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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 

 
PODER EXECUTIVO 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO – Prefeito Municipal 
THALES COSME MARINHO – Vice-Prefeito 

 

________________________ATOS DO PODER EXECUTIVO_____________________ 

GABINETE DO 
PREFEITO 

 

ERRATA 

 

Na edição de nº 2198, de 28 de 

janeiro de 2020, Matéria no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado 

do Rio Grande do Norte, foi 

publicada a Portaria de nº 53/2020, 

de 27 de janeiro 2020, o que 

corrigimos nesta edição, ficando 

assim: 

 

PORTARIA Nº 53/2020-GP, DE 

27 DE JANEIRO DE 2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, ESTADO DO  

RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar Municipal nº 18, de 

21 de março de 2013, publicada no 

Diário Oficial do Município, 

edição de 22/03/2013. 

 

         CONSIDERANDO o 

disposto no Art. 67 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, que 

determina o acompanhamento e a 

fiscalização da execução dos 

contratos, por representante da 

Administração especialmente 

designado; 

 

          CONSIDERANDO a 

necessidade de atender o 

estabelecido no Decreto Municipal 

n° 004, de 08 de fevereiro de 2018, 

que dispões sobre os critérios para 

pagamento em Ordem Cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas Leis 

Federais n° 8.666/1993 e n° 

4.320/1964, no âmbito da 

administração Pública Municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR o  servidor 

MATEUS EMILSON 

TAVARES DE LEMOS, 

matrícula N° 6374, para, sem 

prejuízo de suas atribuições, 

exercer a função de Gestor dos 

Contratos ativos na Secretaria 

Municipal de Planejamento e 

Administração. 

 

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) 

possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, 

exigindo que este cumpra com o 

que foi pactuado;     

b) Sugerir eventuais modificações 

contratuais; 

c) Comunicar a falta de materiais e 

recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do 

fiscal do contrato respectivo; 

d) Manter o (a) Secretário (a) da 

respectiva pasta, informado (a) de 

todas as ocorrências relativas ao 

Contrato, com o auxílio do Fiscal 

do Contrato, para adoção do 

procedimento administrativo 

próprio, quando ocorrer a 

inexecução parcial ou total do 

contrato nos termos dos arts. 77 e 

78, e atendidos os requisitos do art. 

87 e seguintes, todos da Lei de 

Licitações. 

 

Art. 3° - Em respeito ao princípio 

da segregação de funções, o 

servidor ora designado não se 

enquadra nas seguintes situações 

de impedimento: 

a) Ser responsável pela execução 

do próprio contrato; 
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b) Figurar como pregoeiro ou ser 

membro de comissão de licitação; 

 c) Possuir condição que enseje 

conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como 

Gestor de Contrato. 

 

Art. 4° A atribuição do Gestor 

do(s) Contrato(s) não será 

remunerada, nem poderá ser 

recusada, salvo nos casos de 

impedimento legal. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 02 de 

janeiro de 2020, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e 

CUMPRA-SE.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 27 de janeiro 

de 2020.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

FRANCISCO ERIVALDO DA 

SILVA MONTEIRO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

ERRATA 

 

Na edição de nº 2198, de 28 de 

janeiro de 2020, Matéria no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado 

do Rio Grande do Norte, foi 

publicada a Portaria de nº 54/2020, 

de 27 de janeiro 2020, o que 

corrigimos nesta edição, ficando 

assim: 

 

PORTARIA Nº 54/2020-GP, DE 

27 DE JANEIRO DE 2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, ESTADO DO  

RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar Municipal nº 18, de 

21 de março de 2013, publicada no 

Diário Oficial do Município, 

edição de 22/03/2013. 

