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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 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 prestação de serviços de 
borracharia para concerto dos pneus dos veículos que 
compõem a frota da atenção básica do município, de modo 
a garantir mais segurança, bem como auxiliar na concretude 
das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 
Saúde; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 
841/2022, 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 atendimento às necessidades da secretaria, 
sendo imprescindível, pois visa garantir a realização de 
serviços de borracharia, para o fornecedor: A IVANILDO DA 
SILVA, inscrito sob o CNPJ de nº 24.444.378/0001-42, 
referente ao empenho de nº 1.010.001/2022, liquidado 

através da nota de liquidação nº 893/2022, pagamento feito 
através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 19 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 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 ao abastecimento dos 

veículos da frota da Secretaria Municipal de Trabalho, 

Habitação e Assistência Social de Ipanguaçu/RN garantindo 

que os veículos possam deslocar-se, auxiliando nas mais 

diversas áreas de atuação do referido órgão e que 

demandam o uso de automóveis;  

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 

0/2022, a ser efetuado se trata de despesa inadiável e 

imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos 

serviços prestados a população ipanguaçuense; 
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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 abastecimento dos veículos, para o fornecedor: 

POSTO IPANGUAÇUENSE, inscrito sob o CNPJ de nº 

17.496.646/0001-04, referente ao empenho de nº 

1.005.002/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

372/2022, pagamentos serão feitos através de 

transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 19 de outubro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
MARIA CICERA DE FREITAS BERTOLDO 
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência 
Social 
 
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 os Secretários Municipais que 

assinam o presente termo de justificativa de quebra de 

ordem cronológica, 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 abastecimento dos 

veículos da frota do município de Ipanguaçu/RN, 

garantindo, assim, que os veículos possam deslocar-se, 

auxiliando as secretarias e unidades administrativas nas 

mais diversas áreas de atuação e que demandam o uso de 

automóveis;  

CONSIDERANDO que o pagamento referente aos 

processos nº 1.516/2022, 0/2022 e 171/2022, 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 das secretarias municipais; 

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 abastecimento dos veículos que compõe a 

frota do município de Ipanguaçu, para o fornecedor: 

POSTO IPANGUAÇUENSE, inscrito sob o CNPJ de nº 

17.496.646/0001-04, referente aos empenhos de nº 

1.005.001/2022 (SEMEC), 930.002/2022 (SEMAPEP) 

e 929.003/2022 (SEMOTSU), liquidados através das 

notas de liquidação nº 512/2022, 159/2022 e 

194/2022, respectivamente, pagamentos serão feitos 

através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 19 de outubro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
ENILDA DE SOUZA BARBALHO 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 
 
JAIRES AZEVEDO DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca 
 
 
MATEUS EMILSON TAVARES DE LEMOS 
Secretário Municipal de Obras, Trânsito e Serviços 
Urbanos 
 
JOELTON RIBEIRO DA SILVA 
Secretário Municipal de Finanças 
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PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, Nº 436/2022-GC, DE 
17 DE OUTUBRO DE 2022. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e; 

CONSIDERANDO o previsto no art. 51 da Lei Complementar 
Municipal nº 079/2008, no que tange a concessão de diárias 
aos servidores, que a serviço, afastam-se da sede em 
caráter eventual ou transitório para outro ponto do 
território nacional e; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º e no Anexo Único do 
Decreto Executivo Municipal nº 75/2021, que dispõe sobre 
a concessão de diárias; 

RESOLVE: 

Art. 1º - CONCEDER o pagamento de 1 (uma) diária para o 
servidor VINICIUS ARAUJO DA COSTA, portador do CPF: 
016.825.584-79, matrícula funcional nº 6430, ocupante 
cargo diretor de estatística, Lotada na  Secretaria Municipal 
de Saúde, ao preço unitário de R$ 187,50 (cento e oitenta e 
sete reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R$ 
187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 
para custear despesas com alimentação e locomoção 
urbana, com o objetivo de participar 2º Reunião Temática 
2022 - Financiamento da Gestão: Utilização dos Recursos. 
No período de 19/10/2022 a 20/10/2022. 

Art. 2º - Os valores deverão ser depositados em conta 
bancária do titular de acordo com os dados cadastrais. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Secretaria Municipal do Gabinete Civil, em 17 de outubro de 
2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIAS 
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DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

  (Sem conteúdo). 

LEIS 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 

  (Sem conteúdo). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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