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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 
Agricultura, Pecuária e Pesca 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 a serviços de locação de 
máquinas pesadas para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, 
mormente no tocante a assegurar a execução de serviços de 
recuperação e manutenção das estradas rurais deste 
município, em razão das precárias condições de 
trafegabilidade que as mesmas se encontram devido ao 
fluxo de trafego existente nesses trechos; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
de despesa nº 761/2022 a ser efetuado se trata de despesa 
inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à 
continuidade dos serviços prestados; 

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 
locação de máquinas pesadas, notadamente da Municipal 
de Agricultura, Pecuária e Pesca, para o fornecedor: L C 
GUIMARÃES FILHO LTDA -ME, inscrito sob o CNPJ de nº 

17.333.460/0001-34, referente ao empenho de nº 
928.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
171/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 10  de novembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
JAÍRES AZEVEDO DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca  
 
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 o Secretário Municipal de Obras, 
Trânsito e Serviços Urbanos 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 materiais de 
construção para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos, mormente 
no tocante a subsidiar a manutenção e revitalização da 
Praça Pública do Bairro Manoel Bonifácio, de modo a 
garantir um ambiente de lazer mais agradável para os 
munícipes daquele bairro; 

CONSIDERANDO que ao pagamento referente ao processo 
de despesa nº 760/2022, a serem efetuados 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 à continuidade dos serviços prestados a 
população ipanguaçuense principalmente nas ações que 
envolvem o uso de materiais de construção, processo de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito 
e Serviços Urbanos para o fornecedor: B TRINDADE DANTAS 
- ME, inscrito sob o CNPJ de nº 27.677.233/0001-80, 
referente ao empenho de nº 913.002/2022, liquidado 
através da nota de liquidação nº 188/2022, pagamento feito 
através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 10  de novembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
MATEUS EMILSON TAVARES DE LEMOS 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
 
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 o Secretário Municipal de Obras, 
Trânsito e Serviços Urbanos 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 materiais de 
construção para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos, mormente 

no tocante a subsidiar a reforma do alambrado do Estádio 
Joaci Fonseca no Município de Ipanguaçu/RN, garantindo 
mais segurança para o referido local; 

CONSIDERANDO que ao pagamento referente ao processo 
de despesa nº 856/2022, a serem efetuados 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 à continuidade dos serviços prestados a 
população ipanguaçuense principalmente nas ações que 
envolvem o uso de materiais de construção, processo de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito 
e Serviços Urbanos para o fornecedor: B TRINDADE DANTAS 
- ME, inscrito sob o CNPJ de nº 27.677.233/0001-80, 
referente ao empenho de nº 929.001/2022, liquidado 
através da nota de liquidação nº 205/2022, pagamento feito 
através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 10  de novembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
MATEUS EMILSON TAVARES DE LEMOS 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
 
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. 
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VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do 
Município de Ipanguaçu/RN, no uso de suas atribuições 
legais juntamente com o Secretário Municipal de Obras, 
Trânsito e Serviços Urbanos 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 materiais de 
construção para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos, mormente 
no tocante a subsidiar a manutenção e revitalização da 
Praça Pública do Bairro Olho d’água , de modo a garantir um 
ambiente de lazer mais agradável para os munícipes 
daquele bairro; 

CONSIDERANDO que ao pagamento referente ao processo 
de despesa nº 577/2022, a serem efetuados 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 à continuidade dos serviços prestados a 
população ipanguaçuense principalmente nas ações que 
envolvem o uso de materiais de construção, processo de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito 
e Serviços Urbanos para o fornecedor: B TRINDADE DANTAS 
- ME, inscrito sob o CNPJ de nº 27.677.233/0001-80, 
referente ao empenho de nº 1.021.001/2022, liquidado 
através da nota de liquidação nº 216/2022, pagamento feito 
através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 10  de novembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
MATEUS EMILSON TAVARES DE LEMOS 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
 
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 o Secretário Municipal de Obras, 
Trânsito e Serviços Urbanos 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 Obras, Trânsito e Serviços Urbanos 
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 1.149/2022, 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 Obras, Trânsito e Serviços Urbanos; 

