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DECISÕES DO PREFEITO

RESOLUÇÃO CMDCA

ORDEM DE SERVIÇO

DECRETO N. 2290/GAB/PM/JP/2013
24 DE NOVEMBRO DE 2013

Declara Luto Ofi cial no Município de Ji-Paraná pelo falecimento do servidor 
municipal Plinio Porto dos Santos.

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

Considerando o falecimento do servidor Municipal Plinio Porto dos Santos, 
ocorrido em, 24 de novembro de 2013,
 
Considerando sua dedicação ao trabalho desenvolvido em favor da co-
munidade de Ji-Paraná, e

Considerando tratar-se de servidor que angariou grande número de amigos 
dentre seus colegas de trabalho, e que sua morte causou grande consternação 
entre amigos e familiares,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado Luto Ofi cial no Município de Ji-Paraná, nos dias 24, 
25 e 26 de novembro de 2013, pelo falecimento do servidor municipal Plinio 
Porto dos Santos ocorrido no dia de 24 de novembro de 2013.

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

Palácio Urupá, aos 24 dias do mês de novembro de 2013.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

RESOLVE:
Art. 1° - Convoca a 10° Suplente do Conselho Tutelar sob inscrição n° 117, 
senhora Rosimeire Pinheiro dos Santos, que tem como prazo (03) três dias 
úteis a contar da data de publicação desta, para apresentar-se perante este 
conselho, a mesma exercerá a função por um período de 29 (vinte e nove) 
dias contados do dia 02 de dezembro de 2013, tendo em vista o período de 
gozo das férias da conselheira titular senhora Leandra de Souza Brito.
Art. 2° - Convoca a 10° Suplente do Conselho Tutelar sob inscrição n° 117, 
senhora Rosimeire Pinheiro dos Santos, que tem como prazo (03) três dias 
úteis a contar da data de publicação desta, para apresentar-se perante este 
conselho, a mesma exercerá a função por um período de 29 (vinte e nove) 
dias contados do dia 02 de janeiro de 2014, tendo em vista o período de 
gozo das férias da conselheira titular senhora Jacira Maria Martinenghi.

Parágrafo único. O não comparecimento deste no prazo determinado 
acima implicará na convocação de uma nova eleição do Conselho Tutelar.

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 25 de Novembro de 2013.

Registra-se
Publique-se

Ivone Cristina de Souza Soares
Presidente do CMDCA

Biênio 2012/2014

RESOLUÇÃO Nº 010/CMDCA/2013

Dispõe sobre a retifi cação do parágrafo único, art. 2°, da Resolução n°009/
CMDCA/2013, de 25 de novembro de 2013, que convoca a 10° Suplente 
da 7º Eleição do Conselho Tutelar realizada na data de 17 de Julho de 2011.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ji-Pa-
raná/RO no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 2472 
de 19 de Julho de 2013, e com base no seu Regimento Interno, aprovado 
através de Resolução nº 006/CMDCA/2013.

CONSIDERANDO: A Lei Municipal nº 2472 de 19 de Julho de 2013, que 
dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
e dá outras providencias.

CONSIDERANDO: Resolução nº 006/CMDCA/2013 que aprova o 
Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

CONSIDERANDO: A necessidade de adequar a redação do parágrafo 
único, do art. 2°, aprovado pela Resolução n°009/CMDCA/2013, de 25 de 
novembro de 2013, que convoca a 10° Suplente da 7º Eleição do Conselho 
Tutelar.

CONSIDERANDO: O termo de desistência assinado pela 3° Suplente do 
Conselho Tutelar, senhora Kátia Cilene Pereira Nascimento.

RESOLVE:
Art. 1° - Fica retifi cado o parágrafo único, do art. 2°, da Resolução n° 009/
CMDCA/2013, de 25 de novembro de 2013, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
Art.2°..........................................................................................................
............................

 “Parágrafo único. O não comparecimento deste no prazo deter-
minado acima implicará na convocação da 4° suplente do Conselho Tutelar.”

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário, esta Resolução entra 
em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 29 de Novembro de 2013.

