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PODER EXECUTIVO 
 

PORTARIAS E DECRETO 
 

DECRETO Nº 285 DE 16 DE  AGOSTO DE 2021 
  
 
Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.500.000.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
reais), para os fins que especifica e dá outras providências. 
 
O Prefeito Municipal de Itajá/RN, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas no Art. 66, VI 
da Lei Orgânica do Município e considerando a autorização contida no Art. 7, II da Lei Municipal  nº 
371 de 26 de outubro de 2020 (Lei Orçamentária Anual). 
  
DECRETA: 
  
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 
quinhentos mil reais), para reforço de dotação da Lei Orçamentária Anual em vigor (Lei Municipal nº 
371/2020) especificada no Anexo I do presente Decreto. 
  
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, correrão à conta 
de Operação de Crédito Interna a ser realizada pela Prefeitura Municipal, conforme autorização da 
Câmara Municipal contida na Lei Municipal nº 385/2021. 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 
Palácio Manoel Eugênio Ferreira, em 16 de agosto de 2021. 
 

________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

Prefeito Constitucional do Município de Itajá 
 

 

 
 

 
Portaria nº 376/2021 
 
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, portador do CPF nº. 
016.917.024-12, nomeado por meio da Portaria nº 215/2021, para exercer a função de Gestor de 
Contrato da Dispensa n° 011608/2021 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 16 de agosto de 2021. 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 

 

 
Portaria nº 377/2021 
 
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 a servidora NAILDE MARIA DA SILVA, portadora do CPF nº. 
850.971.284-00, nomeada da Portaria nº 126/2021, para exercer a função de Gestor de Contrato das 
Atas de Registro de Preços: nº 011008/2021, nº 021008/2021, nº 031008/2021 e nº 041008/2021 
referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021907/2021 a ela designada 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 16 de agosto de 2021. 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 

 

 
Portaria nº 378/2021 
 
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 a servidora JADINA TAIRINY FERNANDES DA NÓBREGA, portadora 
do CPF nº 016.914.934-06, nomeada da Portaria nº 216/2021, para exercer a função de Gestor de 
Contrato da Ata de Registro de Preços nº 011108/2021 referente ao Pregão Eletrônico nº 
012607/2021 a ela designada 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 16 de agosto de 2021. 

 
____________________________________________ 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 

 

LEIS 
 
 

EM BRANCO 
 
 

LICITAÇÕES 
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011608/2021 
 
  Fica dispensada a realização do certame licitatório para contratação de 
empresa especializada para proceder a revisão de 90.000 km do veículo Mitsubishi Motors MMC/L200 
Triton SPT GL de placa QGT5J48/RN, conforme recomendação do fabricante. Declaro o interessado 
STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 06.321.326/0001-05, como apto e fornecedor da 
proposta mais vantajosa para o serviço. Os serviços serão fornecidos sob a responsabilidade de 
fiscalização desta Prefeitura. A motivação se dá pelo pequeno valor da contratação do serviço, qual 
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seja, R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais), e em face de notório interesse público no pleno 
funcionamento da estrutura administrativa, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde e 
Vigilância Sanitária, sendo fundamental para a efetividade das ações públicas. 
 
 
 

Itajá/RN, 16 de agosto de 2021. 
 
 

 
___________________________________ 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
Prefeito do Município de Itajá 

 

PODER LEGISLATIVO 
 
Portaria nº 032  
 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Itajá, Estado Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições 
legais, obedecidas as formalidades regimentais, na conformidade ainda dos dispositivos, constantes da 
Resolução nº 01, de 20 de março de 2012, etc. 
 
                                                                                                                               Resolve: 
 
Art. 1º - EXONERAR o Senhor EDIEZIO EMIDIO DOS SANTOS do cargo de Motorista, no âmbito da 
Câmara Municipal de Itajá/RN, ao qual foi nomeado através da Portaria nº 08/2021. 
Art. 2º - Esta portaria entra é retroativa ao dia 06 de agosto de 2021, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, em 16 de agosto 
de 2021. 
 
 
Publique-se e cumpra-se. 
 
 

________________________________________ 
José Menino da Silva Junior 

Presidente da Câmara Municipal de Itajá/RN 
 

 
Portaria nº 033  
 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Itajá, Estado Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições 
legais, obedecidas as formalidades regimentais, na conformidade ainda dos dispositivos, constantes da 
Resolução nº 01, de 20 de março de 2012, etc. 
 
                                                                                                                               Resolve: 
 
Art. 1º - EXONERAR a Senhora ROSA DE LOURDES DA SILVA do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 
no âmbito da Câmara Municipal de Itajá/RN, ao qual foi nomeado através da Portaria nº 10/2021. 
Art. 2º - Esta portaria entra é retroativa ao dia 06 de agosto de 2021, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte, em 16 de agosto 
de 2021. 
 
 
Publique-se e cumpra-se. 
 