 

         CONSIDERANDO o 

disposto no Art. 67 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, que 

determina o acompanhamento e a 

fiscalização da execução dos 

contratos, por representante da 

Administração especialmente 

designado; 

 

          CONSIDERANDO a 

necessidade de atender o 

estabelecido no Decreto Municipal 

n° 004, de 08 de fevereiro de 2018, 

que dispões sobre os critérios para 

pagamento em Ordem Cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas Leis 

Federais n° 8.666/1993 e n° 

4.320/1964, no âmbito da 

administração Pública Municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR o  servidor 

MATEUS EMILSON 

TAVARES DE LEMOS, 

matrícula N° 6374, para, sem 

prejuízo de suas atribuições, 

exercer a função de Gestor dos 

Contratos ativos na Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos. 

 

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) 

possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, 

exigindo que este cumpra com o 

que foi pactuado;     

b) Sugerir eventuais modificações 

contratuais; 

c) Comunicar a falta de materiais e 

recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do 

fiscal do contrato respectivo; 

d) Manter o (a) Secretário (a) da 

respectiva pasta, informado (a) de 

todas as ocorrências relativas ao 

Contrato, com o auxílio do Fiscal 

do Contrato, para adoção do 

procedimento administrativo 

próprio, quando ocorrer a 

inexecução parcial ou total do 

contrato nos termos dos arts. 77 e 

78, e atendidos os requisitos do art. 

87 e seguintes, todos da Lei de 

Licitações. 

 

Art. 3° - Em respeito ao princípio 

da segregação de funções, o 

servidor ora designado não se 

enquadra nas seguintes situações 

de impedimento: 

a) Ser responsável pela execução 

do próprio contrato; 

b) Figurar como pregoeiro ou ser 

membro de comissão de licitação; 

 c) Possuir condição que enseje 

conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como 

Gestor de Contrato. 

 

Art. 4° A atribuição do Gestor 

do(s) Contrato(s) não será 

remunerada, nem poderá ser 

recusada, salvo nos casos de 

impedimento legal. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 02 de 

janeiro de 2020, revogadas as 

disposições em contrário.  

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e 

CUMPRA-SE.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 27 de janeiro 

de 2020.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

FRANCISCO ERIVALDO DA 

SILVA MONTEIRO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 55/2020-GP, DE 

27 DE JANEIRO DE 2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, ESTADO DO  

RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar Municipal nº 18, de 

21 de março de 2013, publicada no 

Diário Oficial do Município, 

edição de 22/03/2013. 

 

         CONSIDERANDO o 

disposto no Art. 67 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, que 

determina o acompanhamento e a 

fiscalização da execução dos 

contratos, por representante da 

Administração especialmente 

designado; 

 

          CONSIDERANDO a 

necessidade de atender o 

estabelecido no Decreto Municipal 

n° 004, de 08 de fevereiro de 2018, 

que dispões sobre os critérios para 

pagamento em Ordem Cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas Leis 

Federais n° 8.666/1993 e n° 

4.320/1964, no âmbito da 

administração Pública Municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR o  servidor 

JOSE TRAVESSA FILHO, 

matrícula N° 6428 para, sem 
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prejuízo de suas atribuições, 

exercer a função de Gestor dos 

Contratos ativos na Secretaria 

Municipal do Gabinete do Prefeito 

– SEMGAP. 

 

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) 

possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, 

exigindo que este cumpra com o 

que foi pactuado;     

b) Sugerir eventuais modificações 

contratuais; 

c) Comunicar a falta de materiais e 

recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do 

fiscal do contrato respectivo; 

d) Manter o (a) Secretário (a) da 

respectiva pasta, informado (a) de 

todas as ocorrências relativas ao 

Contrato, com o auxílio do Fiscal 

do Contrato, para adoção do 

procedimento administrativo 

próprio, quando ocorrer a 

inexecução parcial ou total do 

contrato nos termos dos arts. 77 e 

78, e atendidos os requisitos do art. 

87 e seguintes, todos da Lei de 

Licitações. 

 

Art. 3° - Em respeito ao princípio 

da segregação de funções, o 

servidor ora designado não se 

enquadra nas seguintes situações 

de impedimento: 

a) Ser responsável pela execução 

do próprio contrato; 

b) Figurar como pregoeiro ou ser 

membro de comissão de licitação; 

 c) Possuir condição que enseje 

conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como 

Gestor de Contrato. 

