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IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU – RIO GRANDE DO NORTE 
  

 

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 

 

 

TERMO DE 

JUSTIFICATIVA DE 

QUEBRA DE 

CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

Resolução nº 032/2016 – 

TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 

004/2018. 

 

 VALDEREDO 

BERTOLDO DO 

NASCIMENTO, Prefeito do 

Município de Ipanguaçu/RN, no 

uso de suas atribuições legais 

juntamente com a Secretária 

Municipal de Planejamento, 

Administração e Transportes e o 

Secretário Municipal de 

Finanças, vem a público 

informar, a quem possa 

interessar, a quebra da Ordem 

Cronológica de Pagamento, 

 

CONSIDERANDO a 

necessidade de se assegurar a 

continuidade da prestação dos 

serviços públicos, notadamente 

no que se refere ao pagamento 

de Mão de Obra terceirizada do 

município de Ipanguaçu, que 

mesmo durante a pandemia do 

novo Coronavírus a Secretaria 

Municipal de Planejamento, 

Administração e Transportes 

(SEMPLADT) continua a 

desenvolver as suas atividades; 

 

CONSIDERANDO que o 

pagamento referente ao 

processo nº 1.008/2020, a ser 

efetuado se trata de despesa 

inadiável e imprescindível, 

pois, visa assegurar à 

continuidade dos serviços 

prestados a população 

ipanguaçuense 

principalmente nas ações da 

Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração 

e Transportes, por meio de 

suas unidades 

administrativas; 

 

CONSIDERANDO o que 

prevê a Resolução nº 

032/2016 – TCE/RN; 

Resolução nº 024/2017 – 

TCE/RN; e Decreto 

Municipal nº 004/2018 no 

tocante à ordem cronológica 

de pagamento; 

PODER LEGISLATIVO 
 

JOÃO BATISTA BERTOLDO GOMES – Presidente 
VERA LÚCIA BARBALHO LOPES – Vice-Presidente 

JOSÉ UBIRATAN DE ALCÂNTARA JÚNIOR – 1º Secretário 
DOEL SOARES DA COSTA – 2º Secretário 

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS 
JOILDO LOBATO BEZERRA 

JOSIMAR LOPES 
LINDEMBERG ALEXANDRE FAUSTINO 

RAYRIS DE OLIVEIRA ALVES 
REMO DA FONSECA SILVEIRA 

 

PODER JUDICIÁRIO 
 

ANA MARIA MARINHO DE BRITO 
Juíza - Vara Única da Comarca de Ipanguaçu 

 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
EUGÊNIO CARVALHO RIBEIRO  

Titular da Promotoria de Justiça de Ipanguaçu 
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CONSIDERANDO que o 

referido pagamento se 

amolda num caso de situação 

extraordinária; 

Fica justificada a quebra da 

ordem cronológica de 

pagamentos, por se tratar de 

uma despesa referente à 

contratação de mão de obra 

terceirizada, utilizados nas 

repartições publicas da 

Prefeitura municipal de 

Ipanguaçu, vinculadas à 

SEMPLADT, notadamente 

da Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração 

e Transportes para o 

fornecedor: LEANDRO F. 

TOMÉ ME, inscrito sob o 

CNPJ de nº 04.251.091/0001-

99, referente ao empenho de 

nº 1.023.001/2020, 

pagamentos feitos através de 

transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 04 de 

dezembro de 2020. 

 

 

Valderedo Bertoldo do 

Nascimento  

Prefeito do Município de 

Ipanguaçu/RN 
 

 

 

 

Jaedson Moura Cavalcante 

Secretária Municipal de 

Planejamento, 

Administração e Transportes. 

 

 

 

 

Francisco Rayron Ribeiro 

Barreto 

Secretário Municipal de 

Finanças 
 

TERMO DE 

JUSTIFICATIVA DE 

QUEBRA DE 

CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

Resolução nº 032/2016 – 

TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 

004/2018. 