 
________________________________________ 

José Menino da Silva Junior 
Presidente da Câmara Municipal de Itajá/RN 

 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL TEMPORÁRIO 

Nº. 014/2021 

 

Pelo presente Contrato Administrativo para admissão temporária de pessoal por excepcional interesse 
público, de um lado CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 01.614.872/0001-02, com sede à Rua Alferes Guilherme Lopes Viegas, nº 500, Centro, 
Cidade de Itajá/RN, neste ato representado pelo Excelentíssimo Vereador Sr. JOSE MENINO DA SILVA 
JUNIOR, no exercício de seu mandato de Presidente da Câmara Municipal, doravante denominado 
CONTRATANTE, e do outro lado, a Sra. ROSA DE LOURDES DA SILVA, brasileira, casada, trabalhadora 
informal, inscrita no CPF sob o nº 043.748.594-38, portadora do RG nº 001724401- SSP/RN, residente 
à Rua Antônio Jonas de Souza, nº 62, Bairro João Leopoldo, Itaja/RN, a seguir denominado (a) 
CONTRATADO (A), celebram CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA 
ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, em conformidade 
com a RESOLUÇÃO nº 03 de 31 de maio de 2021, e de acordo com as instruções a seguir especificadas:  

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Este instrumento contratual rege-se por disposições de direito público e tem 
como permissivo legal, o Art.37, Inciso IX, da Constituição Federal de 1.988, combinado com a 
Resolução nº 03 /2021, que dispõem sobre a contratação temporária de pessoal, para atender a 
necessidade de excepcional interesse público. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - A contratação para a função pública, visa atender a necessidade de excepcional 
interesse público, tendo em vista a inexistência de servidor concursado para o cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, do Quadro de Servidores da Câmara Municipal.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoal temporário, para 
o exercício de função pública, tendo como paradigma o cargo de" Auxiliar de Serviços Gerais", com 
lotação na Secretaria Geral da Câmara Municipal, com jornada de trabalho de 30 ( TRINTA ) horas 
semanais, obrigando-se a CONTRATADA a cumpri-lo com pontualidade e presteza, ficando a disposição 
da CONTRATANTE para suprir eventuais necessidades.  
 
CLÁUSULA QUARTA - Este instrumento terá vigência de 12 (DOZE) meses, compreendendo ao período 
de 09 de agosto de 2021 a 09 de agosto de 2022, podendo ser prorrogado pela conveniência das partes. 
 
CLÁUSULA QUINTA - A contratada executará as atividades atribuídas ao cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais. 
 
CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA obriga-se a todos os deveres funcionais aplicáveis aos servidores 
municipais, submetendo-se, inclusive, no que couberem, às sanções disciplinares. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATADA perceberá mensalmente o valor estipulado no Art.2º da 
Resolução nº 003/2021 a remuneração mensal de R$ 1.100,00 (Mil e cem reais). 
§ ÚNICO: A remuneração de que trata esta Cláusula, poderá ser revista anualmente, pelo Índice Oficial 
-INPC-IBGE, acumulado nos últimos 12 meses anteriores, de forma a restabelecer seu equilíbrio 
econômico e financeiro. 
 
CLÁUSULA OITAVA - Os recursos orçamentários para o custeio das despesas dos decorrentes desta 
Contratação, estão programados em dotação própria da Câmara Municipal, prevista na Lei 
Orçamentária Anual - LOA, para o exercício Financeiro de 2021, na seguinte programática: 
XXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
CLÁUSULA NONA - o Regime Jurídico da presente contratação é de natureza administrativa, regendo-
se por princípios de direito público. 
 
CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA, vincula-se ao REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, 
para o qual contribuirá obrigatoriamente, conforme o disposto no § 13 do Art. 40, da Constituição 
Federal de 1.988, no período da vigência deste instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O presente Contrato Administrativo rescindir-se-á pelo término do prazo nele 
especificado, podendo também ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer momento, 
ainda que sem motivos relevantes, desde que seja a parte que a outra parte seja avisada por escrito 
no prazo de 30 (TRINTA) dias, não sendo devida à parte rescindenda qualquer tipo de indenização, seja 
financeira ou não. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente contrato será publicado no Diário Oficial do Município de 
Itajá/RN. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da Comarca de Ipanguaçu, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas deste instrumento contratual. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Contrato em duas vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas. 
 
Ipanguaçu/RN, 09 de Agosto de 2021. 
 

 
ROSA DE LOURDES DA SILVA 

CONTRATADA 
 
 

JOSE MENINO DA SILVA JÚNIOR  
PRESIDENTE DA CAMARA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Assinatura: _  
Nome: 
RG: 
 
 
Assinatura: _  
Nome: 
RG: 
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CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO 
 

