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DECRETO Nº 14/2020 
De 07 de maio de 2020. 

 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSISTENCIAIS 

DURANTE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19) NO 

MUNICÍPIO DE ITATUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, ESTADO DA PARAÍBA, em uso das 

atribuições que lhes são conferidas e em consonância com a Lei Orgânica do Município, e, 

 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da 
Constituição da República;  
 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020; 
  
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN); Considerando o Decreto nº 40122/2020, de 13 de março de 
2020, do Governo do Estado da Paraíba, declarando situação de emergência;  
 

Considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 
2020;  
 

Considerando o Decreto Estadual de nº 40.188 de 17 de abril de 2020, que prorroga a suspensão das 
aulas em todo território Estadual; 
 

Considerando que a situação requer medidas urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no município de Itatuba; 
 

Considerando o estado de emergência instalado no município, por meio do Decreto de nº 04/2020, 
publicado dia 17/03/2020, e suas prorrogações. 
 

Considerando a suspensão das aulas, fazendo necessário garantir o mínimo existencial aos alunos durante 
o período de suspensão, e sendo a alimentação como um direito social, estabelecido no art. 6º da 
Constituição Federal Brasileira, após a Emenda Constitucional nº 64, de 4 de fevereiro de 2010, devendo o 
poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança 
alimentar e nutricional da população, conforme disposto na Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, 
que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar – SISAN; 
 

Considerando a inclusão do artigo 21-A na Lei nº 11.947/2009. 
 

Considerando a Recomendação nº 002/2020 da Promotoria Eleitoral: 
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DECRETA: 
 

Art. 1º - Diante da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), o Município passa a adotar medidas 
com vista a garantir a segurança alimentar das famílias dos alunos afetados pela suspensão das aulas 
municipais, bem como a segurança e prevenção na disseminação do COVID-19 entre os cidadãos.  
 

Art.2º - As ações desenvolvidas pelo Município de Itatuba visam garantir aos indivíduos enquadrados no 
grupo de risco, vulnerabilidade social ou inscritas no Cadúnico, para que tenham acesso à produtos 
básicos de higiene e limpeza durante o período de quarentena, emergência ou calamidade pública imposta 
pelos órgãos de saúde Federal, Estadual e internacional, devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
 

Art.3º - Serão distribuídos máscaras de proteção em tecidos adequados para uso da população nos 
seguintes casos:  

I- Pessoas do grupo de risco: Idosos, gestantes, pessoas com doenças respiratórias ou 

comorbidades; 

II- Pessoas que realizam tratamento contínuo fora dos limites do município, bem como seus 

acompanhantes;  

III- Em ações promovidas pela Secretaria de Saúde, nos locais de possíveis aglomerações de 

pessoas; 
 

Art. 4º A Secretaria Municipal de Assistência Social, por intermédio da equipe técnica do Centro de 
Referência de Assistência Social - CRAS, credenciará os usuários permitindo o acesso igualitário, com o 
objetivo de promoção de condições de assepsia dos lares e higiene das pessoas em vulnerabilidade social, 
com a finalidade de evitar a propagação do Coronavírus no município de Itatuba. 
I- Limita-se inicialmente a 50 (cinquenta) Kits higiene, podendo ser ampliado, desde que justificado; 

II- Obrigatoriamente, os beneficiários devem se enquadrar em um dos casos:  
 

a) famílias com renda per capita de até ¼ do salário mínimo (até R$ 261,25 (duzentos e sessenta e 

um reais e vinte e cinco centavos) inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com relatório 

social comprovando a necessidade; 

b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; 

c) condição pessoal de vulnerabilidade da família ou indivíduo. 

III- A SAS colocará em local visível na sede Secretaria, no CRAS e na Prefeitura, a lista com os nomes 

dos indivíduos beneficiários do kit higiene. 
 

Art. 5º Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social: 

I - oferecer corpo técnico qualificado para a organização da concessão do benefício; 
 
II - definir modelo de cadastro para o recebimento da doação do kit higiene; 
 
III - selecionar famílias e indivíduos para recebimento do benefício, considerando o limite e a necessidade 
do benefício do kit constante neste Decreto; 
 
IV - organizar a distribuição e entrega dos produtos de higiene de modo que evite qualquer aglomeração; 
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Art.6º A Secretaria de Educação, deve realizar o levantamento com os números de alunos matriculados e 
que estavam, antes das suspensões das aulas, freqüentando regularmente a escola, para doação da cesta 
básica que servirá de substituição à merenda escolar. 
 
