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PODER EXECUTIVO 
 
 

PORTARIAS E DECRETO 
 

DECRETO Nº 262/2021 
 
Dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID -19) no 
âmbito do Município e dá outras providências.  
 
Considerando a decretação de estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública 
decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) por meio do Decreto Municipal nº 230 de 08 
de abril de 2020; 
 
Considerando o disposto no art. 3º, II, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
 
Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias 
do País e do Estado, no sentido de se buscar diminuir a aglomeração e o fluxo de pessoas em espaços 
coletivos mediante o isolamento social, para mitigar a disseminação do novo coronavírus (COVID-19); 
 
Considerando que medidas de isolamento social têm mostrado alta eficácia e vêm sendo adotadas em 
outros Municípios, Estados e Países para enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19); 
 
Considerando que os dados em todo o mundo relativos ao avanço da doença comprovam que o 
isolamento social constitui alternativa mais adequada a ser adotada pelos governantes como política 
responsável de enfrentamento da COVID-19, dado seu impacto direto e significativo na curva de 
crescimento da pandemia, permitindo que mais vidas sejam salvas e que nenhuma outra abordagem 
está sendo realizada no mundo; 
 
Considerando o aumento exponencial dos casos da COVID-19 no Brasil, no Estado do Rio Grande do 
Norte, na região do Vale do Assu e no Município de Itajá inclusive com óbitos já confirmados; 
Considerando a absoluta necessidade de adoção de medidas preventivas a fim de minimizar os efeitos 
da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), com vistas a proteger de forma adequada a saúde e a 
vida da população itajaense; 
 
Considerando a necessidade atual de dar continuidade à política de isolamento social adotada no 
Município de Itajá e no Estado do Rio Grande do Norte e que vem se mostrando eficaz no 
enfrentamento da pandemia; 
 
Considerando a importância de definir medidas de segurança para o desempenho das atividades 
essenciais autorizadas a funcionar durante o período da pandemia, buscando evitar a propagação da 
doença; 
 
Considerando a necessidade de intensificação do cumprimento das medidas de enfrentamento ao 
novo coronavírus (COVID-19) decretadas no âmbito do Município de Itajá e no Estado do Rio Grande 
do Norte; 
 
Considerando os termos do Decreto nº 30.379, de 19 de fevereiro de 2021, do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte para o Enfrentamento da Pandemia pela COVID-19. 
 
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 - Fica determinada a permanência das medidas de distanciamento social, no município de 
Itajá/RN, previstas no Decreto Municipal nº 221, de 19 de março de 2020 que dispõe sobre medidas 
para o enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município e suas 
alterações posteriores, bem como nos protocolos sanitários setoriais, sem prejuízo da observância ao 
disposto neste Decreto. 
Parágrafo único. Durante o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, permanece em 
vigor o dever geral de proteção individual, consistente no uso obrigatório de máscara de proteção por 
todos aqueles que, independentemente do local de destino ou naturalidade, ingressarem no território 
municipal, bem como por aqueles que precisarem sair de suas residências, especialmente quando do 
uso de transporte público, individual ou coletivo, ou no interior de estabelecimentos abertos ao 
público, ficando excepcionado(a) s dessa vedação: 
I - as pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências 
sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara 
de proteção facial, conforme declaração médica; 
II - as crianças com menos de 3 (três) anos de idade; 
III - aqueles que, utilizando máscara de proteção, estiver sentado à mesa de estabelecimento para 
alimentação fora do lar e tiver de retirá-la exclusivamente durante a consumação. 
 
Art. 2º - Com o objetivo de reduzir a propagação do novo coronavírus (COVID-19) serão adotadas, sem 
prejuízo de outras já estabelecidas, as seguintes medidas: 
I - aumento da fiscalização e controle dos protocolos sanitários pela vigilância sanitária para coibir 
aglomerações, seja em espaço público ou privado, abertos ou fechados, bem como para garantir o 
cumprimento das medidas sanitárias de enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus; 
II - estabelecimento de barreiras sanitárias; 
Art. 3º - Fica suspenso, pelo período de 14 (quatorze) dias, contados a partir da entrada em vigor deste 
Decreto, as seguintes atividades: 
I - funcionamento de bares, restaurantes e similares após as 22h para atendimento ao público e até as 
23h apenas para fins de encerramento de suas atividades operacionais; 

II - realização de quaisquer festas ou eventos promovidos ou patrocinados por entes públicos ou 
iniciativa privada. 
III - comercialização de bebidas alcóolicas, bem como seu consumo em ambientes públicos, após as 22 
horas. 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser prorrogado após a 
reavaliação dos indicadores epidemiológicos do Município de Itajá e no Estado do Rio Grande do Norte. 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
Prefeitura Municipal de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 
Palácio Manoel Eugênio Ferreira, em 23 de fevereiro de 2021. 
 

 
________________________________________ 

Alaor Ferreira Pessoa Neto 
Prefeito Constitucional do Município de Itajá 

 

 
Portaria nº 182/2021 
 
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 servidor FRANCLEVERSON JORGE MOURA DA COSTA, nomeado 
por meio da Portaria nº 026/2021, para exercer a função de Gestor dos Contratos: nº 011410/2019 e 
nº 021410/2019, referente ao Pregão Presencial nº 10210/2018, 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 23 de fevereiro de 2021. 
 

____________________________________________ 
Alaor Ferreira Pessoa Neto 

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITAJÁ 
 

LEIS 
 
 

EM BRANCO 

 
 

LICITAÇÕES 
 
 

EM BRANCO 

 
 

PODER LEGISLATIVO 

 

EM BRANCO 
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