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DECISÕES DO PREFEITO

DECISÕES DO PREFEITO
PROCESSO Nº 1-680/2019  (Volume I ao V)

INTERESSADO: SEMAS
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo

Vieram os autos para decisão a respeito do pedido de prorrogação de 
prazo do Contrato n. 66/PGM/PMJP/2020, celebrado com a empresa 
a RX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, cujo ob-
jeto consiste na reforma da Instituição de Acolhimento Unidade 02 
(Abrigo) com área de 424,00 m, com endereço na Rua Monte Castelo, 
n.1256, Bairro Jardim dos Migrantes Município de Ji-Paraná, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
conforme Despacho n. 322/SEMAS/2021, fls. 1355.

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria-
Geral do Município emitiu o Parecer n. 890/PGM/PMJP/2021 (fls. 
1359/1362), concluindo que o feito comporta deferimento.

É o relato do essencial. 

Ante ao exposto, acolho o Parecer Jurídico supracitado, razão pela 
qual DECIDO AUTORIZAR, na forma da lei, a prorrogação do 
prazo de vigência do Contrato até dia 30 de setembro de 2021, ex-
cepcionalmente com efeitos retroativos ao dia 30/05/2021, conforme 
Despacho n. 623/PGM/PMJP/2021, fls. 1359.

Que a SEMPLAN e a SEMAS se abstenham de realizar despesas sem 
prévio empenho, devendo fiscalizar com mais rigor e zelo o estágio 
da despesa pública.

À PGM para adoção das medidas que o caso requer.

Ji-Paraná, 30 de agosto de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO 1-2110/2017 – Volumes I a VII

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social
ASSUNTO: Prestação de serviços funerários

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo e reajuste de valor ao 
Contrato n. 063/PGM/PMJP/2019 celebrado com a empresa GO-
MES & OLIVEIRA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA – ME, cujo 
objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços 
funerários, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, conforme documentação acostada aos autos.

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria-
Geral do Município emitiu o Parecer n. 941/PGM/PMJP/2021 (fls. 
2305/2311), concluindo que o feito comporta deferimento.

É o relato do essencial. 

Ante ao exposto, ACOLHO o Parecer Jurídico supracitado, razão 
pela qual DECIDO AUTORIZAR, na forma da lei:

I - Prorrogação do prazo de vigência contratual por um período 
de 12 (doze) meses, excepcionalmente com efeitos retroativos ao 
dia 28/07/2021.

II – Reajuste do valor pactuado pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) que apresentou menor variação em 
relação demais índices apresentados no cálculo elaborado pela Coor-
denadoria-Geral de Contabilidade (fls. 2283/2284), ou seja:

Urna Mortuária Adulto: R$ 1.067,59 (um mil e sessenta e sete reais 
e cinquenta e nove centavos);

Urna Mortuária Infantil (60x1,20): R$ 640,56 (seiscentos e quarenta 
reais e cinqüenta e seis centavos);
Urna Mortuária Infantil (1,30x1,70): R$ 854,07 (oitocentos e cin-
quenta e quatro reais e sete centavos);

Urna Mortuária Especial: R$ 1.174,35 (um mil, cento e setenta e 
quatro reais e trinta e cinco centavos);

Translado Fúnebre Terrestre (Km rodado): R$ 2,14 (dois reais e 
quatorze centavos).

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.

Ji-Paraná, 31 de agosto de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO 1-7572/2020

INTERESSADO: SEMAS
ASSUNTO: Repasse Financeiro Recursos do FUMCRIANÇA 
em favor da APAE

Vieram os autos para decisão a respeito do pedido de prorrogação de 
prazo de vigência ao Termo de Fomento n. 006/PGM/PMJP/2020, 
celebrado com a empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE JI-PARANÁ - APAE, tendo como objeto o 
repasse financeiro do FUMCRIANÇA (Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente) conforme documentação acostada às fls. 
(124/125 e 170) e novo Plano de Trabalho (fls. 177/198).

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria-
Geral do Município emitiu o Parecer n. 927/PGM/PMJP/2021 (fls. 
202/203), concluindo que o feito comporta deferimento.

É o relato do essencial. 

Ante ao exposto, acolho o Parecer Jurídico supracitado, razão pela 
qual DECIDO AUTORIZAR a prorrogação do Termo de Fomento 
n. 006/PGM/PMJP/2020 até o dia 25 de setembro de 2021, tota-
lizando 10 (dez) meses, sendo: 9 (nove) meses para execução e 30 
(trinta) dias para prestação de contas.

