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DECRETOS

LEIS REPUBLICADAS

DECRETO N. 6823/GAB/PM/JP/2016
13 DE DEZEMBRO DE 2016

 
Dispõe sobre a transposição de recursos do orçamento vigente, 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 as reformulações administrativas, conforme Consti-
tuição Federal, art. 167,VI, e tendo em vista as disposições da Lei 
Municipal n. 2844, de 07 de julho de 2015, e

Considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica transposto o montante de R$ 65.298,43 (sessenta e cinco 
mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos) de 
dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para 
o exercício de 2016, conforme a seguir descritos:

§ 1º Acréscimo (+):

02 08 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS
824 26.782.0006.2064.0000 Manut. Recup. Conserv. de Drenagem 
e Pav. de Vias Urbanas 40.298,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
002 001 Recursos Próprios do Município
 
807 20.606.0007.2065.0000 Manut. Recup. Conserv. de Drena-
gem e Pav. Estradas Vicinais 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
002 001 Recursos Próprios do Município
 
§ 2º Redução (-):
02 08 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI-
ÇOS
783 15.451.0006.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 
-35.815,51
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
002 001 Recursos Próprios do Município
 
787 15.451.0006.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 
-20.332,10
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
002 001 Recursos Próprios do Município

789 15.452.0006.1029.0000 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
-9.150,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
002 001 Recursos Próprios do Município
 
Art. 2º A presente transposição não implica em abertura de crédito 
adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que 
efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas impostas pela 
Lei Municipal n. 2844/2015 e dentro dos valores aprovados para os 
poderes, órgãos e unidades contempladas.

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

Palácio Urupá, aos 13 dias do mês de dezembro de 2016.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto nº 0001/GAB/PM/JP/2013

DECRETO N. 6824/GAB/PM/JP/2016
13 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no corrente 
Exercício Financeiro.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando as disposições da Lei Municipal n. 2891, de 03 de 
dezembro de 2015, e dos artigos 42 e 43 da Lei Federal n. 4.320, de 
17 de março de 1964, e

Considerando solicitação do Secretário Municipal de Administração,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicio-
nal Suplementar no valor de R$ 5.759,57 (cinco mil, setecentos e 
cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) para reforço das 
dotações vigentes:

02 06 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO
163 12.122.0001.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Educação 5.759,57
3.3.20.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
2 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
012 007 Convênios Diversos
 
Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo 1º será coberto com re-
cursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço em 
31 de dezembro de 2015, referente ao Programa Caminho da Escola, 
para devolução de saldo.
  
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 13 dias do mês de dezembro de 2016.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Decreto nº 0001/GAB/PM/JP/2013

IV - Lado Esquerdo: com o lote n. 01 da quadra n. 08-B, medindo 
181,00 metros.

§2º O segundo imóvel objeto da desafetação localiza-se na Rua Santa 
Clara e refere-se ao lote denominado parte da Rua Castelo Branco, 
setor 05.01, Ji-Paraná/RO, perfazendo uma área de 1.471,21m² (mil, 
quatrocentos e setenta e um metros e vinte e um centímetros quadra-
dos), apresentando os seguintes limites e confrontações:
I – Frente: Com a Rua Santa Clara, medindo 16,99 metros;
II – Fundos: Com a Rua Colorado do Oeste, medindo 17,34 metros;
III – Lado Direito: Com o Lote n. 01 da Quadra n. 16-A, medindo 
85,60 metros;
IV – Lado Esquerdo: Com o Lote n. 01 da Quadra n. 08-A, medindo 
85,60 metros.

Art. 2º Com os procedimentos de desmembramento os imóveis 
receberão a seguinte denominação:

§1º Primeiro Imóvel: lote 03, quadra 08-A, setor 05.01, com localiza-
ção na Avenida Transcontinental, Ji-Paraná/RO, perfazendo uma área 
de 3.918,13m2(três mil, novecentos e dezoito metros e treze centíme-
tros quadrados), apresentando os seguintes limites e confrontações:
I - Frente: com a Avenida Transcontinental, medindo 21,50 metros;
II - Fundos: com a Rua Colorado do Oeste, medindo 21,78 metros;
III - Lado Direito: os lotes nos 01 e 02 da quadra 08-A e lote n. 01 da 
quadra 16-A, medindo 17,34+100,00+63,92 metros;
IV - Lado Esquerdo: com o lote n. 01 da quadra n. 08-B, medindo 
181,00 metros.