 

Art. 4° A atribuição do Gestor 

do(s) Contrato(s) não será 

remunerada, nem poderá ser 

recusada, salvo nos casos de 

impedimento legal. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em 

contrário.  

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e 

CUMPRA-SE.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 27 de janeiro 

de 2020.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

FRANCISCO ERIVALDO DA 

SILVA MONTEIRO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 56/2020-GP, DE 

27 DE JANEIRO DE 2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, ESTADO DO  

RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar Municipal nº 18, de 

21 de março de 2013, publicada no 

Diário Oficial do Município, 

edição de 22/03/2013. 

 

         CONSIDERANDO o 

disposto no Art. 67 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, que 

determina o acompanhamento e a 

fiscalização da execução dos 

contratos, por representante da 

Administração especialmente 

designado; 

 

          CONSIDERANDO a 

necessidade de atender o 

estabelecido no Decreto Municipal 

n° 004, de 08 de fevereiro de 2018, 

que dispões sobre os critérios para 

pagamento em Ordem Cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas Leis 

Federais n° 8.666/1993 e n° 

4.320/1964, no âmbito da 

administração Pública Municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR o  servidor 

JOSE TRAVESSA FILHO, 

matrícula N° 6428 para, sem 

prejuízo de suas atribuições, 

exercer a função de Gestor dos 

Contratos ativos na Secretaria 

Municipal de Finanças e 

Tributação – SEMFT. 

 

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) 

possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, 

exigindo que este cumpra com o 

que foi pactuado;     

b) Sugerir eventuais modificações 

contratuais; 

c) Comunicar a falta de materiais e 

recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do 

fiscal do contrato respectivo; 

d) Manter o (a) Secretário (a) da 

respectiva pasta, informado (a) de 

todas as ocorrências relativas ao 

Contrato, com o auxílio do Fiscal 

do Contrato, para adoção do 

procedimento administrativo 

próprio, quando ocorrer a 

inexecução parcial ou total do 

contrato nos termos dos arts. 77 e 

78, e atendidos os requisitos do art. 

87 e seguintes, todos da Lei de 

Licitações. 

 

Art. 3° - Em respeito ao princípio 

da segregação de funções, o 

servidor ora designado não se 

enquadra nas seguintes situações 

de impedimento: 

a) Ser responsável pela execução 

do próprio contrato; 

b) Figurar como pregoeiro ou ser 

membro de comissão de licitação; 

 c) Possuir condição que enseje 

conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como 

Gestor de Contrato. 

 

Art. 4° A atribuição do Gestor 

do(s) Contrato(s) não será 

remunerada, nem poderá ser 

recusada, salvo nos casos de 

impedimento legal. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em 

contrário.  

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e 

CUMPRA-SE.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 27 de janeiro 

de 2020.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

FRANCISCO ERIVALDO DA 

SILVA MONTEIRO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

ERRATA 

 

Na edição de nº 2198, de 28 de 

janeiro de 2020, Matéria no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado 

do Rio Grande do Norte, foi 

publicada a Portaria de nº 57/2020, 

de 27 de janeiro 2020, o que 

corrigimos nesta edição, ficando 

assim: 

 

PORTARIA Nº 57/2020-GP, DE 

27 DE JANEIRO DE 2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, ESTADO DO  

RIO GRANDE DO NORTE, no 
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uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar Municipal nº 18, de 

21 de março de 2013, publicada no 

Diário Oficial do Município, 

edição de 22/03/2013. 

