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Diário Oficial do Município de 
Pedro Velho 

INSTITUIDO PELA LEI Nº 441/2010 DE 09 DE ABRIL DE 2010 

Terça - feira, 06 de Abril de 2021 – Ano XI – Edição 2758 – Pedro Velho/RN. 

ADMINISTRAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA DEJERLANE MACEDO 

SEÇÃO 1 

PODER EXECUTIVO 
 

EXTRATO DE DISPENSA Nº 42/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0601016/2021  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PEDRO VELHO/RN.  

CNPJ: 08.354.896/0001-19. 

CONTRATADO: JOÃO COSTA DA SILVA 

NETO 

CPF: 038.158.744-40 

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

VALOR GLOBAL: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e 

quinhentos reais) 

BASE LEGAL: Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 

VIGÊNCIA: 05.04.2021 à 31.12.2021 

 

DEJERLANE MACEDO – Prefeita 

JOÃO COSTA DA SILVA NETO –Contratada 

 

EXTRATO DE DISPENSA Nº 43/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PEDRO VELHO/RN.  

 

CNPJ: 08.354.896/0001-19. 

CONTRATADO: ANA KALIANA DO 

NASCIMENTO CARVALHO 08839977465 

CNPJ: 34.135.800/0001-31 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

GEORREFERENCIAMENTO. 

VALOR GLOBAL: R$ 17.600,00 (dezessete mil e 

seiscentos reais) 

BASE LEGAL: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 

VIGÊNCIA: 05.04.2021 à 31.12.2021 

 

DEJERLANE MACEDO – Prefeita 

ANA KALIANA DO NASCIMENTO CARVALHO 

08839977465-Contratada 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA ON-LINE – LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O 

EXERCÍCIO DE 2022 

 

A Prefeitura Municipal de Pedro Velho, por meio da 

Secretaria de Planejamento e Controladoria Geral, 

realizará a audiência pública para elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), exclusivamente pela 

internet. A partir de 05 de abril de 2021, estará 

disponível na internet o formulário eletrônico para que 

a população faça sugestões sobre as diversas áreas que 

envolvem os gastos públicos municipais. 

A realização da audiência cumpre a legislação e 

respeita o princípio da transparência, mas que, neste 

momento, alinhado a todos os esforços que a Prefeitura 

de Pedro Velho-RN vem adotando para evitar a 

disseminação do coronavírus, o formato da audiência 

foi adaptado para ser realizado pela internet. 

A audiência da LDO é realizada como determina a Lei 

de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do 

Município, objetivando estimular a democracia e a 
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participação da população na gestão dos recursos 

públicos. 

A população poderá participar da audiência pública 

online, exclusivamente pela internet, clicando no link 

indicado na parte inferior desta página. O cidadão 

interessado deverá realizar o cadastro e preencher o 

formulário com as suas sugestões, que uma vez 

recebidas, serão analisadas e poderão ser incluídas no 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, 

que posteriormente será enviado para apreciação na 

Câmara Municipal. 

 

Com a classificação de pandemia do COVID-19 pela 

Organização Mundial de Saúde, a Prefeitura Municipal 

de Pedro Velho-RN adotou medidas preventivas, 

sanitárias e administrativas, através do Decreto 

Municipal nº 117, de 20 de março de 2021, edição 

Extra. Em atendimento ao Decreto, foram canceladas, 

por prazo indeterminado, as audiências presenciais, 

mas foram resguardadas a realização de audiências 

com determinação legal, como as relacionadas ao 

orçamento público. 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 

2022 

A Secretaria Municipal de Administração em conjunto 

com a Controladoria Geral do Município de Pedro 

Velho-RN, atendendo ao disposto no Inciso I, 

parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 

101/2000, torna público: 

Será realizada no dia 12 de abril de 2021, às 10 

horas, através da plataforma digital GOOGLE 

MEET, AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL para 

apresentação, discussão e participação popular na 

elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2022, nos termos da 

legislação vigente. 

Para participar da Audiência Pública será necessário a 

inscrição prévia pelo e-mail 

controleinterno@pedrovelho.rn.gov.br, para 

encaminhamento do link de acesso. Dados a fornecer 

no e-mail para inscrição: Nome do participante; 

órgão/entidade/comunidade que representa; telefone 

para contato e e-mail caso seja diferente daquele 

utilizado para envio da inscrição. 

Pedro Velho-RN, em 06 de abril de 2021 

Secretaria Municipal de Administração 

 

Controladoria Municipal 

 

DECRETO 121/2021, DE 06 DE ABRIL DE 2021. 

