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PODER EXECUTIVO 
 
 

PORTARIAS E DECRETO 
 

DECRETO Nº 275/2021 
 
Prorroga a vigência do Decreto Municipal nº 269, de 19 de maio de 2021 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, 
 Considerando o relatório semanal do indicador composto para monitoramento da 
pandemia provocada pela COVID-19, elaborado em conjunto pela Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (SESAP) e pelo Comitê de Especialistas, disponibilizado em 01 de junho de 2021; 
 Considerando o requerimento formulado por meio do Ofício nº 002, de 04 de junho de 
2021, subscrito pela Associação dos Municípios da Região Central e Vale do Açu Potiguar, em que 
relatam o grave cenário epidemiológico e assistencial, que repercute na dificuldade dos sistemas de 
saúde municipal e estadual em absorver os casos identificados na localidade; 
 Considerando a necessidade de respostas céleres para evitar o agravamento da 
disseminação do COVID-19 no município de Itajá/RN, fortalecendo estruturas de atendimento aos 
afetados pelo COVID-19; 
 Considerando que o combate à pandemia e a adoção de medidas de prevenção são 
questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço para a superação da crise 
é de responsabilidade conjunta do município, de empresas e de cidadãos; 
 
DECRETA 
 
 Art. 1º - Fica prorrogada a vigência do Decreto Municipal nº 269, de 19 de maio de 2021, 
até o dia 23 de junho de 2021.  
 Art. 2º - O Decreto Municipal nº 269, de 19 de maio de 2021, passa a vigorar com a 
seguinte redação:   
Art. 9º .............................................................................. 
......................................................................................... 
I - qualquer aglomeração de pessoas em local público ou privado, em face da realização de shows, 
vaquejadas, festas com ou sem o uso de “paredões de som” e “radiolas” independentemente do número 
de pessoas que reúna, na área urbana ou rural do Município, a exceção dos eventos autorizados e 
constantes nos Decretos Municipais; 
II - funcionamento de casas de shows, boates, ginásios, campos de futebol, quadras de esporte, evento 
social, educacional, cultural, ou particular, inclusive aqueles que exijam licença do Poder Público, em 
especial as inaugurações, congressos, conferências, etc. 
§ 1° Autorizamos, em todo o território a realização de celebrações/cultos com a participação presencial 
de religiosos (20% da capacidade total), de segunda a sábado, respeitando o “toque de recolher” (das 
20h às 6h e aos domingos e feriados em tempo integral), observando criteriosamente as regras  de 
distanciamento social e as medidas de biossegurança. 
“Art. 11. ……………………………………………… 
…………………………………………………………. 
§ 3º As atividades comerciais abaixo listadas ficam autorizadas ao funcionamento, cumprindo com as 
normas e procedimentos necessários ao enfrentamento do COVID 19 estabelecidos por Decreto 
Municipal, exclusivamente durante o horário de 07:00 às 13:00 horas de segunda à sábado, conforme 
lista de atividades comerciais e serviços que seguem: 
I - podologia, manicure, barbearia e cabeleireiro; 
II - material de construção e congêneres; 
III - peças para veículos automotores; 
IV - tecidos, aviamentos e congêneres; 
V - suprimentos agrícolas e comercialização de alimentação animal; 
VI - lojas de conveniências e armarinhos; 
VII - prevenção, controle e erradicação de pregas; 
VIII - estabelecimento de saúde animal, exceto atendimento de urgência; 
IX - demais atividades exercidas por pessoa jurídica de direito privado cujo estabelecimento utilize, 
exclusivamente, sistema natural de circulação de ar; 
X - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pela 
advocacia; 
XI - serviços de locação de máquinas, equipamentos e bens tangíveis; 
XII - atividades de agencia de empregos e trabalhos temporários; 
XIII - serviços de reparo de equipamentos em geral; 
XIV - serviços de lavanderia; 
XV - atividades financeiras, de seguros e de contabilidade; 
XVI - serviços de venda e locação de imóveis, de automóveis e motocicletas; 
XVII – Depósitos de bebidas, bares, restaurantes e congêneres. 
(NR) 
(…) 
§10 Fica expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais de 
qualquer natureza, ficando proibida a disposição de mesas e cadeiras nos estabelecimentos a seguir 
relacionados: 
- depósitos de bebidas, comercios de qualquer natureza, bares, restaurantes e congêneres. 
“Art. 20. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 23 de junho de 2021.” 
 
 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor nada de sua publicação. 
 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 
Palácio Manoel Eugênio Ferreira, em 14 de junho de 2021. 

 
________________________________________ 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
Prefeito Constitucional do Município de Itajá 

 

 
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

 
Portaria nº 277/2021.                                           

    Itajá/RN, 20 de maio de 2021. 
 