Registra-se
Publique-se

Maria José da Silva
Vice-Presidente do CMDCA

Biênio 2012/2014

RESOLUÇÃO Nº 011/CMDCA/2013

Dispõe sobre a convocação do 4° Suplente da 7º Eleição do Conselho Tutelar 
realizada na data de 17 de Julho de 2011 conforme disposto no item 10.1 
do Edital n° 01/2011/CMDCA.

RESOLUÇÃO Nº 009/CMDCA/2013

Dispõe sobre a convocação da 10° Suplente da 7º Eleição do Conselho 
Tutelar realizada na data de 17 de Julho de 2011 conforme disposto no item 
10.1 do Edital n° 01/2011/CMDCA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ji-Pa-
raná/RO no uso de suas atribuições legais de acordo com Art. 139 da Lei 
Federal nº. 8.069 de 13 de Julho de 1990 c/c Art. 8º - XIX da Lei Municipal 
nº. 2472/13, bem como das disposições contidas na resolução n° 75 do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança do Adolescente - CONANDA.

CONSIDERANDO: Que o Conselho Tutelar é órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, defi nidos na Lei 
Federal 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente – ECA texto Art. 131).

CONSIDERANDO: Que o conselho Tutelar deverá ser composto por 05 
(cinco) membros conforme disposto no Art. 132 na Lei Federal 8.069 de 
13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) e Art. 
15 da Lei Municipal nº. 2472/2013.

CONSIDERANDO: As deliberações do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, em Plenária Extraordinária realizada no dia 
11 de Novembro de 2013.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ji-Pa-
raná/RO no uso de suas atribuições legais de acordo com Art. 139 da Lei 
Federal nº. 8.069 de 13 de Julho de 1990 c/c Art. 8º - XIX da Lei Municipal 
nº. 2472/13, bem como das disposições contidas na resolução n° 75 do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança do Adolescente - CONANDA.

CONSIDERANDO: Que o Conselho Tutelar é órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, defi nidos na Lei 
Federal 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente – ECA texto Art. 131).

CONSIDERANDO: Que o conselho Tutelar deverá ser composto por 05 
(cinco) membros conforme disposto no Art. 132 na Lei Federal 8.069 de 
13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) e Art. 
15 da Lei Municipal nº. 2472/2013.

CONSIDERANDO: As deliberações do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, em Plenária Extraordinária realizada no dia 
11 de Novembro de 2013.

CONSIDERANDO: O não comparecimento da 10° Suplente do Conselho 
Tutelar senhora Rosimeire Pinheiro dos Santos, no prazo determinado 
de (03) três dias úteis conforme RESOLUÇÃO Nº. 009/CMDCA/2013.

CONSIDERANDO: A Resolução nº 010/CMDCA/2013, que retifi ca o 
parágrafo único, art. 2°, da Resolução n° 009/CMDCA/2013, de 25 de 
novembro de 2013.

CONSIDERANDO: O termo de desistência assinado pela 3° Suplente do 
Conselho Tutelar, senhora Kátia Cilene Pereira Nascimento.

RESOLVE:
Art. 1° - Convoca a 4° Suplente do Conselho Tutelar sob inscrição n° 033, 
senhora Alice Marlete Stiz, que tem como prazo (03) três dias úteis a contar 
da data de publicação desta, para apresentar-se perante este conselho, a 
mesma exercerá a função por um período de 29 (vinte e nove) dias contados 
do dia 02 de dezembro de 2013, tendo em vista o período de gozo das férias 
da conselheira titular senhora Leandra de Souza Brito.
Art. 2° - Convoca a 4° Suplente do Conselho Tutelar sob inscrição n° 033, 
senhora Alice Marlete Stiz, que tem como prazo (03) três dias úteis a contar 
da data de publicação desta, para apresentar-se perante este conselho, a 
mesma exercerá a função por um período de 29 (vinte e nove) dias contados 
do dia 02 de janeiro de 2014, tendo em vista o período de gozo das férias 
da conselheira titular senhora Jacira Maria Martinenghi.
Art. 3° - O não comparecimento deste no prazo determinado acima implicará 
na convocação da próxima suplente do Conselho Tutelar

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, esta Resolução entra 
em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, 29 de Novembro de 2013.