CONTRATO Nº. 015/2021 
 
Pelo presente Contrato Administrativo para admissão temporária de pessoal por excepcional interesse 
público, de um lado CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 01.614.872/0001-02, com sede à Rua Alferes Guilherme Lopes Viegas, nº 500, Centro, 
Cidade de Itajá/RN, neste ato representado pelo Excelentíssimo Vereador Sr. JOSE MENINO DA SILVA 
JUNIOR, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 1761085 SSP/RN e CPF sob o nº 
056.686.794-03, e residente a XXXXXXXXX, N°XX Bairro: XXXXX, e EDIEZIO EMIDIO DOS SANTOS, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 2044427  SSP/RN e CPF sob o nº008.699.174-
47, e residente a Rua Sebastião Martins Lopes, N°203 Bairro: centro, ambos nesta  cidade de Itajá/RN, 
a seguir denominado (a) CONTRATADO (A), celebram CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR 
TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, em conformidade com a RESOLUÇÃO nº 03 de 31 de maio de 2021, e de acordo com as 
instruções a seguir especificadas: 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Este instrumento contratual rege-se por disposições de direito público e tem 
como permissivo legal, o Art.37, Inciso IX, da Constituição Federal de 1.988, combinado com a 
Resolução nº 03 /2021, que dispõem sobre a contratação temporária de pessoal, para atender a 
necessidade de excepcional interesse público. 
DA MOTIVAÇÃO 
CLÁUSULA SEGUNDA - A contratação para a função pública, visa atender a necessidade de excepcional 
interesse público, tendo em vista a inexistência de servidor concursado para o cargo de Motorista, do 
Quadro de Servidores da Câmara Municipal. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Fica o (a) CONTRATADO (A) admitido (a) no quadro de servidores da 
CONTRATANTE para exercer a função de MOTORISTA, mediante a remuneração de R$ 1.200,00 (um 
mil e duzentos reais), com início em 09/08/2021 e término em 09/08/2022. 
 
CLÁUSULA QUARTA- O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e eventual redução 
da jornada, por determinação da CONTRATANTE, não inovará este ajuste, permanecendo sempre 
integra a obrigação do (a) CONTRATADO (A) de cumprir horário que lhe foi determinado, observado o 
limite legal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se também o (a) CONTRATADO (A) a prestar serviços em hora 
extraordinária, sempre que lhe for determinado pela CONTRATANTE, na forma prevista em Lei. Na 
hipótese desta faculdade pela CONTRATANTE o (a) CONTRATADO (A) receberá as horas extra com 
acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação com a consequente redução de jornada de 
trabalho em outro dia. 
 
CLÁUSULA SEXTA - Aceita o (a) CONTRATADO (A), expressamente, a condição de prestar serviço em 
qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como à noite desde que sem 
simultaneidade. Observadas as prescrições legais reguladoras do assunto quanto à remuneração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Fica ajustado nos termos do que dispõe a legislação pertinente, que o (a) 
CONTRATADO (A) acatará todas as ordens emanadas da CONTRATANTE para prestação de serviços 
tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho, como em qualquer outra Cidade, Capital 
ou Vila do Território Nacional. 
 
CLÁUSULA OITAVA - O presente contrato obriga a CONTRATANTE a recolher os encargos sociais 
previstos na Legislação vigente. 
 
 
CLÁUSULA NONA - No ato da assinatura deste contrato, o CONTRATADO (A) reconhece que a violação 
de qualquer determinação da CONTRATANTE, atitude incompatível com a ordem e os bons costumes 
implicarão em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminando com a rescisão 
de contrato de trabalho. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- Em caso de dano causado dolosamente ou culposamente pelo CONTRATADO 
(A), fica a CONTRATANTE, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, 
na remuneração mensal a que tem direito o CONTRATADO (A). 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- O presente Contrato será regido pela Resolução nº. 03/21 de 31 de 
maio de 2021, que autoriza a contratação temporária dos servidores Públicos Municipais por prazo 
determinado, os servidores, destinados ao preenchimento provisório, dos cargos constantes do anexo 
único da mencionada Resolução. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses a contar da 
data de assinatura, destinando-se a atender as necessidades temporárias de excepcional interesse 
público. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-  Em virtude da própria essência do presente contrato, ficam as partes, 
na hipótese de desejarem rescindi-lo, antes de decorrido o prazo estipulado na Cláusula anterior, 
desobrigado de qualquer indenização ou aviso prévio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Se durante a vigência do presente contrato o (a) CONTRATADO (A) der 
justo motivo para dispensa, poderá ser despedido por justa causa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As despesas decorrentes do presente instrumento correrão a contas 
da Dotação Orçamentária: XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - E por estarem de pleno acordo as partes contratantes, assinam o presente 
Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, em duas vias, ficando a primeira em poder da 
CONTRATANTE, e a segunda com o (a) CONTRATADO (A), que dela dará o competente recibo. 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Ipanguaçu para dirimirem eventuais desavenças decorrentes 
do presente contrato, em detrimento de qualquer outro, por mais especial que seja. 
 
 
Câmara Municipal de Itajá/RN, 09  de agosto de 2021. 
 

 
EDIEZIO EMIDIO DOS SANTOS 

CONTRATADO 
 
 

JOSE MENINO DA SILVA JÚNIOR 
PRESIDENTE DA CAMARA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Assinatura: _ Nome: 
RG: 
 
 
Assinatura: _ Nome: 
RG: 
 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

 

 

EM BRANCO 

 

 

 

 

 

EM BRANCO 
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