À PGM para elaboração do competente Termo.

Ji-Paraná, 31 de agosto de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO: 1-6776/2021

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Aquisição de Material Permanente (Tablet)

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhora Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de Saúde, 
tendo como objeto a aquisição de material permanente (tablets), con-
forme detalhado no Termo de Referência e Solicitação de Materiais/
Serviços – Requisição n. 01346/21 (fls. 04/11)

A Controladoria-Geral de Preços apresenta média dos valores cons-
tantes na pesquisa de preço, no importe de R$ 181.533,00 (cento e 
oitenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais), conforme Despacho 
n. 469/CGP/2021, fls. 25.

Após os trâmites de praxe, a CPL, às fls. 35 manifesta-se definindo 
o enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Pregão 
na sua forma Eletrônica.

Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início 
da licitação.
  

Ji-Paraná, 31 de agosto de 2021

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO: 1-7545/2021

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
ASSUNTO: Aquisição de material permanente (notebook)

À Comissão Permanente de Licitação

Senhora Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de 
Educação, tendo como objeto a aquisição de material permanente 
(notebook) conforme Termo de Referência e Solicitação de Materiais/
Serviços – Requisição n. 1446 (fls. 04/10).

A Divisão de Informática esclarece que o “item solicitado está devi-
damente especificado”, fls. 26.

A CPL manifesta-se definindo o enquadramento do procedimento 
licitatório na modalidade Dispensa de Licitação com base no art. 
24, II da Lei 8.666/93, fls. 32.

Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do Decreto 
Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início da 
licitação.

Ji-Paraná, 31 de agosto de 2021

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO: 1-2816/2021

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Repasse financeiro CIMCERO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Vieram os autos para análise e decisão para convalidação do contrato 
de rateio n. 117/2021 que tem como objeto o repasse de recursos fi-
nanceiros, para custear as despesas referente a manutenção e funciona-
mento da Casa de Apoio Administrada pelo Consórcio Intermunicipal 
localizado na Avenida Jorge Teixeira, n. 1271, Bairro São Cristóvão, 
Município de Porto Velho, fls. 102/109.

Instada a se manifestar sobre a regularidade dos atos, a Procu-
radoria-Geral do Município juntou aos autos o Parecer Jurídico 
n. 627/PGM/PMJP/2021 (fls. 132/133), manifestando de forma 
favorável.

Ante ao exposto e considerando parecer jurídico supracitado, RECO-
NHEÇO E CONVALIDO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com 
fundamento nos artigo 24, XXVI, da Lei Federal n. 8.666/93, em 
favor CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO 
CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA – CIMCERO, 
CNPJ n. 02.049.227/0001-57, no valor total de R$ 36.000,00 (trinta 
e seis mil reais).

Contudo, os autos deverão retornar à SEMUSA para que se cumpra 
os itens “b” e “c” das fls. 133, do Parecer Jurídico 627/PGM/PMJP/.

À SEMFAZ para emissão de empenho.

Publique-se. 

Ji-Paraná, 31 de agosto de 2021.

ISAU FONSECA
Prefeito

PROCESSO Nº 1-10214/2020  (Volumes 1 a 3)

INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo - Credenciamento de exames 
laboratoriais

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo do Credenciamento n. 
010/PGM/PMJP/2020, celebrado com a empresa Laboratório W & 
J Laboratório Clínico Ltda., CNPJ 35.773.723/001-08, cujo objeto 
consiste na prestação de serviços na área de saúde (exames labora-
toriais), conforme justificativa fls. 633/634.

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria-
Geral do Município emitiu o Parecer n. 955/PGM/PMJP/2021 (fls. 
642/644), concluindo que o feito comporta deferimento.

É o relato do essencial. 

Ante ao exposto, ACOLHO o Parecer Jurídico supracitado, razão 
pela qual DECIDO AUTORIZAR, na forma da lei, a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato de Credenciamento até o dia 1º de 
setembro de 2022.

DETERMINO que a CPL providencie a republicação do Edital de 
Credenciamento a fim de possibilitar o interesse de novas credencia-
das, conforme orientação jurídica.

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.

Ji-Paraná, 1º de setembro de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO Nº 1-10215/2020  (Volumes 1 a 3)

INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo - Credenciamento de exames 
laboratoriais

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo do Credenciamento n. 
006/PGM/PMJP/2020, celebrado com a empresa São Gabriel Serviços 
de Laboratório Ltda, CNPJ 12.133.364/0001-29, cujo objeto consiste 
na prestação de serviços na área de saúde (exames laboratoriais), 
conforme justificativa fls. 687/688.

