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PODER EXECUTIVO 
 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA 
 
 A Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, em atenção ao que dispõe o art. 
5º, da Lei 8.666/93 e Resolução nº 32/2016 – TCE, de 01 de novembro de 2016, informa aos 
interessados o pagamento da empresa COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDEDEIROS E MEDEIROS 
LTDA CNPJ 07.543.171/0001-06, correspondente ao Pregão Presencial nº 020801/2018, a presente 
licitação tem por objeto a aquisição de fornecimento de combustível (gasolina / óleo diesel / óleo S10) 
para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Itajá/RN. A referida quebra da 
ordem cronológica referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 044851, 044852, 44858, 44859, 45169, 45173 
em prioridade aos demais interessados constantes na lista de pagamento de ordem cronológica desta 
edilidade, se dá em virtude dos serviços de transporte em relação ao atendimento aos usuários da 
atenção básica, da média e alta complexidade do município de Itajá/RN.  Dessa forma é fundamental 
manter o funcionamento dessas atividades para garantir e dar continuidade a assistência à saúde dos 
munícipes de Itajá/RN.  
 

 Itajá/RN, 10 de Outubro de 2018. 
 
 

___________________________________ 
Ana Luiza de Souza Lopes 

Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária 
 

PORTARIAS E DECRETO 
 
Portaria nº 289/2018                        

 Itajá/RN, 10 de outubro de 2018. 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Capitulo II, Seção II, art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal promulgada 
em 04 de novembro de 1997. 
 RESOLVE: 
 
 Art. 1º - Conceder Férias regulamentares ao servidor efetivo, Senhor Airton Rodrigues 
dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, no cargo de 
Coordenador do Desenvolvimento Técnico e Profissional dos Agricultores e Famílias, referente ao 
período aquisitivo de 2017/2018, sendo que o gozo ocorrerá no período de 01/11/2018 à 01/12/2018. 
 Art. 2º - O servidor volta suas atividades laborais no dia 03 de dezembro de 2018. 
 Parágrafo único. O gozo de férias será concedido conforme o disposto no art. 100 da Lei 
Municipal 053/2001, de 14 de novembro de 2001. 
 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, Gabinete do Prefeito, em 10 de outubro 
de 2018. 
 
 

 
____________________________________________ 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 

 

 
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

 
Decreto nº 169/2018 de 05 de outubro de 2018. 

 
Regulamenta o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências. 

 
ALAOR FERREIRA PESSOA NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
usando de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 66, inc. VI, da Lei Orgânica do Município de 
Itajá, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de natureza contábil financeira, sem 
personalidade jurídica e de duração indeterminada, tem como objetivo proporcionar recursos e meios 
para o financiamento das ações na área de assistência social. 
Art. 2º O Fundo Municipal de Assistência Social será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, responsável pela Política de Assistência Social, sob orientação e controle do Conselho Municipal 
de Assistência Social, como dispõe o art. 55 da Lei Municipal nº 323, de 11 de outubro de 2017. 
Art. 3º O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, é formado por recursos estabelecidos no art. 54 
da Lei Municipal nº 323, de 11 de outubro de 2017. 
§ 1º O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, expressará as políticas e os 
programas de trabalho do setor, observados o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os 
princípios de equilíbrio e universalidade. 
§ 2º O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, integrará o Orçamento do 
Município. 
§ 3º A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS será submetida à 
apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. 
Art. 4º Os recursos de responsabilidade do Município, da União e do Estado, destinados à assistência 
Social serão automaticamente repassados ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. 
Art. 5º Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS serão aplicados, conforme previsto 
no art. 56 da Lei Municipal nº 323, de 11 de outubro de 2017, nas seguintes ações: 