 

 VALDEREDO 

BERTOLDO DO 

NASCIMENTO, Prefeito do 

Município de Ipanguaçu/RN, 

no uso de suas atribuições 

legais juntamente com o 

Secretário Municipal do 

Trabalho, Habitação e 

Assistência Social e o 

Secretário Municipal de 

Finanças, vem a público 

informar, a quem possa 

interessar a quebra da Ordem 

Cronológica de Pagamento, 

 

CONSIDERANDO a 

necessidade de se assegurar a 

continuidade da prestação 

dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere 

à pagamente de Mão de Obra 

terceirizada do município de 

Ipanguaçu, que mesmo 

durante a pandemia do novo 

Coronavírus a Secretária 

Municipal do Trabalho, 

Habitação e Assistência 

Social continuam a 

desenvolver as suas 

atividades; 

 

CONSIDERANDO que o 

pagamento referente ao 

processo nº 2.436/2020, a ser 

efetuado se trata de despesa 

inadiável e imprescindível, 

pois, visa assegurar à 

continuidade dos serviços 

prestados a população 

ipanguaçuense 

principalmente nas ações da 

Secretária Municipal do 

Trabalho, Habitação e 

Assistência Social; 

 

CONSIDERANDO o que 

prevê a Resolução nº 

032/2016 – TCE/RN; 

Resolução nº 024/2017 – 

TCE/RN; e Decreto 

Municipal nº 004/2018 no 

tocante à ordem cronológica 

de pagamento; 

 

 

 

CONSIDERANDO que o 

referido pagamento se 

amolda num caso de situação 

extraordinária; 

Fica justificada a quebra da 

ordem cronológica de 

pagamentos, por se tratar de 

uma despesa referente à 

contratação de mão de obra 

terceirizada, utilizados nas 

repartições publicas da 

referida secretaria municipal, 

notadamente da Secretária 

Municipal do Trabalho, 

Habitação e Assistência 

Social, para o fornecedor: 

LEANDRO F. TOMÉ ME, 

inscrito sob o CNPJ de nº 

04.251.091/0001-99, 

referente ao empenho de nº 

1.023.001/2020, pagamento 

feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 04 de 

dezembro de 2020. 
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Valderedo Bertoldo do 

Nascimento  

Prefeito do Município de 

Ipanguaçu/RN 

 

 

 

 

Francisco Tales Praxedes 

Secretário Municipal do 

Trabalho, Habitação e 

Assistência Social. 

 

 

 

 

Francisco Rayron Ribeiro 

Barreto 

Secretário Municipal de 

Finanças 
 

TERMO DE 

JUSTIFICATIVA DE 

QUEBRA DE 

CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

Resolução nº 032/2016 – 

TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 

004/2018. 

 

 VALDEREDO 

BERTOLDO DO 

NASCIMENTO, Prefeito do 

Município de Ipanguaçu/RN, 

no uso de suas atribuições 

legais juntamente com o 

Secretário Municipal da 

Juventude, Esporte e Lazer e 

o Secretário Municipal de 

Finanças, vem a público 

informar, a quem possa 

interessar a quebra da Ordem 

Cronológica de Pagamento, 

 

CONSIDERANDO a 

necessidade de se assegurar a 

continuidade da prestação 

dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere 

à pagamente de Mão de Obra 

terceirizada do município de 

Ipanguaçu, que mesmo 

durante a pandemia do novo 

Coronavírus a Secretário 

Municipal da Juventude, 

Esporte e Lazer continuam a 

desenvolver as suas 

atividades manutenção, 

limpeza e conservação das 

quadras do Município; 

 

CONSIDERANDO que o 

pagamento referente ao 

processo nº 2.645/2020, a ser 

efetuado se trata de despesa 

inadiável e imprescindível, 

pois, visa assegurar à 

continuidade dos serviços 

prestados a população 

ipanguaçuense 

principalmente nas ações da 

Secretária Municipal da 

Juventude, Esporte e Lazer; 

 

CONSIDERANDO o que 

prevê a Resolução nº 

032/2016 – TCE/RN; 