 

         CONSIDERANDO o 

disposto no Art. 67 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, que 

determina o acompanhamento e a 

fiscalização da execução dos 

contratos, por representante da 

Administração especialmente 

designado; 

 

          CONSIDERANDO a 

necessidade de atender o 

estabelecido no Decreto Municipal 

n° 004, de 08 de fevereiro de 2018, 

que dispões sobre os critérios para 

pagamento em Ordem Cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas Leis 

Federais n° 8.666/1993 e n° 

4.320/1964, no âmbito da 

administração Pública Municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR o  servidor 

JOSE TRAVESSA FILHO, 

matrícula N° 6428 para, sem 

prejuízo de suas atribuições, 

exercer a função de Gestor dos 

Contratos ativos na Procuradoria 

Geral do Município – PGM. 

 

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) 

possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, 

exigindo que este cumpra com o 

que foi pactuado;     

b) Sugerir eventuais modificações 

contratuais; 

c) Comunicar a falta de materiais e 

recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do 

fiscal do contrato respectivo; 

d) Manter o (a) Secretário (a) da 

respectiva pasta, informado (a) de 

todas as ocorrências relativas ao 

Contrato, com o auxílio do Fiscal 

do Contrato, para adoção do 

procedimento administrativo 

próprio, quando ocorrer a 

inexecução parcial ou total do 

contrato nos termos dos arts. 77 e 

78, e atendidos os requisitos do art. 

87 e seguintes, todos da Lei de 

Licitações. 

 

Art. 3° - Em respeito ao princípio 

da segregação de funções, o 

servidor ora designado não se 

enquadra nas seguintes situações 

de impedimento: 

a) Ser responsável pela execução 

do próprio contrato; 

b) Figurar como pregoeiro ou ser 

membro de comissão de licitação; 

 c) Possuir condição que enseje 

conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como 

Gestor de Contrato. 

 

Art. 4° A atribuição do Gestor 

do(s) Contrato(s) não será 

remunerada, nem poderá ser 

recusada, salvo nos casos de 

impedimento legal. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 02 de 

janeiro de 2020, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e 

CUMPRA-SE.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 27 de janeiro 

de 2020.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

FRANCISCO ERIVALDO DA 

SILVA MONTEIRO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 58/2020-GP, DE 

27 DE JANEIRO DE 2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, ESTADO DO  

RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar Municipal nº 18, de 

21 de março de 2013, publicada no 

Diário Oficial do Município, 

edição de 22/03/2013. 

 

         CONSIDERANDO o 

disposto no Art. 67 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, que 

determina o acompanhamento e a 

fiscalização da execução dos 

contratos, por representante da 

Administração especialmente 

designado; 

 

          CONSIDERANDO a 

necessidade de atender o 

estabelecido no Decreto Municipal 

n° 004, de 08 de fevereiro de 2018, 

que dispões sobre os critérios para 

pagamento em Ordem Cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas Leis 

Federais n° 8.666/1993 e n° 

4.320/1964, no âmbito da 

administração Pública Municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR o  servidor 

JOSE TRAVESSA FILHO, 

matrícula N° 6428 para, sem 

prejuízo de suas atribuições, 

exercer a função de Gestor dos 

Contratos ativos na Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo - 

SEMCTUR. 

 

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) 

possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, 

exigindo que este cumpra com o 

que foi pactuado;     

b) Sugerir eventuais modificações 

contratuais; 

c) Comunicar a falta de materiais e 

recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do 

fiscal do contrato respectivo; 

d) Manter o (a) Secretário (a) da 

respectiva pasta, informado (a) de 

todas as ocorrências relativas ao 

Contrato, com o auxílio do Fiscal 

do Contrato, para adoção do 

procedimento administrativo 

próprio, quando ocorrer a 

inexecução parcial ou total do 

contrato nos termos dos arts. 77 e 

78, e atendidos os requisitos do art. 

87 e seguintes, todos da Lei de 

Licitações. 

 

Art. 3° - Em respeito ao princípio 

da segregação de funções, o 

servidor ora designado não se 

enquadra nas seguintes situações 

de impedimento: 

a) Ser responsável pela execução 

do próprio contrato; 

b) Figurar como pregoeiro ou ser 

membro de comissão de licitação; 

 c) Possuir condição que enseje 

conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como 

Gestor de Contrato. 