Portaria de Nomeação da Atual composição do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social do 
município de Itajá/RN. Biênio 2021-2023. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJA, Estado do Rio grande do Norte, no uso das atribuições legais que 
lhes são conferidas pelo Artigo 7º, nos termos da Lei Municipal de nº 165/2009, e nos termos do 
regimento Interno do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social para o biênio 2021/2023. 
            RESOLVE:  
Art. 1º. Fica instituído a nova composição do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social – 
COMHIS do Município de Itajá/RN, órgão superior de deliberação colegiada, de caráter permanente e 
tem a finalidade de assegurar a participação da comunidade na elaboração e implantação de 
programas da área social de habitação, saneamento basico e urbanismo, vinculado à Secretaria 
Municipal da Promoção, Habitação e Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Prefeito, têm 
mandato de 2 (dois) anos, permitida única recondução por igual período. 
 
§ 1º O COMHIS é composto por 07 membros e respectivos suplentes indicados de acordo com os 
critérios seguintes: 
I – 04 (quatro) representantes governamentais indicados pelas secretarias/orgãos: 
a) Secretaria Municipal da Promoção, Habitação e Assistencia Social;  
b) Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 
c) Secretaria Municipal de Finanças, e; 
d) Camara Municipal de Itajá. 
II – 03 (três) representantes da sociedade civil, observado as Resoluções do Conselho Curador do Fundo 
de Desenvolvimento Social (FDS), dentre eles representantes dos usuários ou de organizações de 
usuários, das entidades e organizações de empresas ou entidades privadas do setor e dos 
trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público. 
 
Art. 2º - Nomear os membros para comporem o Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social – 
COMHIS do Município de Itajá/RN, para o biênio 2021/2023, nos termos da Lei Municipal nº 165/2009. 
 
  I - Representante da Secretaria Municipal da Promoção, da Habitação e da Assistência 
Social 
 
Titular: Dannyele Ferreira Lopes Pessoa 
Suplente: Paula de Cássica da Silva Garcia de Medeiros 
 
II – Representante da Secretaria Municipal de Finanças 
 
Titular: Patricia Monalisa da Silva 
Suplente: Cidney Ferreira Lopes 
 
III - Representante da Câmara Municipal de Vereadores 
 
Titular: José Menino da Silva Junior 
Suplente: Carlos Marcondes Matias Lopes 
  
IV - Representante da Associação de Moradores 
 
Titular: Júlio Cesar Soares de Oliveira 
Suplente: Francisca Crislany Ferreira de Medeiros 
 
V - Representante do Sindicato dos Servidores Públicos 
 
Titular: Maria Sonia Lopes da Silva 
Suplente: José Dário Lopes 
  
VI – Engenheiro Municipal 
 
Titular: Igor Tiago Ferreira Lopes 
Suplente: Anderson Reis da Silva 
 
Art. 3º. Esta portaria entra vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se e intime-se 
 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, 
Gabinete do Prefeito, em 20 de maio de 2021. 
 
 
 

 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ 
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Portaria nº 302/2021 
 
 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 a servidora efetiva, Senhora MILENA PAULA 
FONSECA DANTAS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, no cargo de Agente 
Comunitária de Saúde – ACS, referente ao período aquisitivo de 2020/2021 sendo que o gozo ocorrerá 
no período de 01/07/2021 à 30/07/2021. 
 Art. 2º - A servidora volta suas atividades laborais no dia 31 de julho de 2021. 
 Parágrafo único. O gozo de férias será concedido conforme o disposto no art. 100 da Lei 
Municipal nº 053/2001, de 14 de novembro de 2001. 
 
Art. 3º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 
Gabinete do Prefeito, em 14 de junho de 2021. 
 

 
____________________________________________ 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 

 

 
Portaria nº 303/2021 
 
 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 a servidora efetiva, Senhora MARIA IVANEIDE 
MACHADO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, no cargo de Agente 
Comunitária de Saúde – ACS, referente ao período aquisitivo de 2020/2021 sendo que o gozo ocorrerá 
no período de 01/07/2021 à 30/07/2021. 
 Art. 2º - A servidora volta suas atividades laborais no dia 31 de julho de 2021. 
 Parágrafo único. O gozo de férias será concedido conforme o disposto no art. 100 da Lei 
Municipal nº 053/2001, de 14 de novembro de 2001. 
 
Art. 3º - Esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 
Gabinete do Prefeito, em 14 de junho de 2021. 
 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 

 
Portaria nº 304/2021 
 
Designa o gestor de contrato abaixo descriminado e dá outras providências. 
 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, Sr. Alaor Ferreira Pessoa Neto, no uso de suas 
atribuições constitucionais e, 
  
 CONSIDERANDO que cabe à Administração, nos termos do Art. 58, inciso III c/c 67, 
ambos da Lei Federal 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através 
de um representante da Administração; e 
 
 CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade. 
 
 RESOLVE 
 
 Art. 1º - DESIGNAR o Sr. WILIAN MATEUS VIANA DA SILVA, nomeado por meio da 
Portaria nº 215/2021, para exercer a função de Gestor de Contrato da Dispensa n° 011106/2021 a ele 
designado por meio de memorando do ordenador de despesa. 
 
 Art. 2º - 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 14 de junho de 2021. 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 

LEIS 
 
 

EM BRANCO 
 
 

LICITAÇÕES 
 
 

EM BRANCO 
 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

 

EM BRANCO 
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