§2º Segundo Imóvel: lote 02, quadra 08-A, setor 05.01, com locali-
zação na Rua Santa Clara, perfazendo uma área de 1.471,21m² (mil, 
quatrocentos e setenta e um metros e vinte e um centímetros quadra-
dos), apresentando os seguintes limites e confrontações:
I – Frente: Com a Rua Santa Clara, medindo 16,99 metros;
II – Fundos: Com o lote n. 03, da quadra 08-A, medindo 17,34 metros;
III – Lado Direito: Com o Lote n. 01 da Quadra n. 16-A, medindo 
85,60 metros;
IV – Lado Esquerdo: Com o Lote n. 01 da Quadra n. 08-A, medindo 
85,60 metros;

Art. 3º Anexa-se a presente lei os mapas e memoriais descritivos que 
detalham as áreas referenciadas nos artigos 1º e 2º.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 13 dias do mês de dezembro de 2016.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

ANEXOS

DESAFETAÇÃO

LEI Nº 3013                                    13 DE DEZEMBRO DE 2016

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO

REPUBLICAÇÃO

Autoriza a desafetação de imóveis pertencentes ao Município de 
Ji-Paraná, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, 

Considerando a ocorrência de lapso redacional cometido durante 
a sanção da Lei Municipal n. 3013, publicada no Diário Oficial do 
Município de Ji-Paraná, edição de 13 de dezembro de 2016, quanto 
ao lote citado no §1º do art. 2º, tendo em vista que foi grafado erro-
neamente “lote 01”, sendo o correto “lote 03”, torna-se necessária 
sua republicação com o texto final adequado,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover 
junto ao Serviço de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Ji-Paraná, a desafetação de 02 (dois) imóveis de sua propriedade, 
para fins de desmembramento, cuja descrição e caracterização estão 
descritas na presente lei.

§1º O primeiro imóvel objeto da desafetação localiza-se na Avenida 
Transcontinental e refere-se ao lote denominado parte da Rua Colo-
rado do Oeste, setor 05.01, Ji-Paraná/RO, perfazendo uma área de 
3.918,13m2(três mil, novecentos e dezoito metros e treze centímetros 
quadrados), apresentando os seguintes limites e confrontações:
I - Frente: com a Avenida Transcontinental, medindo 21,50 metros;
II - Fundos: com a Rua Colorado do Oeste, medindo 21,78 metros;
III - Lado Direito: com a Rua Castelo Branco e o lote n. 01 da quadra 
08-A e lote n. 01 da quadra 16-A, medindo 17,34+100,00+63,92 
metros;
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LEI Nº 3014                                    13 DE DEZEMBRO DE 2016

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO

REPUBLICAÇÃO

Autoriza a permuta de áreas públicas com área particular no Município 
de Ji-Paraná, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, 
Considerando a ocorrência de lapso redacional cometido durante 
a sanção da Lei Municipal n. 3014, publicada no Diário Oficial do 
Município de Ji-Paraná, edição de 13 de dezembro de 2016, quanto 
ao lote citado no inciso I do art. 1º, tendo em vista que foi grafado 
erroneamente “lote 01”, sendo o correto “lote 03”, torna-se necessária 
sua republicação com o texto final adequado,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar 02 
(duas) áreas de sua propriedade, a seguir descritas:

I - lote 03, quadra 08-A, setor 05.01, com localização na Avenida 
Transcontinental, Ji-Paraná/RO, perfazendo uma área de 3.918,13m2 

(três mil, novecentos e dezoito metros e treze centímetros quadrados).

II - lote 02, quadra 08-A, setor 05.01, com localização na Rua Santa 
Clara, perfazendo uma área de 1.471,21m² (mil, quatrocentos e setenta 
e um metros e vinte e um centímetros quadrados).

§1º As áreas descritas nos incisos I e II do art. 1º serão permutadas 
com área pertencente à empresa Freires & Estenier Ltda-Me, CNJP 
08.899.898/0001-93, identificada como sendo Parte Ideal de 50% 
(cinquenta por cento) do Lote n. 13-D, Secção “A”, Gleba Pyrineos, 
Loteamento Rural, nesta cidade de Ji-Paraná/RO.

§2º A área a ser dada em permuta pela empresa Freires & Estenier Lt-
da-Me., está avaliada em R$ 2.445.650,00 (dois milhões, quatrocentos 
e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais), enquanto que a 
do Município está avaliada em R$ 1.092.878,62 (um milhão, noventa 
e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

§3º O Município não arcará com possível devolução de diferença de 
valores das avaliações.

Art. 2º As obrigações e responsabilidades atribuídas às partes cons-
tarão no competente Termo a ser elaborado pela Procuradoria-Geral 
do Município.

Art. 3º Realizada a transação imobiliária a que se refere a presente 
Lei, sobre os lotes que a Empresa receber em permuta incidirá todas 
as obrigações e restrições prescritas e assumidas no Termo citado no 
artigo 2º, que ficarão ratificadas na escritura de permuta a ser assinada.

