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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 Gabinete 
Civil 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 fornecimento de 
passagens aéreas para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Gabinete Civil, mormente em 
relação à aquisição de passagens aéreas para encontro 
federativo, promovido pela CNM – Confederação Nacional 
dos Municípios, em Brasília; do qual participou o prefeito 
municipal, juntamente com os outros servidores; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo de despesa nº 649/2022 a ser efetuado se trata de 
despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à 
continuidade dos serviços prestados a população 
ipanguaçuense; 

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 fornecimento de passagens aéreas, para o 
fornecedor: VOAR TURISMO EIRELI EPP, inscrito sob o CNPJ 
de nº 26.585.506/0001-01, referente ao empenho de nº 
826.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
177/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 18 de outubro de 2022. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
GENILO RODRIGUES DOS SANTOS 
Secretário de Gabinete 

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 à aquisição de gêneros 
alimentícios para atender as necessidades dos profissionais 
e usuários do Centro de Saúde Tibúrcio Freire da Silveira, de 
modo a garantir a preparação de refeições para os que 
laboram no referida unidade de saúde, bem como para os 
pacientes do local; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo de despesa nº 107/2022, a serem efetuados se 
trata de despesa inadiável e imprescindível, pois, visa 
assegurar à continuidade dos serviços prestados a 
população ipanguaçuense, principalmente nas ações 
voltadas a garantir o pleno desenvolvimento das atividades 
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; 
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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 a 
assegurar à aquisição de gêneros alimentícios, 
notadamente da Secretaria Municipal de Saúde, para o 
fornecedor: T P S DO NASCIMENTO, inscrito sob o CNPJ de 
nº 17.642.145/0001-99, referente ao empenho de nº 
615.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
721/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 18 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 
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DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

  (Sem conteúdo). 

LEIS 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 

  (Sem conteúdo). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

PORTARIAS 
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