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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA 

GABINETE DA PREFEITA 
DECRETO Nº 011/2019 – GP

 
DECRETO nº 011/2019 – GP
 
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE CANGUARETAMA, NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas
atribuições legais com supedâneo na Lei Orgânica do Município e
tendo em vista a Lei nº  8.666/1993 e a Resolução nº 032/2016 -
TCE/RN, e
 
CONSIDERANDO as relevantes razões de interesse público para
pagamento de obrigação – Art. 5º da Lei 8.666/93 –
imprescindibilidade para a manutenção do serviço de coleta e
transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais.
 
CONSIDERANDO a debilidade da saúde financeira e existência de
serviços essenciais, sobretudo os que possuem vinculação direta com a
atividade fim do Poder Executivo Municipal na área de saneamento,
que não podem sofrer soluções de continuidade ou mesmo terem
execução prejudicada, sob pena de colocar em risco a saúde pública e
o meio ambiente;
 
CONSIDERANDO o comando do Art. 5º da Lei 8.666/93, que cada
unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao
fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de
serviços, obedeça para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita
ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando
presente relevantes razões de interesse público e mediante prévia
justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;
 
CONSIDERANDO se tratar de serviço de execução continuada,
atualmente com atraso no pagamento e com risco concreto de
paralisação;
 
CONSIDERANDO, enfim, a relevância do interesse público
requerido e a necessidade de manter o serviço em funcionamento,
justifico a quebra cronológica da liquidação de despesas em caráter
excepcional, recepcionado pelo Art. 5º da Lei 8.666/93, a fim de se
evitar a suspensão do serviço.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º AUTORIZAR a quebra da ordem cronológica dos serviços de
coleta de lixo domiciliar, que por sua vez também realizam
concomitantemente os recolhimentos de resíduos sólidos, entulhos e
podas de árvores no âmbito do município de Canguaretama/RN, haja
vista os considerandos anteriormente expostos e a relevância da
atividade nesta edilidade.
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2019.
 
Registre-se. Publique-se.
 
Palácio Octavio Lima, em Canguaretama/RN, 25 de fevereiro de
2019.
 
MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal de Canguaretama
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