 

Art. 4° A atribuição do Gestor 

do(s) Contrato(s) não será 

remunerada, nem poderá ser 

recusada, salvo nos casos de 

impedimento legal. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em 

contrário.  
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e 

CUMPRA-SE.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 27 de janeiro 

de 2020.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

FRANCISCO ERIVALDO DA 

SILVA MONTEIRO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

ERRATA 

 

Na edição de nº 2198, de 28 de 

janeiro de 2020, Matéria no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado 

do Rio Grande do Norte, foi 

publicada a Portaria de nº 59/2020, 

de 27 de janeiro 2020, o que 

corrigimos nesta edição, ficando 

assim: 

 

PORTARIA Nº 59/2020-GP, DE 

27 DE JANEIRO DE 2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, ESTADO DO  

RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar Municipal nº 18, de 

21 de março de 2013, publicada no 

Diário Oficial do Município, 

edição de 22/03/2013. 

 

         CONSIDERANDO o 

disposto no Art. 67 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, que 

determina o acompanhamento e a 

fiscalização da execução dos 

contratos, por representante da 

Administração especialmente 

designado; 

 

          CONSIDERANDO a 

necessidade de atender o 

estabelecido no Decreto Municipal 

n° 004, de 08 de fevereiro de 2018, 

que dispões sobre os critérios para 

pagamento em Ordem Cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas Leis 

Federais n° 8.666/1993 e n° 

4.320/1964, no âmbito da 

administração Pública Municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR o  servidor 

ORLANDO LOPES DA SILVA 

NETO, matrícula N° 5971 para, 

sem prejuízo de suas atribuições, 

exercer a função de Gestor dos 

Contratos ativos na Secretaria 

Municipal do Trabalho, Habitação 

e Assistência Social - SEMTHAS. 

 

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) 

possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, 

exigindo que este cumpra com o 

que foi pactuado;     

b) Sugerir eventuais modificações 

contratuais; 

c) Comunicar a falta de materiais e 

recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do 

fiscal do contrato respectivo; 

d) Manter o (a) Secretário (a) da 

respectiva pasta, informado (a) de 

todas as ocorrências relativas ao 

Contrato, com o auxílio do Fiscal 

do Contrato, para adoção do 

procedimento administrativo 

próprio, quando ocorrer a 

inexecução parcial ou total do 

contrato nos termos dos arts. 77 e 

78, e atendidos os requisitos do art. 

87 e seguintes, todos da Lei de 

Licitações. 

 

Art. 3° - Em respeito ao princípio 

da segregação de funções, o 

servidor ora designado não se 

enquadra nas seguintes situações 

de impedimento: 

a) Ser responsável pela execução 

do próprio contrato; 

b) Figurar como pregoeiro ou ser 

membro de comissão de licitação; 

 c) Possuir condição que enseje 

conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como 

Gestor de Contrato. 

 

Art. 4° A atribuição do Gestor 

do(s) Contrato(s) não será 

remunerada, nem poderá ser 

recusada, salvo nos casos de 

impedimento legal. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 02 de 

janeiro de 2020, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e 

CUMPRA-SE.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 27 de janeiro 

de 2020.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

FRANCISCO ERIVALDO DA 

SILVA MONTEIRO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

ERRATA 

 

Na edição de nº 2198, de 28 de 

janeiro de 2020, Matéria no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado 

do Rio Grande do Norte, foi 

publicada a Portaria de nº 60/2020, 

de 27 de janeiro 2020, o que 

corrigimos nesta edição, ficando 

assim: 

 

PORTARIA Nº 60/2020-GP, DE 

27 DE JANEIRO DE 2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, ESTADO DO  

RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar Municipal nº 18, de 

21 de março de 2013, publicada no 

Diário Oficial do Município, 

edição de 22/03/2013. 