Art. 7º O processo das doações de cestas básicas deverá seguir obrigatoriamente o seguinte rito:  

a) Após o levantamento disposto no art. 6º, a secretaria deverá averiguar o estoque de gêneros 

alimentícios, bem como sua validade.  

b) A nutricionista responsável pelo cardápio alimentar da secretaria de educação, deverá apresentar 

a proposta de kit que atenda as necessidades nutricionais dos estudantes, observando as 

restrições alimentares, evitando o risco de fornecer alimentos para os estudantes que podem 

prejudicar sua saúde. 

c) Obrigatoriamente deverá a Secretaria assegurar a participação do Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE) durante todo o processo, pois é o responsável pelo acompanhamento da execução 

do PNAE, inclusive com registro de atas e de pareceres sobre todas as estratégias estabelecidas 

para distribuição da merenda escolar.  

d) Manter organizados os documentos e registros de todas as etapas e estratégias definidas para 

distribuição dos gêneros alimentícios. 

Art.8º - A forma de distribuição dos kits deverá garantir que não haja aglomerações nas unidades 
escolares: 

I- Recomenda-se que sejam incluídos na embalagem dos kits orientações às famílias dos estudantes 

para que lavem com água e sabão todos os produtos e embalagens entregues no kit, de 

preferência, antes destes adentrarem na moradia. 

II- Comunicar às famílias que serão beneficiadas, especificando o cronograma e os cuidados para 

recebimento dos itens. 

Art. 9º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com 
a situação epidemiológica do município.  
 
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Registre-se, 

 

Publique-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito de Itatuba, 07 de maio de 2020. 

 
Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

  

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2020 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DV00001/2020, que objetiva: Locação de 01 (Hum) imóvel destinado ao 

funcionamento de Órgão Publico, sendo a Farmácia Básica, vinculado a Secretaria de 

Saúde deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 

objeto a: Ernando Severino dos Santos - R$ 2.400,00. 

Itatuba - PB, 06 de Maio de 2020 

ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE. - Prefeito 

 

  
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

  

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00001/2020 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que 

objetiva: Locação de 01 (Hum) imóvel destinado ao funcionamento de Órgão Publico, 

sendo a Farmácia Básica, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município; DESIGNO 

os servidores Vitoria Rennata Freires Lira de Souza, Assessora de Apoio a Procuradoria, 

como Gestor; e Francisco Luis da Silva Filho, Coordenador, para Fiscal, do contrato 

decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00001/2020, especialmente para acompanhar 

e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente. 

Itatuba - PB, 06 de Maio de 2020 

ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE. - Prefeito 

 

  
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

  

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00001/2020. OBJETO: Locação de 01 (Hum) 

imóvel destinado ao funcionamento de Órgão Publico, sendo a Farmácia Básica, 

vinculado a Secretaria de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso 

II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. 

RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 06/05/2020. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

  

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Locação de 01 (Hum) imóvel destinado ao funcionamento de Órgão Publico, 

sendo a Farmácia Básica, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos 

Próprios do Município de Itatuba: 20.70 - 10301.2007.2038 - 21.00 - 

10.301.1005.2048.3390.36. VIGÊNCIA: até 07/12/2020. PARTES CONTRATANTES: 

Prefeitura Municipal de Itatuba e: CT Nº 00043/2020 - 07.05.20 - Ernando Severino dos 

Santos - R$ 2.400,00. 

 

 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA - PB 

 
EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00129/2019 

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itatuba e GR Construtora Eireli – CNPJ: 

27.450.426/0001-01 – Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para, execução 

dos serviços de requalificação da Escola Maurino Rodrigues (CNEC), localizada no Município de Itatuba-

PB – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00009/2019. ADITIVO: Prorroga prazo por mais 

90 dias – total 270 dias.  ASSINATURA: 07 de Maio de 2020.  

ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE. – Prefeito 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA - PB 
 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00144/2019 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itatuba CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI– Objeto: 

Contratação de empresa especializada em construção civil para, execução dos serviços de pavimentação 

em paralelepípedos e drenagem do Bairro Zuza Martins localizado no Município de Itatuba – PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 00012-2019. ADITIVO: Prorroga prazo por mais 150 DIAS – 

total 300 DIAS.  ASSINATURA: 06 de Maio de 2020.  

ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE. - Prefeito 
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