
 

DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE ITATUBA – ESTADO DA PARAÍBA 

Nº 227/2020 
Prefeito: Aron Rene Martins de Andrade. 

Criado através da Lei n.º 249, de 30 de dezembro de 1999. 
 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ITATUBA-PB, 14 DE AGOSTO DE 2020. 

 

Prefeitura Municipal de Itatuba-PB–DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO –Criado pela Lei Municipal de n.º249,  30 de 
dezembro 1999 

E-Mail:pm_itatuba@hotmail.com 

PORTARIA Nº 132/2020 

De 14 de Agosto de 2020. 

 

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; 

CONSIDERANDO solicitação do Servidor, o qual requer a sua desincompatibilização para concorrer a 

uma vaga no Parlamento Municipal nas Eleições de 2020;  

CONSIDERANDO que existe previsão legal para a concessão da desincompatibilização requerida, LC 

64, Art. 1º, II, “d” c/c IV, “a” e VII, “b” e Ac 16734 - TSE. 

RESOLVE: 

Art. 1º - CONDECER ao Servidor o Senhor ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA, brasileiro, Portador 

da Cédula de Identidade nº 1990667-SSP/PB  e Inscrita no CPF de nº 026.257.544-27, lotado na 

Secretária de Saúde, ocupando a função de Motorista, a DESINCOMPATIBILIZAÇÃO para concorrer a 

uma vaga no Parlamento Municipal nas Eleições de 2020, a contar de 15 de agosto a 15 de novembro de 

2020.  

Parágrafo único: A desincompatibilização de que trata o caput deste artigo não trará prejuízo nas 

remunerações do referido servidor.  

Art. 2º. O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função, no primeiro dia útil subsequente: 

 I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;  

II - ao da publicação da decisão transitada em julgado que haja indeferido ou cancelado o registro de 

sua candidatura;  

III - ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;  

IV - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento.  

 

Art. 3º. A inobservância pelo servidor do disposto no art. 2ª acarretará a conversão do afastamento em 

faltas injustificadas ao serviço, bem como a obrigatoriedade de restituição dos vencimentos 

indevidamente recebidos.  

 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data 

 

Registre-Se,  Publique-Se E Cumpra-Se. 

 

Gabinete do Prefeito de Itatuba, 14 de Agosto de 2020. 

 

 

Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional. 
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PORTARIA Nº 133/2020 

De 14 de Agosto de 2020. 

 

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; 

 

CONSIDERANDO solicitação do Servidor, o qual requer a sua desincompatibilização para concorrer a 

uma vaga no Parlamento Municipal nas Eleições de 2020; 

  

CONSIDERANDO que existe previsão legal para a concessão da desincompatibilização requerida, LC 

64, Art. 1º, II, “d” c/c IV, “a” e VII, “b” e Ac 16734 - TSE. 

RESOLVE: 

Art. 1º - CONDECER ao Servidor o Senhor JOSÉ NILDO MOTA ALEXANDRE, brasileiro, Portador 

da Cédula de Identidade nº 27.800.599-8-SSP/PB e Inscrita no CPF de nº 892.583.044-20, lotado na 

Secretária de Saúde, ocupando a função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, a 

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO para concorrer a uma vaga no Parlamento Municipal nas Eleições de 

2020, a contar de 15 de agosto a 15 de novembro de 2020.  

 

Parágrafo único: A desincompatibilização de que trata o caput deste artigo não trará prejuízo nas 

remunerações do referido servidor.  

 

Art. 2º. O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função, no primeiro dia útil subsequente: 

 I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;  

II - ao da publicação da decisão transitada em julgado que haja indeferido ou cancelado o registro de 

sua candidatura;  

III - ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;  

IV - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento.  

 

Art. 3º. A inobservância pelo servidor do disposto no art. 2ª acarretará a conversão do afastamento em 

faltas injustificadas ao serviço, bem como a obrigatoriedade de restituição dos vencimentos 

indevidamente recebidos.  

 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data 

 

Registre-Se,  Publique-Se E Cumpra-Se. 

 

Gabinete do Prefeito de Itatuba, 14 de Agosto de 2020. 

 

 

Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional. 
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PORTARIA Nº 134/2020 

De 14 de Agosto de 2020. 

 

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; 

CONSIDERANDO solicitação da Servidora, a qual requer a sua desincompatibilização para concorrer a 

uma vaga no Parlamento Municipal nas Eleições de 2020;  

CONSIDERANDO que existe previsão legal para a concessão da desincompatibilização requerida, LC 

64, Art. 1º, II, “d” c/c IV, “a” e VII, “b” e Ac 16734 - TSE. 

RESOLVE: 

Art. 1º - CONDECER a Servidora a Senhora JOSILENE MARTINS DE LIMA SILVA, brasileira, 

Portador da Cédula de Identidade nº 1886086-SSP/PB  e Inscrita no CPF de nº 021.889.804-50, lotado na 

Secretária de Educação, ocupando a função de Auxiliar de Serviços Gerais, a 

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO para concorrer a uma vaga no Parlamento Municipal nas Eleições de 

2020, a contar de 15 de agosto a 15 de novembro de 2020.  