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria-
Geral do Município emitiu o Parecer n. 954/PGM/PMJP/2021 (fls. 
696/698), concluindo que o feito comporta deferimento.

É o relato do essencial. 

Ante ao exposto, ACOLHO o Parecer Jurídico supracitado, razão 
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pela qual DECIDO AUTORIZAR, na forma da lei, a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato de Credenciamento até o dia 1º de 
setembro de 2022.

DETERMINO que a CPL providencie a republicação do Edital de 
Credenciamento a fim de possibilitar o interesse de novas credencia-
das, conforme orientação jurídica.

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.

Ji-Paraná, 1º de setembro de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO Nº 1-10217/2020  (Volumes 1 a 3)

INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo - Credenciamento de exames 
laboratoriais

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo do Credenciamento n. 
008/PGM/PMJP/2020, celebrado com a empresa Laboratório Bio-Lab 
Ji-Paraná Ltda. - ME., CNPJ 28.608.804/0001-97, cujo objeto consiste 
na prestação de serviços na área de saúde (exames laboratoriais), 
conforme justificativa fls.  677/678.

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria-
Geral do Município emitiu o Parecer n. 951/PGM/PMJP/2021 (fls. 
688/690), concluindo que o feito comporta deferimento.

É o relato do essencial. 

Ante ao exposto, ACOLHO o Parecer Jurídico supracitado, razão 
pela qual DECIDO AUTORIZAR, na forma da lei, a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato de Credenciamento até o dia 1º de 
setembro de 2022.

DETERMINO que a CPL providencie a republicação do Edital de 
Credenciamento a fim de possibilitar o interesse de novas credencia-
das, conforme orientação jurídica.

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.

Ji-Paraná, 1º de setembro de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO Nº 1-10221/2020  (Volumes 1 a 3)

INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo - Credenciamento de exames 
laboratoriais

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo do Credenciamento n. 
007/PGM/PMJP/2020, celebrado com a empresa Albernaz Análise 
Clínicas Ltda., CNPJ 09.636.0007/0001-79, cujo objeto consiste 
na prestação de serviços na área de saúde (exames laboratoriais), 
conforme justificativa fls. 691/692.

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria-
Geral do Município emitiu o Parecer n. 948/PGM/PMJP/2021 (fls. 
700/702), concluindo que o feito comporta deferimento.

É o relato do essencial. 

Ante ao exposto, ACOLHO o Parecer Jurídico supracitado, razão 
pela qual DECIDO AUTORIZAR, na forma da lei, a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato de Credenciamento até o dia 1º de 
setembro de 2022.

DETERMINO que a CPL providencie a republicação do Edital de 
Credenciamento a fim de possibilitar o interesse de novas credencia-
das, conforme orientação jurídica.

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.

Ji-Paraná, 1º de setembro de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO Nº 1-10119/2020  (Volumes 1 a 3)

INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo - Credenciamento de exames 
laboratoriais

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo do Credenciamento n. 
002/PGM/PMJP/2020, celebrado com a empresa TBS. Centro de 
Análises Clínicas Ltda., CNPJ 28.787.822/0001-83, cujo objeto con-
siste na prestação de serviços na área de saúde (exames laboratoriais), 
conforme justificativa fls. 629/630.

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria-
Geral do Município emitiu o Parecer n. 953/PGM/PMJP/2021 (fls. 
640/642), concluindo que o feito comporta deferimento.

É o relato do essencial. 

Ante ao exposto, ACOLHO o Parecer Jurídico supracitado, razão 
pela qual DECIDO AUTORIZAR, na forma da lei, a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato de Credenciamento até o dia 1º de 
setembro de 2022.

DETERMINO que a CPL providencie a republicação do Edital de 
Credenciamento a fim de possibilitar o interesse de novas credencia-
das, conforme orientação jurídica.

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.

Ji-Paraná, 1º de setembro de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO Nº 1-10205/2020  (Volumes 1 a 3)

INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo - Credenciamento de exames 
laboratoriais

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo do Credenciamento n. 
004/PGM/PMJP/2020, celebrado com a empresa Pardim & Souza 
Ltda, CNPJ 10.405.608/0002-30, cujo objeto consiste na prestação 
de serviços na área de saúde (exames laboratoriais), conforme jus-
tificativa fls. 704/705.