 

         CONSIDERANDO o 

disposto no Art. 67 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, que 

determina o acompanhamento e a 

fiscalização da execução dos 

contratos, por representante da 

Administração especialmente 

designado; 

 

          CONSIDERANDO a 

necessidade de atender o 

estabelecido no Decreto Municipal 

n° 004, de 08 de fevereiro de 2018, 

que dispões sobre os critérios para 

pagamento em Ordem Cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas Leis 

Federais n° 8.666/1993 e n° 

4.320/1964, no âmbito da 

administração Pública Municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR o  servidor 

AMAILZA FONSECA DOS 

SANTOS RODRIGUES, 

matrícula N° 2716 para, sem 

prejuízo de suas atribuições, 

exercer a função de Gestor dos 

Contratos ativos na Secretaria 

Municipal de Educação – SEMEI. 

 

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) 

possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, 

exigindo que este cumpra com o 

que foi pactuado;     
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b) Sugerir eventuais modificações 

contratuais; 

c) Comunicar a falta de materiais e 

recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do 

fiscal do contrato respectivo; 

d) Manter o (a) Secretário (a) da 

respectiva pasta, informado (a) de 

todas as ocorrências relativas ao 

Contrato, com o auxílio do Fiscal 

do Contrato, para adoção do 

procedimento administrativo 

próprio, quando ocorrer a 

inexecução parcial ou total do 

contrato nos termos dos arts. 77 e 

78, e atendidos os requisitos do art. 

87 e seguintes, todos da Lei de 

Licitações. 

 

Art. 3° - Em respeito ao princípio 

da segregação de funções, o 

servidor ora designado não se 

enquadra nas seguintes situações 

de impedimento: 

a) Ser responsável pela execução 

do próprio contrato; 

b) Figurar como pregoeiro ou ser 

membro de comissão de licitação; 

 c) Possuir condição que enseje 

conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como 

Gestor de Contrato. 

 

Art. 4° A atribuição do Gestor 

do(s) Contrato(s) não será 

remunerada, nem poderá ser 

recusada, salvo nos casos de 

impedimento legal. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 02 de 

janeiro de 2020, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e 

CUMPRA-SE.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 27 de janeiro 

de 2020.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

FRANCISCO ERIVALDO DA 

SILVA MONTEIRO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

ERRATA 

 

Na edição de nº 2198, de 28 de 

janeiro de 2020, Matéria no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado 

do Rio Grande do Norte, foi 

publicada a Portaria de nº 62/2020, 

de 27 de janeiro 2020, o que 

corrigimos nesta edição, ficando 

assim: 

 

PORTARIA Nº 62/2020-GP, DE 

27 DE JANEIRO DE 2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, ESTADO DO  

RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar Municipal nº 18, de 

21 de março de 2013, publicada no 

Diário Oficial do Município, 

edição de 22/03/2013. 

 

         CONSIDERANDO o 

disposto no Art. 67 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, que 

determina o acompanhamento e a 

fiscalização da execução dos 

contratos, por representante da 

Administração especialmente 

designado; 

 

          CONSIDERANDO a 

necessidade de atender o 

estabelecido no Decreto Municipal 

n° 004, de 08 de fevereiro de 2018, 

que dispões sobre os critérios para 

pagamento em Ordem Cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas Leis 

Federais n° 8.666/1993 e n° 

4.320/1964, no âmbito da 

administração Pública Municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR o  servidor 

MATEUS EMILSON 

TAVARES DE LEMOS, 

matrícula N° 6374, para, sem 

prejuízo de suas atribuições, 

exercer a função de Gestor dos 

Contratos ativos na Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) 

possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, 

exigindo que este cumpra com o 

que foi pactuado;     

b) Sugerir eventuais modificações 

contratuais; 

c) Comunicar a falta de materiais e 

recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do 

fiscal do contrato respectivo; 

d) Manter o (a) Secretário (a) da 

respectiva pasta, informado (a) de 

todas as ocorrências relativas ao 

Contrato, com o auxílio do Fiscal 

do Contrato, para adoção do 

procedimento administrativo 

próprio, quando ocorrer a 

inexecução parcial ou total do 

contrato nos termos dos arts. 77 e 

78, e atendidos os requisitos do art. 