Resolução nº 024/2017 – 

TCE/RN; e Decreto 

Municipal nº 004/2018 no 

tocante à ordem cronológica 

de pagamento; 

 

 

 

CONSIDERANDO que o 

referido pagamento se 

amolda num caso de situação 

extraordinária; 

Fica justificada a quebra da 

ordem cronológica de 

pagamentos, por se tratar de 

uma despesa referente à 

contratação de mão de obra 

terceirizada, utilizados nas 

Repartições da secretaria 

como também na vigilância, 

manutenção da conservação e 

Limpeza das quadras do 

município, notadamente da 

Secretária Municipal da 

Juventude, Esporte e Lazer, 

para o fornecedor: 

LEANDRO F. TOMÉ ME, 

inscrito sob o CNPJ de nº 

04.251.091/0001-99, 

referente ao empenho de nº 

713.001/2020, pagamento 

feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 04 de 

dezembro de 2020. 

 

 

Valderedo Bertoldo do 

Nascimento  

Prefeito do Município de 

Ipanguaçu/RN 

 

 

 

 

Inácio Fernandes da Silva 

Secretário Municipal da 

Juventude, Esporte e Lazer. 

 

 

 

 

Francisco Rayron Ribeiro 

Barreto 

Secretário Municipal de 

Finanças 

 

TERMO DE 

JUSTIFICATIVA DE 

QUEBRA DE 

CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

Resolução nº 032/2016 – 

TCE/RN; Resolução nº 
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024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 

004/2018. 

 

 VALDEREDO 

BERTOLDO DO 

NASCIMENTO, Prefeito do 

Município de Ipanguaçu/RN, 

no uso de suas atribuições 

legais juntamente com o 

Secretário Municipal de 

Planejamento, Administração 

e Transporte e o Secretário 

Municipal de Finanças, vem a 

público informar, a quem 

possa interessar a quebra da 

Ordem Cronológica de 

Pagamento, 

 

CONSIDERANDO a 

necessidade de se assegurar a 

continuidade da prestação 

dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere 

à manutenção dos veículos da 

frota do município de 

Ipanguaçu;  

 

CONSIDERANDO que 

mesmo durante a pandemia 

do novo Coronavírus a 

Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração 

e Transporte continuam a 

desenvolver as suas 

atividades, referente a 

assegurar a continuidade dos 

serviços relacionados ao 

combate do novo corona 

vírus, sendo imprescindível a 

aquisição de Equipamentos 

de Proteção Individual e 

coletiva a serem utilizados 

pelos profissionais 

responsáveis pela limpeza 

dos prédios públicos, 

inclusive, com a fixação de 

lavatórios móveis em locais 

públicos (Praças, Comercio, 

Igrejas e nas repartições 

públicas) do município de 

Ipanguaçu; 

 

CONSIDERANDO que o 

pagamento referente ao 

processo nº 1.609/2020, a ser 

efetuado se trata de despesa 

inadiável e imprescindível, 

pois, visa assegurar à 

continuidade dos serviços 

prestados a população 

ipanguaçuense 

principalmente nas ações 

voltadas ao Combate ao Novo 

Corona Vírus; 

 

CONSIDERANDO o que 

prevê a Resolução nº 

032/2016 – TCE/RN; 

Resolução nº 024/2017 – 

TCE/RN; e Decreto 

Municipal nº 004/2018 no 

tocante à ordem cronológica 

de pagamento; 

 

CONSIDERANDO que o 

referido pagamento se 

amolda num caso de situação 

extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da 

ordem cronológica de 

pagamentos, por se tratar de 

uma despesa referente a 

assegurar a continuidade dos 

serviços relacionados ao 

combate do novo corona 

vírus, sendo imprescindível a 

aquisição de Equipamentos 

de Proteção Individual e 

coletiva a serem utilizados 

pelos profissionais 

responsáveis pela limpeza 

dos prédios públicos, 

inclusive, com a fixação de 

lavatórios móveis em locais 

públicos (Praças, Comercio, 

Igrejas e nas repartições 

públicas) do município de 

Ipanguaçu, notadamente da 

Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração 

e Transporte, para o 

fornecedor: EPINET 

COMÉRCIO DE 

PROTEÇÃO EIRELI, 

inscrito sob o CNPJ de nº 

14.984.352/0001-33, 

referente ao empenho de nº 

722.005/2020, pagamento 

feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 04 de 

dezembro de 2020. 