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, 
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inscrito sob o CNPJ de nº 04.500.540/0001-95, referente 
aos empenhos de nº 1.028.003/2022, 1.028.004/2022 e 
1.028.005/2022, liquidados através das notas de liquidação 
nº 213/2022, 214/2022 e 215/2022, respectivamente, 
pagamentos serão feitos através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 10  de novembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
MATEUS EMILSON TAVARES DE LEMOS 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
 
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 pagamento de mão de 
obra terceirizada para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência 
Social 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 1.154/2022, 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 Trabalho, Habitação 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 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 
empenhos de nº 1.028.002/2022, 1.028.003/2022 e 
1.028.004/2022, liquidados através das notas de liquidação 
nº 403/2022, 404/2022 e 405/2022, respectivamente, 
pagamentos serão feitos através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 10  de novembro de 2022. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
MARIA CÍCERA DE FREITAS BERTOLDO 
Secretária Municipal do 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 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; 
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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 1.147/2022, 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 – 
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 
aos empenhos de nº 1.028.005/2022, 1.028.004/2022 e 
1.028.006/2022, liquidados através das notas de liquidação 
nº 1000/2022, 998/2022 e 999/2022, respectivamente, 
pagamentos serão feitos através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 10  de novembro 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 1.146/2022, 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 
aos empenhos de nº 1.028.005/2022, 1.028.006/2022 e 
1.028.007/2022, liquidados através das notas de liquidação 
nº 475/2022, 476/2022 e 477/2022, respectivamente, 
pagamentos serão feitos através de transferência bancária. 
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Ipanguaçu/RN, 10  de novembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA  
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e 
Transporte 

 
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 à aquisição de material 
gráfico para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Ipanguaçu/RN com a confecção de placas de 
identificação de todos os setores vinculados à Sede do 
Poder Executivo Municipal, de modo a garantir a referida 
identificação dos setores, além da confecção de 
identificação para a junta militar de acordo com as 
disposições exigidas; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo de despesa nº 505/2022, a serem 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 à aquisição de material gráfico, para o 
fornecedor: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME, 
inscrito sob o CNPJ de nº 07.805.649/0001-29, referente ao 
empenho de nº 801.001/2022, liquidado através da nota de 
liquidação nº 459/2022, pagamento feito através de 
transferência bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 10  de novembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA  
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e 
Transporte 

 
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 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 
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de terceirização, para que as atividades desenvolvidas 
possam ser concretizadas de modo satisfatório; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
administrativo nº 1.148/2022, 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 
aos empenhos de nº 1.028.002/2022, 1.028.003/2022 e 
1.028.004/2022, liquidados através das notas de liquidação 
nº 112/2022, 113/2022 e 114/2022, respectivamente, 
pagamentos serão feitos através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 10  de novembro 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 

 
 
LEI ORDINÁRIA Nº 21/2022, DE 10 DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
ALTERA INCISO I DO ART. 7º DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, Estado do 
Rio 

Grande do Norte, através do disposto na Lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 

 
Art. 1º - Fica alterado o inciso I do art. 7º da Lei Ordinária 
nº 022/2021, que trata do Orçamento Anual para o 
Exercício 2022, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“I – A abrir créditos suplementares, para atender 
insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 
60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta 
Lei, em consonância com as determinações previstas no 
artigo 40 a 46, da Lei Federal nº 4.320/64.” 
 
Art. 2º - Fica acrescentado ao parágrafo IV, do 
art. 8º: 

 
“IV – que tenham como fonte de recursos o superávit 
financeiro do exercício anterior, apurado em Balanço 
Patrimonial.” 
 
Art. 3º - Fica também alterado o § 2º do art. 35, da Lei 
Ordinária nº 009/2021, que “Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária anual para o exercício financeiro de 2022 e 
dá outras providências”. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2022. 
 
Ipanguaçu/RN, 10 de novembro de 
2022. 
 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LEIS 
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DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 
 

  (Sem conteúdo). 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 
  (Sem conteúdo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIAS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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