
DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ 
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002 

Ano XVI – Edição N.º 631 – Itajá/RN, 21 de Setembro de 2017 

www.itaja.rn.gov.br        Email - comunicação@itaja.rn.gov.br 
 

 

                                                                                                                                                                                                            1 | P á g i n a  
SMCMP – Secretaria Municipal De Comunicação, Marketing e Publicidade 
 Praça Vereador José de Deus Barbosa nº 70 – Centro 
 ITAJÁ|RN - Brasil 
 Contato: (84) 3330-2255 | comunicação@itaja.rn.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO ALAOR FERREIRA PESSOA NETO 

PODER EXECUTIVO 

 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito 

 

Francisca Ednalva Pessoa Lopes e Lopes 

Vice-Prefeita 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

Carlos Marcondes Matias Lopes 

Presidente 

 

Francisco Canindé Ferreira 

Vereador 

 

Carlos Tomaz da Silva 

Vereador 

 

Francisca das Chagas Rodrigues Ferreira 

Vereadora 

 

José Menino da Silva Junior 

Vereador 

 

Antonio Richardson de Macedo 

Vereador 

 

José Possidônio Lopes Neto 

 Vereador 

 

Maxsilvan da Cunha 

Vereador 

 

José Valderi de Melo 

Vereador 
 
 

 

 

 

 

 

 

Expediente: 

Maria José da Silva 

Secretária de Comunicação, Marketing e Publicidade 

 

Diretor de Redação: Damião Renê Silva Bezerra 
 

  

 

http://www.itaja.rn.gov.br/
mailto:comunicação@itaja.rn.gov.br


DIÁRIO OFICIAL DE ITAJÁ 
Instituído pela Lei Municipal N° 066/2002 – 15/04/2002 

Ano XVI – Edição N.º 631 – Itajá/RN, 21 de Setembro de 2017 

www.itaja.rn.gov.br        Email - comunicação@itaja.rn.gov.br 

 

2 | P á g i n a  
 SMCMP – Secretaria Municipal De Comunicação, Marketing e Publicidade 
 Praça Vereador José de Deus Barbosa nº 70 – Centro 
 ITAJÁ|RN - Brasil 
 Contato: (84) 3330-2255 | comunicação@itaja.rn.gov.br 

PODER EXECUTIVO 
 

 

 

EM BRANCO 
 

 

 

PORTARIAS E DECRETO 
DECRETO Nº 128/2017 
Regulamenta a concessão de auxílio à título gratuito às gestantes de baixa renda, por meio de 
Programa Social com base no art. 3º da Lei Municipal nº 313/2017 e da outras providências. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 66, inciso VI e pelo Art.91, inciso I, alínea “a” da Lei Orgânica do Município. 
DECRETA: 
Art. 1º -Fica instituído o Programa Municipal de auxílio à título gratuito às gestantes de baixa renda 
do município de Itajá. 
 
Art. 2º - O programa tem por objetivo a atenção pré-natal e puerperal à mulher desde o início da 
gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança envolto de todos os 
cuidados preventivos com a saúde realizados e a ampliação do bem estar materno e neonatal, 
assim como, a redução de demanda por procedimentos curativos. 
 
Art. 3º - O programa distribuirá produtos de primeira necessidade para recém-nascidos como 
estímulo à realização das atividades preventivas. 
 
Art. 4º - Os princípios norteadores do programa são: 
I – diálogo permanente com a população, em especial com as mulheres, sobre aspectos 
relacionados à assistência pré-natal e puerperal nas Unidades Básicas de Saúde e no Centro de 
Referência a Assistência Social Maria Isaura Lopes; 
II – captação precoce das gestantes para acompanhamento pré-natal no primeiro trimestre da 
gravidez; 
III – condições de fácil acesso a serviços de qualidade, com ações que integrem todos os níveis da 
atenção: promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, desde o 
atendimento básico ao atendimento hospitalar para alto risco; 
IV – uma atenção pré-natal e puerperal qualificada e humanizada por meio da incorporação de 
condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias ou dispensadas por procedimento de 
prevenção. 
 
Art. 5º - O programa vai beneficiar as gestantes que iniciarem o pré-natal no primeiro trimestre de 
gestação. 
Parágrafo Primeiro – O início do pré-natal de que trata o caput do artigo anterior será realizado 
com, no mínimo, sete consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente na seguinte ordem: 
I – uma consulta no primeiro trimestre; 
II – três consultas no segundo trimestre; 
III – três consultas no terceiro trimestre. 
Parágrafo Segundo – O número mínimo de consultas não obsta a realização de outras consultas 
conforme o médico determine. 
 
Art. 6º - Para concessão do benefício, as gestantes interessadas deverão requerê-lo junto a 
Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e Assistência Social mediante as seguintes condições: 
I – preenchimento do Questionário de Identificação Sócio Econômica da gestante, conforme 
modelo – anexo I; 
II – parecer da Assistente Social, atestando que a gestante é de baixa renda, conforme modelo – 
anexo II. 
§ 1º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
I – família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam 
laços de parentesco ou de afinidade estreitos, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o 
mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros; 
II - renda familiar mensal, a soma dos vencimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade 
dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de 
transferência de renda; 
III – renda mensal per capita familiar, a soma da remuneração de todos os membros contribuintes 
da receita familiar, dividida pelo total de membros da unidade nuclear, sendo considerada baixa 
renda se for inferior a um salário mínimo nacional. 
 