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria-
Geral do Município emitiu o Parecer n. 949/PGM/PMJP/2021 (fls. 
715/717), concluindo que o feito comporta deferimento.

É o relato do essencial. 

Ante ao exposto, ACOLHO o Parecer Jurídico supracitado, razão 
pela qual DECIDO AUTORIZAR, na forma da lei, a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato de Credenciamento até o dia 1º de 
setembro de 2022.

DETERMINO que a CPL providencie a republicação do Edital de 
Credenciamento a fim de possibilitar o interesse de novas credencia-
das, conforme orientação jurídica.

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.

Ji-Paraná, 1º de setembro de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO Nº 1-10209/2020  (Volumes 1 a 3)

INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo - Credenciamento de exames 
laboratoriais

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo do Credenciamento n. 
005/PGM/PMJP/2020, celebrado com a empresa Laboratório Padrão 
de Análises Clínicas Ltda-EPP, CNPJ 63.787.741/0001-84, cujo 
objeto consiste na prestação de serviços na área de saúde (exames 

laboratoriais), conforme justificativa fls. 555/556.

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria-
Geral do Município emitiu o Parecer n. 947/PGM/PMJP/2021 (fls. 
565/567), concluindo que o feito comporta deferimento.

É o relato do essencial. 

Ante ao exposto, ACOLHO o Parecer Jurídico supracitado, razão 
pela qual DECIDO AUTORIZAR, na forma da lei, a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato de Credenciamento até o dia 1º de 
setembro de 2022.

DETERMINO que a CPL providencie a republicação do Edital de 
Credenciamento a fim de possibilitar o interesse de novas credencia-
das, conforme orientação jurídica.

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.

Ji-Paraná, 1º de setembro de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO 1-9381/2018

INTERESSADO: SEMED
ASSUNTO: Internet banda larga

Vieram os autos para decisão a respeito do pedido de prorrogação de 
prazo de vigência ao Contrato n. 074/PGM/PMJP/2018, celebrado 
com a empresa R. JOSÉ DA SILVA E CIA LTDA., tendo como 
objeto o fornecimento de serviços de telecomunicações, internet IP 
Full, Internet banda larga, Lan to Lan e interconexão de pontos wi-fi 
dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores, para atender 
a Secretaria Municipal de Educação.

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria-
Geral do Município emitiu o Parecer n. 928/PGM/PMJP/2021 (fls. 
301/303), concluindo que o feito comporta deferimento de forma 
excepcional.

É o relato do essencial. 

Ante ao exposto, acolho o Parecer Jurídico supracitado, razão pela 
qual DECIDO AUTORIZAR:

I – a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 
(doze) meses (com efeitos retroativos a 27/08/2021) ou até que a 
licitação que está em andamento seja concluída.
II – a renovação do valor total da prorrogação de R$ 94.080,00 
(noventa e quatro mil e oitenta reais), sendo:
R$ 32.144,01 (trinta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e um 
centavo) para o exercício de 2021;
R$ 61.935,99 (sessenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e 
noventa e nove centavos) para o exercício de 2022.

À PGM para elaboração do competente Termo.

Ji-Paraná, 2 de setembro de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO: 1-8760/2021

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Locação de equipamentos para realização de evento – 
Programa Tchau Poeira

À Comissão Permanente de Licitação

Senhora Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de Ad-
ministração, tendo como objeto locação de equipamentos (telão, tenda 
e outros), conforme Termo de Referência, fls. 04/13 e Solicitação de 
Materiais/Serviços – Requisição 1665/2021 (fls. 17/18).

Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 44 manifesta-se definindo o 
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Dispensa 
de Licitação com base no art. 24, II da Lei 8.666/93.
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 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início 
da licitação.

Ji-Paraná, 31 de agosto de 2021

ISAÚ FONSECA
Prefeito

DECISÕES DO GABINETE

DECISÕES DO CHEFE DE GABINETE
PROCESSO Nº 1-8015/2021

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Pagamento de Diárias

À Coordenadoria Geral de Contabilidade
Sra. Sonete Diogo Pereira 

O presente processo trata-se de 2 1/2 (duas e meia) diárias con-
cedidas a Sra. Wanessa Oliveira e Silva, Secretária Municipal 
de Saúde, haja vista seu deslocamento a Porto Velho/RO, para 
participar da reunião do COSEMS, conforme especificado na 
Concessão de Diárias juntada aos autos às fls. 07.