 

Altera o Decreto 056/2019 que “dispõe sobre 

procedimentos a serem tomados para cumprir a 

ordem cronológica de pagamentos nos contratos 

realizados, através de licitação, dispensa ou 

inexigibilidade, no âmbito do Município de Pedro 

Velho/RN, e dá outras providências”. 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRO 

VELHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de 

suas competências, em especial o artigo 51, IV da Lei 

Orgânica do Município, e, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer 

critérios para pagamentos de obrigações contratuais, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de atender o 

estabelecido no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, combinado com o artigo 62 da Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e, 

 

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 032/2016 

de 01 de novembro de 2016/TCE-RN, e Resolução nº 

024/2017 de 28 de novembro de 2017/TCE-RN. 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. O parágrafo 3º do art. 4º do Decreto Municipal 

056/2019, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art.  

4º.....................................................................................

§1º................................................................................... 

§2º................................................................................... 

§3º– O trâmite entre a autuação e a liquidação 

definitiva caracterizando a despesa como “liquidada”, 

deverá ser concluída no prazo máximo de 30(trinta) 

dias úteis. 

 

Art. 2º. O parágrafo 2º  do artigo 11 do Decreto 

Municipal 056/2019 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art.11............................................................................. 

§1º................................................................................... 

§2º– O pagamento em desacordo com a ordem 

cronológica será precedido de justificativa elaborada 
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pelo Ordenador de Despesas, a qual será publicada no 

Diário Oficial do Município, exceto, nas hipóteses 

previstas no art. 13.  indicação da existência de 

justificativa e de sua publicação, em caso de quebra da 

ordem cronológica, exceto nas hipóteses no previstas 

no art. 9º. 

 

Art. 3º. O artigo 13 do Decreto Municipal 056/2019 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art.13.............................................................................

- Suprimento de fundos, assim consideradas as 

despesas realizadas em regime de adiantamento, nos 

termos do art. 68 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 

1964, com operacionalização pautada em dispositivos 

da Lei Estadual nº 4.041, de 17 de dezembro de 1971; 

- Remuneração e demais verbas devidas a pessoas 

físicas em caráter alimentar, servidores e contratados, 

inclusive as de natureza indenizatória, a exemplo de 

diárias, ajudas de custos, auxílio, dentre outras; 

- Serviços de fornecimento de energia elétrica, água e 

esgotos, correios, internet e publicações na imprensa 

oficial; 

- Locações de móveis e imóveis com destinações 

específicas e necessárias ao funcionamento 

administrativo; 

- Obrigações Tributárias; 

- Repasses às Organizações da Sociedade Civil ou 

subvenções econômicas; 

- Repasses ao Poder legislativo, Regime próprio de 

previdência ou entidades da administração indireta; 

- Transferências de recursos para atender convênios 

firmados com entidades de interesse público; 

- Se refiram aos serviços emergenciais e continuados, 

os primeiros a serem declarados expressamente por 

Decreto; 

- Se refiram aos serviços emergenciais de saúde, nas 

diversas áreas, em especial transportes, medicamentos 

e materiais hospitalares, consultas e exames 

emergenciais, coleta regular de resíduos hospitalares e 

o de fornecimento de combustíveis para o 

funcionamento dos seus serviços essenciais; 

- Digam respeito aos serviços emergenciais em 

educação, no que pertine aos serviços de transporte 

escolar, fornecimento de combustíveis para manter a 

continuidade dos serviços sem o comprometimento do 

ano letivo, e a merenda escolar, observada a 

necessidade de planejamento prévio da administração 

quanto às suas despesas, no curso da necessária 

continuidade administrativa; 

- Se refiram aos serviços continuados de coleta de 

resíduos sólidos urbanos, por se tratar de serviço 

diretamente voltado à defesa da incolumidade das 

pessoas; 

- Digam respeito aos serviços diretamente ligados à 

rede de proteção social a que o Município de Pedro 

Velho esteja vinculado através da Secretaria Municipal 

de Trabalho e Ação Social. 

- Demais despesas que não estejam regidas pela Lei nº 

8.666/93. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, produzindo efeitos retroativos ao dia 1º de 

março de 2021, revogadas as disposições em contrário. 

 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

Pedro Velho/RN, 06 de Abril de 2021. 

 

 

 

Dejerlane Macedo 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SEÇÃO 2 

  PODER LEGISLATIVO 

 

SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA 

 

 

 

SEÇÃO 3 

ENTIDADES 

 

 



Rua João Pessoa, n° 181 – Centro, Pedro Velho – RN – E-mail: pedrovelhoadm@gmail.com 

 

SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA 

 

 

 

SEÇÃO 4 

EMPRESAS 

 

 

 

SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA 

 

 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO 

 

EXPEDIENTE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO 

 

 

Dejerlane Macedo 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

Marijane Cristina Lacerda de Medeiros 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 