Registra-se
Publique-se

Maria José da Silva
Vice-Presidente do CMDCA

Biênio 2012/2014

ORDEM DE SERVIÇO Nº 44/2013

Determina a Empresa N. A. ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA. a execução dos serviços de reforma e ampliação 
do Ginásio de Esportes Gerivaldo José de Souza.

MARCITO PINTO, Secretário Municipal de Planejamento de Ji-Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

Considerando que a empresa N. A. ENGENHARIA EMPREENDIMEN-
TOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi consagrada vencedora do certame 
licitatório nº 017/CPL/PMJP/2013, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
referente ao Processo Administrativo nº 1-15010/2013;

DETERMINA:

I – O início da execução dos serviços de reforma e ampliação do Ginásio 
de Esportes Gerivaldo José de Souza, conforme Contrato 175/PGM/2013, 
e Processo Administrativo nº 1-15010/2013;
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II – A Empresa N. A. ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUÇÕES LTDA, deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente 
às cláusulas contidas no Contrato e Processo Administrativo supracitados.

Ji-Paraná, 14 de novembro 2013.

Marcito Pinto
Secretário Municipal de Planejamento

PORTARIA

REGIMENTO INTERNO CMS

AVISO DE LICITAÇÃO

PORTARIA N.° 049/SEPLAN/2013

Nomeia Comissão Especial  para vistoriar as obras de infra-estrutura  do 
Loteamento Residencial Carneiro, e eventual liberação dos lotes cauciona-
dos de acordo com o Termo de Compromisso do Processo Administrativo 
nº 19026/2012  Apenso ao Processo Administrativo  nº 13978/2012.

Marcito Pinto , Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei:

   RESOLVE:

  ART. 1º –  Nomear Comissão Especial para vistoriar  obras de infra-estru-
tura  do Loteamento Residencial Carneiro,deverá ser elaborado relatório 
de cumprimento das obras de infraestrutura, de acordo com as alíneas “a” e 
“b”  da clausula décima primeira  em conformidade com a cláusula décima 
segunda, para liberação dos lotes caucionados

ART. 2º - A Comissão será composta pelos membros abaixo relacionados, 
que atuarão sob a presidência do primeiro:

VLADIMIR JOSÉ CHAGAS
EDSON CESARIO DE LIMA
EDWARD LUIS FABRIS
ART 3º - A Comissão deverá avaliar a execução dos serviços e obras e 
verifi car o atendimento do disposto nas cláusulas citadas no artigo 1º  
desta portaria.

ART 4º - As funções exercidas pelos servidores ora nomeados são conside-
rados de interesse público, não gerando ônus para o Município.

ART. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná – RO., 21  de Novembro de 2013.

Marcito Pinto
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto n°. 0532/GAB/PM/JP/2013

AVISO DE LICITAÇÂO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 10/CPL/CMJP/13

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 316/CMJP/13

A CAMARA MUNICIPAL, de Ji-Paraná, por intermédio do seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados que será realizada a licitação, 
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço por item  
cujo objeto aquisição de material permanente e material de informática , no 
valor estimado R$ 80.300,00 (oitenta mil e trezentos reais ), tudo conforme 
disposto no Edital, cuja data para recebimento, abertura e sessão de disputa 
por lances , será realizada no dia 18  de Dezembro  de 2013, às 10:00 horas 
(conforme horário de Brasília- DF), realizado, no endereço eletrônico www.
comprasnet.gov.br cópia completa do edital será disponibilizada nos endereços 
eletrônicos  www.comprasnet.gov.br  e http://www.camaraji-parana.com.br. 

Ji-Paraná, 05  de Dezembro  de 2013.

Alexandre Aparecido Alves da Silva
Presidente CPL/Pregoeiro/CMJP

Portaria N° 105/DRH/CMJP/2013
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