Em análise a prestação de contas a Controladoria-Geral do 
Município manifestou-se às fls. 31, através do Parecer n. 2466/
CGM/2021, concluindo pela aprovação da referida prestação de 
contas e baixa da responsabilidade. 

Ante ao exposto, e com base no Parecer supramencionado APRO-
VO a prestação de contas juntada aos autos. 

Publique-se.

Ji-Paraná, 02 de setembro de 2021.

Ney Campos Goes Junior
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 13798/GAB/PM/JP/2021

PROCESSO Nº 1-7286/2021

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social
ASSUNTO: Pagamento de Diárias

À Coordenadoria Geral de Contabilidade
Sra. Sonete Diogo Pereira 

O presente processo trata-se de 02 (duas) diárias concedidas a 
Sra. Ana Maria Alves Santos Vizeli, Secretária Municipal de 
Assistência Social, haja vista seu deslocamento a Porto Velho/
RO, para participar do evento “Roda de Conversa” promovido 
pela Assistência Social – SEAS em apoio técnico para elaboração 
do Plano Plurianual (PPA), conforme especificado na Concessão 
de Diárias juntada aos autos às fls. 05.

Em análise a prestação de contas a Controladoria-Geral do 
Município manifestou-se às fls. 69, através do Parecer n. 2461/
CGM/2021, concluindo pela aprovação da referida prestação de 
contas e baixa da responsabilidade. 

Ante ao exposto, e com base no Parecer supramencionado APRO-
VO a prestação de contas juntada aos autos. 

Publique-se.

Ji-Paraná, 02 de setembro de 2021.

Ney Campos Goes Junior
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 3798/GAB/PM/JP/2021

PROCESSO Nº 1-8985/2021

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Fazenda
ASSUNTO: Suprimento de Fundos

À Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Diego André Alves

Senhor Secretário,

Trata-se de procedimento que tem como objeto a liberação de 
suprimento de fundos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
em favor da Sra. Dayse Carvalho Barros, Tesoureira Municipal 
da SEMFAZ, conforme descrito no Termo de Referência, às fls. 
05/06.

Ressalta-se que, todas as ações relativas ao presente processo 

deverão estar embasadas na legislação e normas vigentes sobre 
a matéria.

Ante o exposto, considerando os documentos que instruem o feito, 
mediante delegação de competência através do Decreto n. 7350/
GAB/PM/JP/2017 AUTORIZO a despesa para concessão de 
suprimento de fundos na forma da Lei. 

Ji-Paraná, 02 de setembro de 2021.

Ney Campos Goes Junior
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 13798/GAB/PM/JP/2021

PROCESSO Nº 1-3955/2021

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Suprimento de Fundos

À Coordenadoria Geral de Contabilidade
Sra. Sonete Diogo Pereira 

Trata-se de Suprimento de Fundos concedidos em favor do 
Secretário Municipal de Administração: Jônatas de França 
Paiva, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para aquisição 
de material de consumo e prestação de serviços de terceiros que 
são necessários para dar continuidade nos serviços da Secretaria 
Municipal de Administração e Unidades Administrativas como 
Almoxarifado/ Patrimônio e Gerência Geral de Recursos Hu-
manos, tendo em vista a existência de despesas emergenciais 
imprevisíveis, conforme especificado no Termo de Referência 
às fls. 04/05.

Em análise a prestação de contas, a Controladoria Geral do 
Município manifestou-se às fls. 94, através do Parecer n. 2472/
CGM/21, dando por aprovada a referida prestação de contas.

Ante ao exposto, e com base no Parecer supramencionado APRO-
VO a prestação de contas juntada aos autos. 

Arquive-se.

Ji-Paraná, 03 de setembro de 2021.

Ney Campos Goes Junior
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 13798/GAB/PM/JP/2021

PORTARIAS
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PORTARIA N. 072/GAB/SEMED/2021

Altera a Portaria n 034/GAB/SEMED/2021, que Nomeia Comissão 
Especial para proceder ao Monitoramento e Avaliação das parcerias 
entre a Administração Pública Municipal e Instituições Conveniadas. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, no uso de suas atribuições conferidas 
em Lei,

Resolve:

Art. 1º - Alterar a Portaria n. 034/GAB/SEMED/2021 que Nomeia 
Comissão Especial para proceder ao Monitoramento e Avaliação 
das parcerias entre a Administração Pública Municipal e Instituições 
Conveniadas durante o exercício de 2021.
Art. 2º - Substituir os servidores Grazielly Júlio Mangarotti e Re-
nato Eberson de Souza Santos, passando a executar suas funções na 
comissão os servidores Dinário Pereira Júnior e Kassia Desiere da 
Silva, ficando a Comissão composta da seguinte forma:
Dalila do Carmo de Oliveira;
Dinário Pereira Júnior;
Valéria Luciene Novais Alexandre;
Kassia Desiere da Silva;

Art. 3º - Os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão 
serão encaminhados ao Gabinete da Secretaria Municipal de Educação 
para conhecimento e providências cabíveis.
Art. 4º - As atividades a serem desenvolvidas pela Comissão serão 
sem ônus para o Município e consideradas de relevância.
Art. 5º - O término das atividades conferidas à Comissão dar-se-á no 
dia 31 de dezembro de 2021.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná/RO, 06 de setembro de 2021.

Jeferson Lima Barbosa
Secretário Municipal de Educação

Decreto n° 15.372/GAB/PM/JP/2021
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TERMO DE RESCISÃO

TERMO DE POSSE

 

TERMO DE POSSE 
Empossado: RENATO RAMALHO VIAL 

Empresa: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMT 

Cargo ou Função: MOTORISTA 

Está sob o Regime estatutário. 

 

 
                       Ao 01 dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, nesta 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMT, localizada na Av. Ji-Paraná 

261, Bairro Urupá, verificou-se a posse do servidor Renato Ramalho Vial, no cargo 

efetivo de Motorista – 40 horas, sob-regime estatutário, aprovado em Concurso 

Público, Edital nº 01/2020/Ji-Paraná/RO/20 de 25 setembro de 2020, publicado no 

D.O.M. nº. 3547 de 16/06/2021, obtendo aprovação com a média 34,00 PTS 

Classificando-se em 1º lugar. 

                       O empossado, que comprova não se enquadrar nas proibições 

contidas na Constituição Federal e Lei Municipal, obedecendo à norma 

estabelecida, assumiu o compromisso solene de cumprir bem e fielmente os 

deveres e as atribuições que lhe são inerentes, em virtude da função pública que 

passará a exercer, e apresentou, com Declaração de Bens que constituem o seu 

patrimônio e Declaração de Emprego, todos os demais documentos em lei 

exigidos. E, estando conforme, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMT e o empossado, 

na presença de duas testemunhas. 

 
 
 
 

Ji-Paraná, 01 de setembro 2021. 
 

 
 
 

Oribe Alves Junior 
Presidente da AMT 

Dec. nº 15509/GAB/PMJP/2021 
 

Empossado (a). 
Em _____/______/2021.                        ____________________________________ 
                                                                                                        Empossado (a) 
 
  __________________________                           _________________________ 
         Testemunha 01                                                        Testemunha 02  

 

TERMO DE POSSE 
Empossado: Sergio Alex Tavares 

Empresa: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMT 

Cargo ou Função: ELETROTÉCNICO 

Está sob o Regime estatutário. 

 
                       Ao 01 dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, nesta 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMT, localizada na Av. Ji-Paraná 

261, Bairro Urupá, verificou-se a posse do servidor Sergio Alex Tavares, no cargo 

efetivo de Eletrotécnico – 40 horas, sob-regime estatutário, aprovado em 

Concurso Público, Edital nº 01/2020/Ji-Paraná/RO/20 de 25 setembro de 2020, 

publicado no D.O.M. nº. 3547 de 16/06/2021, obtendo aprovação com a média 

34,00 PTS Classificando-se em 1º lugar. 

                       O empossado, que comprova não se enquadrar nas proibições 

contidas na Constituição Federal e Lei Municipal, obedecendo à norma 

estabelecida, assumiu o compromisso solene de cumprir bem e fielmente os 

deveres e as atribuições que lhe são inerentes, em virtude da função pública que 

passará a exercer, e apresentou, com Declaração de Bens que constituem o seu 

patrimônio e Declaração de Emprego, todos os demais documentos em lei 

exigidos. E, estando conforme, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMT e o empossado, 

na presença de duas testemunhas. 

 
 
 
 

Ji-Paraná, 01 de setembro 2021. 
 

 
 
 

Oribe Alves Junior 
Presidente da AMT 

Dec. nº 15509/GAB/PMJP/2021 
 

Empossado (a). 
Em _____/______/2021.                        ____________________________________ 
                                                                                                        Empossado (a) 
 
  __________________________                           _________________________ 
         Testemunha 01                                                        Testemunha 02  
 