Art. 7º - A concessão do benefício as gestantes a que se refere este Decreto, dependerá do 
cumprimento cumulativamente das seguintes condicionalidades: 
I – declaração fornecida pelo(a) agente comunitário de saúde, comprovando que assistiu e orientou 
a gestante, durante o pré-natal, conforme modelo – anexo III; 
II - declaração fornecida pelo(a) dentista comprovando que a gestante realizou tratamento 
odontológico durante o pré-natal, conforme modelo – anexo IV; 
III – declaração fornecida pelo(a) enfermeiro(a), comprovando que a gestante teve 
acompanhamento médico em sete consultas de pré-natal, no mínimo, até a consulta puerperal, 
conforme modelo – anexo V; 
IV – declaração fornecida pelo(a) nutricionista, comprovando que a gestante teve 
acompanhamento nutricional, durante o pré-natal, conforme modelo – anexo VI; 
V – declaração fornecida pelo(a) educador(a) em saúde, comprovando que a gestante participou de 
palestras sobre aleitamento materno durante o pré-natal, conforme modelo – anexo VII. 
 

Art. 8º - As gestantes de baixa renda receberão produtos básicos de primeira necessidade, através 
de ações do Programa Municipal Laço de Amor. 
 
Art. 9º - A implantação do programa Laço de Amor tem por finalidade básica estimular o parto 
normal com vista ao alcance dos seguintes resultados: 
I – melhor recuperação e menos riscos à saúde da mulher; 
II – redução do risco de infecção hospitalar; 
III – menor incidência de desconforto respiratório do bebê; 
IV – maior celeridade e qualidade na amamentação; 
V – melhor vínculo afetivo entre mãe e filho. 
 
Art. 10 - O programa Laço de Amor distribuirá os seguintes produtos: 
I – 05 (cinco) Pacotes de Fralda com 5 (cinco) unidades 
II – 01 (um) Banheira 20 (vinte)litros; 
III – 01 (um) Conjunto de Bolsa com 2 (duas) peças; 
IV – 01 (um) Conjunto Pagão; 
V – 01 (um) Manta simples; 
VI – 01 (um) Toalha de Banho; 
VII – 01 (um) Lavanda Baby 100 ml; 
VIII – 01 (um) Shampoo Baby; 
IX – 01 (um) Sabonete Baby; 
X – 01 (um) Kit Escova com Pente; 
XI – 01 (um) Cartela de Alfinete com 4 (quatro) peças; 
XII – 01 (um) Pacote de Cueiro 50x80; 
XIII – 01 (um) Pacote de Meias com 3 (três) pares; 
XIV – 01 (um) Calça Enxuta; 
XV – 01 (um) Kit Mijão com Camiseta; 
XVI – 01 (um) Kit Camiseta com 3 (três) peças. 
Parágrafo Único – O enxoval de que trata o caput do artigo anterior será distribuído em 
conformidade com o tipo de gestação, seja ela, única ou múltipla. 
 
Art. 11 - O programa é de natureza continuada, e os produtos do enxoval serão entregues às 
gestantes no 8º mês de gestação, exceto quando o parto ocorrer antes da data prevista. 
 
Art. 12 - A demanda para aquisição dos produtos básicos, que compõem o enxoval do bebê, será 
determinada com base nas informações fornecidas pelas Unidades Básicas de Saúde, em função da 
média mensal do número de mulheres que dão a luz no Município de Itajá, nos últimos dois anos.  
 
Art. 13 - O programa será conduzido pela Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e 
Assistência Social, que terá a responsabilidade de elaborar: 
I - o Plano de Trabalho, conforme modelo – anexo VIII; 
II - o Cronograma de Execução, conforme modelo – anexo IX.   
 
Art. 14 - As despesas do programa correrão à conta da dotação orçamentária da Secretaria 
Municipal da Promoção, Habitação e Assistência Social. 
 
Art. 15 - O prefeito designará no âmbito da Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e 
Assistência Social, uma coordenação para acompanhar o cumprimento das finalidades do 
programa. 
 
Art. 16 - Ao final de cada ano, a Coordenação responsável pela execução do programa deverá 
elaborar o Relatório de Execução Anual – REA, conforme modelo – anexo X, destacando: 
I – Dados de identificação do programa; 
II – Apresentação; 
III – Relação nominal das beneficiárias do programa com o devido recibo assinado dos produtos; 
IV – Impacto social alcançado pelo programa; 
V – Avaliação Geral. 
 
Art. 17 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário. 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 
Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2017. 
 
 

________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional do Município de Itajá 
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LICITAÇÕES 
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
 
TERMO DE DISPENSA Nº 011409/2017 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva 
e preventiva em equipamentos odontológicos, para atender Secretaria Municipal de Saúde e Vig. 
Sanitária do município de Itajá/RN.  
 
Torno público a RETIFICAÇÃO da publicação do TERMO DE DISPENSA em epígrafe, publicado no 
Diário Oficial do Município de Itajá/RN no dia 14 de setembro de 2017, devendo onde se lê “Declaro 
o interessado ANESTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.766.931/0001-59 como apto 
e fornecedor da proposta mais vantajosa para a prestação dos serviços. A motivação se dá pelo 
pequeno valor da contratação, qual seja, R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais)”, leia-se 
“Declaro o interessado E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.633.939/0001-
81 como apto e fornecedor da proposta mais vantajosa para a prestação dos serviços. A motivação se 
dá pelo pequeno valor da contratação, qual seja, R$ 7.600,00 (sete mil, seiscentos reais)”, 
respectivamente, haja vista que ocorreu um erro na digitação da publicação. 
   

Itajá/RN, em 21 de setembro de 2017. 
 
 

_________________________________ 
Alaor Pessoa Ferreira Neto 

Prefeito Municipal de Itajá/RN 
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