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PORTARIAS

RESOLUÇÃO CMDCA

             
                                                 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 

              SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE     

Estrada Velha, s/n- Parque Ecológico – Bairro Primavera – Ji-Paraná – Rondônia                                                         
CEP: 76.914-899. Fone/fax: (069) 3411-4204  -  CNPJ 04.092.672/0001-25 

 

 
PORTARIA Nº 006/GAB/SEMEIA/2020 

 
 
Regulamenta a fiscalização e o andamento da 
Contratação do Serviço de Disposição Final no 
Aterro Sanitário Regional de Ji-Paraná (Contrato 
n°034/PGM/PMJP/2020) e dá outras providências. 

 

  Kátia Regina Casula, Secretária Municipal do Meio Ambiente, no uso das 
atribuições legais, que lhe são conferidas através do Decreto nº 9686/GAB/PM/JP/2018; 
 

CONSIDERANDO o Termo de Referência que deu origem ao Processo n°.1-
2866/2020 de contratação de aterro sanitário para disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos de Ji-Paraná e  Errata (fls. 140 e 141); 

 
CONSIDERANDO a Ordem de Serviço nº 001/PM/JP/GAB/SEMEIA/2020 que 

determinou o início das atividades de recebimento dos resíduos sólidos do Município de Ji-
Paraná pela empresa MFM Soluções Ambientais e Gestão de Resíduos Ltda a partir de 
06/04/2020; 

 
CONSIDERANDO as atribuições da Comissão Especial constituída pela Portaria 

005/GAB/SEMEIA/2020; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - A Comissão acompanhará as pesagens dos veículos cadastrados 

pela empresa terceirizada de coleta (RLP – Rondônia Limpeza Pública e Serviço de Coleta de 
Resíduos Ltda) na balança do Aterro Sanitário (MFM Soluções Ambientais), conferindo os 
tickets de pesagem juntamente com o motorista do caminhão, sendo a primeira via da 
Semeia, a segunda do motorista e a terceira do Aterro. 

§1°: Em caso da impossibilidade da presença de um dos membros da 
Comissão Especial na hora da pesagem, fica autorizada a assinatura apenas do motorista 
do caminhão, uma vez que o peso atribuído nesta balança será conferido com a pesagem 
ocorrida anteriormente na balança rodoviária da Semosp na Usina de Asfalto, levando-se 
em conta as variações do peso devido ao trânsito/chuva/lama ou outro interveniente. 
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§2°: A assinatura de um dos membros ocorrerá no mínimo em 15 
(quinze) turnos de dias alternados ou não no decorrer do mês. 

 
Art. 2º - Os membros da Comissão, quando em serviço, devidamente 

identificados, terão livre acesso à área de pesagem dos veículos e acompanhamento da 
disposição dos resíduos na célula em uso no Aterro Sanitário. 

Parágrafo único: Quando observado alguma falha ou anormalidade, 
comunicará imediatamente ao responsável pelo aterro e ao chefe da pasta ambiental para 
que as medidas preventivas e mitigadoras possam ser tomadas. 

  
Art. 3º - A empresa responsável pela coleta e transporte dos resíduos 

sólidos urbanos do Município de Ji-Paraná deverá apresentar à Semeia a Autorização de 
Transporte de Resíduos Sólidos expedido pela Sedam identificando dentre eles os veículos 
reserva, assim como seus condutores de todos os veículos e turnos que trabalham. 

Parágrafo único: Todos os dias que se fizer necessário o uso do(s) 
veículo(s) reserva deverá ser informado à Semeia através do email 
(eq.tec.semeia@gmail.com) para constar no Relatório, assim como a troca de condutores. 

 
Art. 4º - Ao final de cada mês a empresa contratada (MFM) deverá 

emitir Relatório Mensal de Serviços, discriminando os serviços prestados, com datas, 
horários, placas dos veículos, a quantidade diária e mensal dos resíduos recebidos, assim 
como cópia dos tickets para conferição.  

Parágrafo único: Deverão acompanhar o Relatório Mensal de Serviços a 
Nota Fiscal de Prestação de Serviços e certidões previstas no contrato ou sua declaração de 
isenção ou inexigibilidade pelo órgão competente. 

 
Art. 5º - Quanto ao Plano de Apoio aos Catadores de Materiais 

Recicláveis, a empresa MFM Soluções Ambientais terá prazo até dia 17/04/2020 para fazer 
sua apresentação à Semeia, a qual discutirá com a Cooperativa de Catadores Coocamarji a 
sua implementação, uma vez aprovada, terá mais 15 dias para ser colocada em prática. 

 
Art. 6º - Poderá ser discutido entre as partes (Prefeitura – Semeia, 

Semosp e Agerji, empresa de coleta e transporte, aterro sanitário e catadores) a 
possibilidade de triagem do resíduo bruto em algumas rotas a título de experiência. 

             
                                                 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 

              SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE     

Estrada Velha, s/n- Parque Ecológico – Bairro Primavera – Ji-Paraná – Rondônia                                                         
CEP: 76.914-899. Fone/fax: (069) 3411-4204  -  CNPJ 04.092.672/0001-25 

 

Paragrafo único: No momento oportuno, estes representantes definirão 
como será feito, em quais condições e suas normas. 

 
Art. 7º -  Esta Portaria  entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

                                                      Ji-Paraná, 06 de abril de 2020. 
 
 
                         
 

 
 

KÁTIA REGINA CASULA 
Secretária Municipal de Meio Ambiente 

Decreto nº 9686/GAB/PM/JP/2018 
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Paragrafo único: No momento oportuno, estes representantes definirão 
como será feito, em quais condições e suas normas. 

 
Art. 7º -  Esta Portaria  entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

                                                      Ji-Paraná, 06 de abril de 2020. 
 
 
                         
 

 
 

KÁTIA REGINA CASULA 
Secretária Municipal de Meio Ambiente 

Decreto nº 9686/GAB/PM/JP/2018 
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EXTRATO CMJP

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. nº 249/CMJP/2019

Contratante: Câmara Municipal de Ji-Paraná
Contratado: RPB COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETROLEO 
LTDA -ME
Objeto: Aquisição de Combustível em Porto Velho
Valor: R$ 16.860,00 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta reais)
Dotação Orçamentária
A despesa está prevista na Lei Orçamentária Anual nº 3.300/2019 e 
suas alterações.
01    - Poder Legislativo
01    - Câmara Municipal
01.031.0001.2001.0000                   - Manutenção de Serviços 
Administrativos Gerais – CÂM
3.3.90.30.01   - Material de Consumo.
No valor de R$ 16.860,00

Dárcia Nobre
Procuradora da CMJP

Portaria 011/2020
OAB/RO 4443


