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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM 
CRONOLÓGICA 

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 de 
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 ao pagamento de mão de 
obra terceirizada para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer devido 
ao fato de que a referida secretaria não dispõe de pessoal 
efetivo suficiente para atender às demandas do órgão, 
fazendo-se necessária a utilização de mão de obra através 
de terceirização, para que as atividades desenvolvidas 
possam ser concretizadas de modo satisfatório; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
administrativo nº 713/2022, a ser efetuado se trata de 
despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à 
continuidade dos serviços prestados a população 
ipanguaçuense, nas mais diversas áreas de atuação da 
Secretaria Municipal de 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 a 
assegurar o pagamento de pessoal terceirizado, para o 
fornecedor: PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS, 
inscrito sob o CNPJ de nº 04.500.540/0001-95, referente ao 

empenho de nº 929.001/2022, liquidado através da nota de 
liquidação nº 102/2022, pagamentos serão feitos através de 
transferência bancária 
 
Ipanguaçu/RN, 07 de outubro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
Francisco Tales Alves Praxedes 
Secretário Municipal de Juventude,Esporter,lazer 
  
JOELTON RIBEIRO DA SILVA 
Secretário Municipal de Finanças 
 
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM 
CRONOLÓGICA 

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 Saúde 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 para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde devido ao fato de que a 
referida secretaria não dispõe de pessoal efetivo suficiente 
para atender às demandas do órgão, fazendo-se necessária 
a utilização de mão de obra através de terceirização, para 
que as atividades desenvolvidas possam ser concretizadas 
de modo satisfatório; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
administrativo nº 863/2022, a ser efetuado se trata de 
despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à 
continuidade dos serviços prestados a população 
ipanguaçuense, nas mais diversas áreas de atuação da 
Secretaria Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – 
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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 o pagamento de pessoal terceirizado, para o 
fornecedor: PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS, 
inscrito sob o CNPJ de nº 04.500.540/0001-95, referente 
ao empenho de nº 930.001/2022, liquidado através da 
nota de liquidação nº 869/2022, pagamentos serão feitos 
através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 07 de outubro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
WANDERLY BERTOLDO NUNES 
Secretária Municipal de Saúde 
 
JOELTON RIBEIRO DA SILVA 
Secretário Municipal de Finanças 
 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM 
CRONOLÓGICA 

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 para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Transportes devido ao fato de que a referida secretaria não 
dispõe de pessoal efetivo suficiente para atender às 
demandas do órgão, fazendo-se necessária a utilização de 
mão de obra através de terceirização, para que as 

atividades desenvolvidas possam ser concretizadas de 
modo satisfatório; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
administrativo nº 714/2022, a ser efetuado se trata de 
despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à 
continuidade dos serviços prestados a população 
ipanguaçuense, nas mais diversas áreas de atuação da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Transportes; 

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 o pagamento de pessoal terceirizado, para o 
fornecedor: PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS, 
inscrito sob o CNPJ de nº 04.500.540/0001-95, referente ao 
empenho de nº 929.001/2022, liquidado através da nota de 
liquidação nº 419/2022, pagamentos serão feitos através de 
transferência bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 07 de outubro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA 
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e 
Transportes 
 
JOELTON RIBEIRO DA SILVA 
Secretário Municipal de Finanças 
 

 

Portaria  Nº 424/2022, de 07 de outubro de 2022. 
Dispõe sobre as atividades laborais de sala de aula referente 
a Festa da Criança na Rede Pública Municipal de Ensino de 
Ipanguaçu. 

A SECRETÁRIA DE  EDUCAÇÃO E CULTURA DE IPANGUAÇU, 

no uso das atribuições legais, e 

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, nº 9.394/1996, em seu artigo 1º estabelece que a 
educação escolar abrange os processos formativos que se 

PORTARIAS 
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desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais; 
Considerando a Lei Complementar nº 06/2009 que institui 
o Plano de Carreira Cargos e Remuneração dos profissionais 
da Educação Pública do Município de Ipanguaçu, em seu 
artigo 29 paragrafos, I, VI, VII e IV. 

RESOLVE, 

Art. 1º fica Instituido que as atividades laborais de sala de 

aula do turno matutino no horário de 07:00 as 11:20h do dia 

onze de outubro de dois mil e vinte e dois, serão 

transferidas para o turno vespertino no horario de 15:00 as 

19:00h, em virtude das atividades socio culturais em 

comemoração ao dia da criança.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor  na data de sua 

publicação. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.     
Ipanguaçu/RN, 07 de outubro de 2022. 

 

ENILDA DE SOUZA BARBALHO 
Secretária de Educação e Cultura de Ipanguaçu 
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DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

  (Sem conteúdo). 

LEIS 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 

  (Sem conteúdo). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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