artigo será 

restabelecido quando da regularização do cadastramento na forma deter-
minada por este Decreto. 

art. 5º O cadastramento de que cuida este Decreto será coordenado pelo 
Fundo de Previdência Social - FPS.

art. 6º Responderá nos termos da legislação pertinente, o segurado que ao 
se cadastrar prestar informações incorretas ou incompletas.

art. 7º As conclusões alcançadas pelo Instituto de Previdência - FPS, 
após o processamento dos dados colhidos ao longo do cadastramento, 
servirão de base para a tomada das providências cabíveis, inclusive para 
fins de preservação e restituição ao Erário, bem como para apuração de 
responsabilidades, observados os procedimentos legais.

art. 8º O FPS – Fundo de Previdência Social poderá adotar as instruções 
complementares a este Decreto para assegurar a efetividade do cadastra-
mento.

art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 20 dias do mês de junho de 2016.

JeSUaldO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto n. 0001/GAB/PM/JP/2013

aNeXO I 

avISO de lIcItaçãO
PRegãO eletRÔNIcO PaRa RegIStRO de PReçOS

N. 057/cPl/PMJP/RO/2016
PROceSSO adMINIStRatIvO N.5539/16/SeMUSa

a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que fará na forma 
do disposto na Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal 
n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 
e alterações posteriores, e da Lei Complementar n. 123/06, lIcItaçãO, na 
modalidade PRegãO, na forma eletRÔNIca, do tipo MeNOR PRe-
çO POR IteM, cujo objeto é a Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de material de consumo (pneus), atendendo as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Valor Estimado: R$ 218.057,04 (duzentos 
e dezoito mil e cinquenta e sete reais e quatro centavos), tudo conforme 
disposto no Edital. Data de abertura dia 04 de julho de 2016, às 09:00 horas, 
(Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br, 
local este, onde poderá ser lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 20 de junho de 2016.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

avISO de lIcItaçãO
PRegãO PReSeNcIal N. 058/cPl/PMJP/RO/16

PROceSSO adMINIStRatIvO N.5085/16/SeMed
a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que fará 
na forma do disposto na Lei Federal n.10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei 
Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal n. 8.666 de 21 de 
junho de 1.993 e alterações posteriores, e da Lei Complementar n. 123/06, 
lIcItaçãO, na modalidade PRegãO, na forma PReSeNcIal, do tipo 
MeNOR PReçO POR IteM, cujo objeto é aquisição de passagens terres-
tres, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de educação. 
Valor Estimado: R$ 16.851,65 (dezesseis mil, oitocentos e cinqüenta e um 
reais e sessenta e cinco centavos), tudo conforme disposto no Edital. Data de 
Abertura: 05 de julho de 2016, às 09:00 horas, (Horário de Brasília-dF). 
Local: Sala da CPL, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, 
Palácio Urupá, localizado à Av. 02 de Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta Cidade 
de Ji-Paraná/RO. Através do Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), 
poderá ser lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 20 de junho de 2016.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

PREFEITURA MUNCIPAL DE JI-PARANÁ - RO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JI-PARANÁ - FPS

RECADASTRAMENTO DE INATIVOS E PENSIONITAS

FPS 1º Via - FPS

Nome ( completo sem abreviações )

DADOS PESSOAIS                                  ( Preencha os campos abaixo com letra MAIÚSCULA e de forma legível ) 

Estado Civil

Naturalidade UF Nacionalidade ( se estrangeiro, solicitar formulário complementar)

Foto 3x4

Tipo de Deficiência

Bairro Cidade UF CEP

Endereço

Raça / Cor

Nascimento

SOLTEIRO CASADO SEPARADO DIVORCIADO VIÚVO

Sexo
M F

Grupo Sanguíneo / Fator RH

Deficiente Físico

Sim Não AUDITIVO VISUAL

ENDEREÇO

Telefone Residencial Celular Telefone (Local de Trabalho na PMVV)

E-Mail particular ( letra maiúscula legível )

CPF

DOCUMENTAÇÃO

Carteira de Trabalho Nº Série Data UF

Carteira de Identidade Nº UFÓrgão Emissor Data Expedição

Título de Eleitor Nº UFZona Seção

PIS / PASEP Nº Data Cadastro

/                 /

Entidade de Classe Registro Profissional da Classe Nº RegiãoData Emissão

/               /

UF

Banco Conta nºAgência

Carteira Nacional de Habilitação Nº Data de Vencimento

/                 /

Data de Emissão

/                 /

Categoria

Matrícula

ESCOLARIDADE ( Anexar comprovante de escolaridade )

01 Analfabeto 02 4ª Série Incompleta 03 4ª Série Completa 04 5ª a 8ª Série Incompleta

05 1º Grau Completo 06 2º Grau Incompleto 07 2º Grau Completo 08 Superior Incompleto

09 Superior Completo 10 Pós-Graduação Completo 11 Pós-Graduação 12 Mestrado Incompleto

13 Mestrado Completo 14 Doutorado Incompleto 15 Doutorado Completo 16 PHD Incompleto

FAMILIARES

Pai

Mãe

Declaro para os devidos fins que as informações aqui prestada estão corretas, responsabilizando-me civil e criminalmente por sua veracidade, 
comprometendo-me a informar imediatamente à SEMAD qualquer alteração que ocorra a partir da presente data.

__________________________ - /___,_____ de _______________________ de 2016.   _____________________________________________
Assinatura do Servidor                                                           

ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS

1 - Comprovante de Endereço               3 - Certidão de Nascimento        5 - Carteira de Identidade       
2 - Comprovante de Escolaridade         4 - Certidão de Casamento         6 - CPF

Certificado Reservista Nº

/                 /

Cônjuge

Nascimento
/              /

Filho(a)

Nascimento
/              /

Filho(a)

Nascimento
/              /

Filho(a)

Nascimento
/              /

Filho(a)

Nascimento
/              /

Filho(a)

Nascimento
/              /

Filho(a)

DADOS PROFISSIONAIS

Data de Admissão

/                 /

Carga Horária Diária Cargo - Estatutário / Celetista / Comissionado / Contratado

Secretaria de Origem ( pela qual foi admitido )

Secretaria que está trabalhando / Unidade (Local de Trabalho)

Telefone do Trabalho FAX  /  E-Mail Data de Desligamento

/                 /

ANEXO I

Mat. Nome Cargo Vínculo Local de 
trabalho

Data de 
comparecimento

Assinatura 
do servidor

       
       

avISOS de lIcItaçãO

http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br