 

Valderedo Bertoldo do 

Nascimento  

Prefeito do Município de 

Ipanguaçu/RN 

 

 

Jaedson Moura Cavalcante 

Secretário Municipal de 

Planejamento, 

Administração e Transporte. 

 

 

Francisco Rayron Ribeiro 

Barreto 

Secretário Municipal de 

Finanças 
 

 

 

Ofício nº120/2020                              
Ipanguaçu/RN 04 de dezembro 
de 2020. 
 
 
Ao: Senhor 
      Gerente de Contas Pessoa 
Jurídica 
      Banco do Brasil S.A. 
     Agência: 2136-9 (Ipanguaçu) 
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Senhor Gerente, 
 
 
Venho através do presente 

expediente, comunicar ao 

Banco do Brasil (Agência 

Ipanguaçu/RN) que a partir de 

04 de dezembro de 2020, as 

contas, pertencentes a essa 

agência, abaixo relacionadas 

serão movimentados por 

VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO (Prefeito), 

portador de RG nº 671.924, 

CPF nº 429.999.794-87 e 

ENILDA DE SOUZA 

BARBALHO (Secretária 

Municipal de Educação e 

Cultura – SEMEC), portadora de 

RG nº 001.270.380, CPF nº 

763.446.304-34, com poderes 

para emitir cheques, abrir 

contas de deposito, autorizar 

cobrança, utilizar o crédito 

aberto na forma e condições, 

receber, passar recibo e dar 

quitação, solicitar saldo e 

extratos, requisitar talonários de 

cheques, autorizar debito em 

conta relativa a operações, 

retirar cheques devolvidos, 

endossar cheque, requisitar 

cartão eletrônico, movimentar 

conta corrente com cartão 

eletrônico, sustar/contraordenar 

cheques, cancelar cheques, 

baixar cheques, efetuar 

resgate/aplicações financeiras, 

cadastrar, alterar e desbloquear 

senhas, efetuar saques – conta 

corrente, efetuar saques- 

poupança, efetuar pagamentos 

por meio eletrônico, efetuar 

transferência por meio 

eletrônico, solicitar 

movimentação de contas no 

exterior, efetuar movimentação 

financeira no RPG, consultar 

conta/aplic. programas repasse 

recursos feder – RPG, liberar 

arquivos de pagamentos no ger. 

Financeiro/aasp, solicitar saldos 

extratos de investimentos, 

solicitar saldo/extratos de 

operações de credito, emitir 

comprovantes, efetuar 

transferência p/ mesma 

titularidade – meio  eletrônico, 

efetuar transferência Eletrônico 

p/ alivio de numerário coban, 

fechar operações de 

derivativos, encerrar contas de 

deposito, consultar obrigações 

de debito direto autorizado – 

dda e cartão transporte – 

autorizar deb/trans meio 

eletrônico. 

 Segue conta para 

movimentação, conta: 26.091-6. 

 Sem mais para o 

momento, aproveitamos para 

reiterar votos de consideração e 

apreço.  

  

 Atenciosamente, 

 
 
 
 

 
VALDEREDO BERTOLDO DO 

NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

ENILDA DE SOUZA 
BARBALHO 

Secretária Municipal de 
Educação e Cultura – SEMEC 

 
 
 

 

 

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) 

 
 
 
 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E 
TRANSPORTES 

ENDEREÇO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 
IPANGUAÇU 

AVENIDA LUIZ GONZAGA, Nº 800 - CENTRO. 
IPANGUAÇU/RN 
CEP – 59508-000 

TELEFAX: (84) 3335-2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