Art. 4º São anexos da presente lei como se nela estivesse transcritos, 
mapas e memoriais das áreas ora permutadas.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 13 dias do mês de dezembro de 2016.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

ANEXOS

ÁREAS DO MUNICÍPIO
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ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 023/GAB/SEPLAN/2016

Determina à Empresa FUHRMANN & CIA LTDA - EPP, a execução 
da obra de Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em 
Saúde - Ampliação da Cozinha 1ª Etapa.  

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento - no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Considerando que a FUHRMANN & CIA LTDA - EPP foi con-
sagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA 
DE PREÇO nº 009/16/CPL/PMJP/RO do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, referente ao Processo Administrativo nº 1-11703/2016.

DETERMINA:
                               I – O início da execução dos serviços de “Amplia-
ção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Ampliação da 
Cozinha 1ª Etapa.”, Contrato nº 055/PGM/PMJP/2016;

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosa-
mente, as cláusulas contidas no contrato e processo administrativo 
supracitados.

Cumpra-se,
Publique-se.

 Ji-Paraná – RO, 07 de dezembro de 2016   

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº4276/GAB/PMJP/2015

PORTARIA N.°065/GAB/SEPLAN/2016

Nomeia servidor público para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços 
de execução da obra de “Ampliação de Unidade de Atenção Especializada 
em Saúde - Ampliação da Cozinha 1ª Etapa”. Processo Administrativo nº 
1-11703/2016.
PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:
ART. 1º - Fica nomeado o Senhor JOSÉ CARLOS DA SILVA Engenheiro 
Civil, para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia e o ser-
vidor EDSON CESARIO DE LIMA para acompanhar, fiscalizar e receber os 
serviços de engenharia elétrica, pertinente à execução da obra de “Ampliação 
de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Ampliação da Cozinha 1ª 
Etapa”, tendo como objeto do presente instrumento celebrado entre o Município 
de Ji-Paraná e a empresa FUHRMANN & CIA LTDA - EPP, em decorrência do 
Processo Administrativo nº 1-11703/2016 e Contrato nº 055/PGM/PMJP/2016.
ART. 2º - Os servidores nomeados deverão acompanhar a execução da refe-
rida obra, apresentar planilhas, certificar notas, emitir pareceres e comunicar, 
a qualquer tempo, o secretário municipal de planejamento as situações que 
reclamarem medidas urgentes.
 ART. 3º - A função exercida pelos servidores ora nomeados é considerada de 
interesse público, não gerando ônus para o Município

Cumpra-se.

Publique-se.
 Ji-Paraná – RO, 07 de dezembro de 2016.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 4276/GAB/PM/JP/2015

 PORTARIA Nº  066/GAB/SEPLAN/2016

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos admi-
nistrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Veri-
ficação e Acompanhamento Processual administrativo interno da Secretaria 

ÁREA FREIRES & ESTENIER LTDA-ME
PORTARIAS

Municipal de Planejamento, referente à obra de “Ampliação de Unidade de 
Atenção Especializada em Saúde - Ampliação da Cozinha 1ª Etapa”, objeto 
do processo administrativo licitatório nº 1-11703/2016 e contrato de nº 055/
PGM/PMJP/2016;

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual adminis-
trativo será composta pelas seguintes servidoras, sob a presidência da primeira:

VIVIANE SIMONELLI FARIA 
JOCILEI CRISTINA BARRETO OZAME 

ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções:

I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar 
aos autos os documentos pertinentes ao boletim de medição a Comissão para 
Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir a 
ordem cronológica, enumerar e assinar as páginas, bem como, solicitar da 
empresa executora os documentos pertinentes à medição apresentada e instruir 
o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/GAB/PM/
JP/2013, art. 2º, inciso XIV;

II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos 
autos de processo, caso forem de responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Planejamento;

III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de nº 055/PGM/PMJP/2016 
e adotar as medidas administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor 
competente para promover o aditivo, caso haja necessidade; 

IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publicações 
das portarias, ordens de serviços, paralisações e reinício da obra, etc., expedidas 
por essa Secretaria em Diário Oficial do Município. 

ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão:

I - A obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, SIGAP-
-OBRAS, SIMEC, SICONV e outros, bem como providenciar o saneamento de 
pendências que não são de atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento;

II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão Especial 
de Acompanhamento e Fiscalização;

Cumpra-se.
Publique-se. 

 Ji-Paraná, 07 de dezembro de 2016.   
 

 
PEDRO CABEÇA SOBRINHO

Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº 4276/GAB/PM/JP/2015