Parágrafo único: A desincompatibilização de que trata o caput deste artigo não trará prejuízo nas 

remunerações do referido servidor.  

Art. 2º. O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função, no primeiro dia útil subsequente: 

 I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;  

II - ao da publicação da decisão transitada em julgado que haja indeferido ou cancelado o registro de 

sua candidatura;  

III - ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;  

IV - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento.  

 

Art. 3º. A inobservância pelo servidor do disposto no art. 2ª acarretará a conversão do afastamento em 

faltas injustificadas ao serviço, bem como a obrigatoriedade de restituição dos vencimentos 

indevidamente recebidos.  

 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data 

 

Registre-Se,  Publique-Se E Cumpra-Se. 

 

Gabinete do Prefeito de Itatuba, 14 de Agosto de 2020. 

 

 

Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional. 
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PORTARIA Nº 135/2020 

De 14 de Agosto de 2020. 

 

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; 

CONSIDERANDO solicitação do Servidor, o qual requer a sua desincompatibilização para concorrer a 

uma vaga no Parlamento Municipal nas Eleições de 2020;  

CONSIDERANDO que existe previsão legal para a concessão da desincompatibilização requerida, LC 

64, Art. 1º, II, “d” c/c IV, “a” e VII, “b” e Ac 16734 - TSE. 

RESOLVE: 

Art. 1º - CONDECER a Servidora a Senhora JOSÉ RONALDO PEDRO DA SILVA, brasileiro, Portador 

da Cédula de Identidade nº 2376280-SSP/PB  e Inscrita no CPF de nº 029.572.554-05, lotado na 

Secretária de Saúde, ocupando a função de MOTORISTA, a DESINCOMPATIBILIZAÇÃO para 

concorrer a uma vaga no Parlamento Municipal nas Eleições de 2020, a contar de 15 de agosto a 15 de 

novembro de 2020.  

Parágrafo único: A desincompatibilização de que trata o caput deste artigo não trará prejuízo nas 

remunerações do referido servidor.  

Art. 2º. O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função, no primeiro dia útil subsequente: 

 I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;  

II - ao da publicação da decisão transitada em julgado que haja indeferido ou cancelado o registro de 

sua candidatura;  

III - ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;  

IV - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento.  

 

Art. 3º. A inobservância pelo servidor do disposto no art. 2ª acarretará a conversão do afastamento em 

faltas injustificadas ao serviço, bem como a obrigatoriedade de restituição dos vencimentos 

indevidamente recebidos.  

 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data 

 

Registre-Se,  Publique-Se E Cumpra-Se. 

 

Gabinete do Prefeito de Itatuba, 14 de Agosto de 2020. 

 

Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional. 
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PORTARIA Nº 136/2020 

De 14 de Agosto de 2020. 

 

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; 

CONSIDERANDO solicitação da Servidora, a qual requer a sua desincompatibilização para concorrer a 

uma vaga no Parlamento Municipal nas Eleições de 2020;  

CONSIDERANDO que existe previsão legal para a concessão da desincompatibilização requerida, LC 

64, Art. 1º, II, “d” c/c IV, “a” e VII, “b” e Ac 16734 - TSE. 

RESOLVE: 

Art. 1º - CONDECER a Servidora a Senhora ROSINETE MOTA DE ANDRADE SILVA, brasileira, 

Portador da Cédula de Identidade nº 2.041.313- 2ª VIA-SSP/PB  e Inscrita no CPF de nº 037.616.444-18, 

lotado na Secretária de Educação, ocupando a função de PROFESSORA, a 

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO para concorrer a uma vaga no Parlamento Municipal nas Eleições de 

2020, a contar de 15 de agosto a 15 de novembro de 2020.  

Parágrafo único: A desincompatibilização de que trata o caput deste artigo não trará prejuízo nas 

remunerações do referido servidor.  

Art. 2º. O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função, no primeiro dia útil subsequente: 

 I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;  

II - ao da publicação da decisão transitada em julgado que haja indeferido ou cancelado o registro de 

sua candidatura;  

III - ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;  

IV - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento.  

 

Art. 3º. A inobservância pelo servidor do disposto no art. 2ª acarretará a conversão do afastamento em 

faltas injustificadas ao serviço, bem como a obrigatoriedade de restituição dos vencimentos 

indevidamente recebidos.  

 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data 

 

Registre-Se,  Publique-Se E Cumpra-Se. 

 

Gabinete do Prefeito de Itatuba, 14 de Agosto de 2020. 

 

Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional. 
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EXTRATO DE DISTRATO 

 

Distrato realizado entre o Município de Itatuba/PB e JAEL AURINO DE ANDRADE CABRAL, 

CPF: 095.209.134-83, o qual teve por objeto por finalidade a contratação de Enfermeiro, destinado as 

atividades do Setor da Policlínica, em atenção à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. O 

presente distrato se faz de forma amigável sem ônus para quaisquer das partes, permanecendo o dever 

do Município de adimplir com a remuneração até o dia 14 de agosto de 2020, data esta em que se 

efetivou a assinatura do Termo de Distrato.  

Itatuba, 14 de Agosto de 2020. 

Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional 