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidas 
pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela política de Assistência Social ou por 
órgão conveniado; 
II - pagamento pela prestação de serviços à entidades conveniadas de direito público e privado para 
execução da Política de Assistência Social; 
III - aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos necessários ao 
desenvolvimento de programas; 
IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para execução da Política de 
Assistência Social; 
V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e 
controle das ações de Assistência Social; 
VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de 
Assistência Social; 
VII - pagamento dos benefícios eventuais; 
VIII - pagamento de Recursos Humanos na área de Assistência Social; 
Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social, ao gerir os recursos do Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS, as seguintes atribuições: 
I - fixar critérios para aplicação de recursos do Fundo, de acordo com os parâmetros legais pertinentes; 
II - orientar e acompanhar o desenvolvimento orçamentário e financeiro dos planos, programas e 
projeto aprovados; 
III – elaborar as demonstrações das contas e os relatórios do Gestor Municipal do Fundo Municipal de 
Assistência Social que serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS 
anualmente de forma analítica; 
IV - elaborar diretrizes gerais para o Fundo, com o auxílio do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS; 
V - propor matéria relacionada à política financeira e operacional; 
VI – em conjunto com o prefeito, ordenar a emissão de notas de empenho, bem como o pagamento das 
despesas do Fundo, de acordo com a legislação. 
Art. 7º O repasse de recurso para as entidades e organizações de assistência social, devidamente 
registradas no Conselho Municipal de Assistência Social, será efetivado por intermédio do Fundo 
Municipal de Assistência Social, de acordo com critérios submetidos ao Conselho Municipal de 
Assistência Social. 
§1º A transferência de recursos para organizações governamentais e não-governamentais de Assistência 
Social processar-se-ão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo à 
legislação vigente sobre a matéria e em conformidade com os planos aprovados pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, ouvidos o Conselho Municipal de Assistência Social. 
§2º As renovações dos contratos e convênios serão decorrentes da avaliação realizada pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social – CMAS, observada a legislação vigente. 
Art. 8º A contabilidade evidenciará a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema 
Municipal de Assistência Social, conforme a legislação pertinente. 
Art. 9º A contabilidade permitirá controle prévio, concomitante e subseqüente, informando 
apropriações, interpretando e avaliando, com os instrumentos de sua competência, os resultados 
obtidos. 
Art. 10 – Este Decreto entra em vigor na data de publicação, revogam-se as disposições em contrário. 
Itajá/RN, em 05 de outubro de 2018. 

 
 
 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
Prefeito Municipal 

 

LEIS 
 

 

EM BRANCO 
 
 

LICITAÇÕES 
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011010/2018 
 
  Fica dispensada a realização do certame licitatório para Locação de 
máquinas pesadas para a realização da manutenção do aterro controlado municipal, a fim de permitir o 
perfeito funcionamento do destino final dos resíduos sólidos municipal. Declaro o interessado CG 
GUIMARAES LTDA , CNPJ/CPF: 17.333.460/0001-34 como apto e fornecedor da proposta mais vantajosa 
para a prestação dos serviços. A presente contratação dos serviços será realizada sob a responsabilidade 
e fiscalização desta Prefeitura. A motivação se dá pelo pequeno valor da contratação, qual seja, R$ 
16.324,00 (dezesseis mil, trezentos e vinte e quatro reais), e em face de notório interesse público no 
pleno funcionamento da estrutura administrativa, especialmente da SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
PESCA E MEIO AMBIENTE, sendo fundamental para a efetividade das ações públicas. 
 
 

Itajá/RN, 10 de outubro de 2018. 
 
 

___________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Municipal de Itajá/RN 
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PODER LEGISLATIVO 
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2018 
 
  Fica dispensada a realização do certame licitatório para Locação de 02 
(duas) Impressoras Epson matricial com estabilizadores de tensão para atender a necessidade da 
Câmara Municipal de Itajá/RN.  Declaro o interessado  R. A. B. MAIA, CNPJ: 12.619.692/0001-30, como 
apto e fornecedor da proposta mais vantajosa para o fornecimento dos serviços de manutenção e 
recarga de toners. O serviço será realizado sob a responsabilidade e fiscalização desta Câmara 
Municipal.  A motivação se dá pelo pequeno valor da contratação, qual seja, R$ 1.200,00 (mil e 
duzentos reais), e em face de notório interesse da Câmara no pleno funcionamento da estrutura 
administrativa, sendo fundamental para a efetividade das ações públicas do Legislativo municipal. 

 
Itajá/RN, 09 de outubro de 2018. 

 
_________________________________________ 

Carlos Marcondes Matias Lopes 
Presidente da Câmara  do Município de Itajá/RN 
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