87 e seguintes, todos da Lei de 

Licitações. 

 

Art. 3° - Em respeito ao princípio 

da segregação de funções, o 

servidor ora designado não se 

enquadra nas seguintes situações 

de impedimento: 

a) Ser responsável pela execução 

do próprio contrato; 

b) Figurar como pregoeiro ou ser 

membro de comissão de licitação; 

 c) Possuir condição que enseje 

conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como 

Gestor de Contrato. 

 

Art. 4° A atribuição do Gestor 

do(s) Contrato(s) não será 

remunerada, nem poderá ser 

recusada, salvo nos casos de 

impedimento legal. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 02 de 

janeiro de 2020, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e 

CUMPRA-SE.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 27 de janeiro 

de 2020.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

FRANCISCO ERIVALDO DA 

SILVA MONTEIRO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

PORTARIA Nº 63/2020-GP, DE 

27 DE JANEIRO DE 2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

IPANGUAÇU, ESTADO DO  

RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar Municipal nº 18, de 

21 de março de 2013, publicada no 

Diário Oficial do Município, 

edição de 22/03/2013. 

 

         CONSIDERANDO o 

disposto no Art. 67 da Lei n° 
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8.666, de 21 de junho de 1993, que 

determina o acompanhamento e a 

fiscalização da execução dos 

contratos, por representante da 

Administração especialmente 

designado; 

 

          CONSIDERANDO a 

necessidade de atender o 

estabelecido no Decreto Municipal 

n° 004, de 08 de fevereiro de 2018, 

que dispões sobre os critérios para 

pagamento em Ordem Cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas Leis 

Federais n° 8.666/1993 e n° 

4.320/1964, no âmbito da 

administração Pública Municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR o  servidor 

GENILO RODRIGUES DOS 

SANTOS, matrícula N° 5956, 

para, sem prejuízo de suas 

atribuições, exercer a função de 

Gestor dos Contratos ativos na 

Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente - 

SEMAGMA. 

 

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) 

possui competência para: 

a) Tratar com o contratado, 

exigindo que este cumpra com o 

que foi pactuado;     

b) Sugerir eventuais modificações 

contratuais; 

c) Comunicar a falta de materiais e 

recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado pelas anotações do 

fiscal do contrato respectivo; 

d) Manter o (a) Secretário (a) da 

respectiva pasta, informado (a) de 

todas as ocorrências relativas ao 

Contrato, com o auxílio do Fiscal 

do Contrato, para adoção do 

procedimento administrativo 

próprio, quando ocorrer a 

inexecução parcial ou total do 

contrato nos termos dos arts. 77 e 

78, e atendidos os requisitos do art. 

87 e seguintes, todos da Lei de 

Licitações. 

 

Art. 3° - Em respeito ao princípio 

da segregação de funções, o 

servidor ora designado não se 

enquadra nas seguintes situações 

de impedimento: 

a) Ser responsável pela execução 

do próprio contrato; 

b) Figurar como pregoeiro ou ser 

membro de comissão de licitação; 

 c) Possuir condição que enseje 

conflito de interesses que impor-

tem em óbice à designação como 

Gestor de Contrato. 

 

Art. 4° A atribuição do Gestor 

do(s) Contrato(s) não será 

remunerada, nem poderá ser 

recusada, salvo nos casos de 

impedimento legal. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em 

contrário.  

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e 

CUMPRA-SE.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Ipanguaçu/RN, em 27 de janeiro 

de 2020.  

 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 

FRANCISCO ERIVALDO DA 

SILVA MONTEIRO 

Secretário Municipal de 

Planejamento e Administração 

 

COMISSÃO 
PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 
(Sem matérias nesta edição) 

LEIS E DECRETOS 
(Sem matérias nesta edição) 

PODER LEGISLATIVO  
(Sem matérias nesta edição) 

COMARCA DE 
IPANGUAÇU 

(Sem matérias nesta edição) 
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