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Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB
211ª Edição / Terça-feira / 31 de Julho de 2018.

Atos do Poder Executivo
PORTARIA Nº 74/2018

DECRETO Nº 0013/2018 DE 01/08/2018

Assunto: Poderes/Instrumento de Mandato
A Prefeitura
Municipal de São Sebastião de
Lagoa de Roça/PB, por seu representante ou Prefeito
Constitucional deste Município, SEVERO LUIS DO
NASCIMENTO NETO, CPF. 028.377.614-51, Outorga a
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais-IPSM, a Sra. MARIA FRANCISCA DE FARIAS,
CPF. 132.640.444-04 e a Tesoureira do mesmo Instituto a Sra.
HELENA MARIA DA COSTA SILVA, CPF: 032.779.234-52,
poderes para movimentar todas as contas vinculadas ao
CNPJ: 41.210.170/0001-88 deste ente municipal, os poderes
abaixo elencados:

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA
6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA

CRIANÇA

E

DO

ADOLESCENTE

DO

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

SÃO

SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, Severo Luís do Nascimento Neto, no

EMITIR CHEQUES
ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
AUTORIZAR COBRANÇA
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPARAÇÕES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
ENDOSSAR CHEQUE
SUSTAR / CONTRA-ORDENAR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
EFETUAR SAQUES - POUPANA

exercício das funções inerentes ao seu cargo e em
conjunto com a Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente Helton
Pablo Moura Santos, no uso de suas atribuições
de acordo com a Lei Municipal n° 272 de 06 de

EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO
CONSULTAR CONTAS/APLI. PROGRAMAS REPASSE RECURSOS FEDERRPG
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIROS/AASP
SOLICITAR SALDOS/ EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EMITIRCOMPROVANTES
EFETUAR TRANSFERENCIA P/MESMA TITULARIDADE-MEIO ELETRONICO
ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DEBITO DIREITO AUTORIZADO

Abril de 2005:

CARTAO TRANSPORTE- AUTORIZAR DEB/TRANS MEIO ELETRONICO
ATUALIZAR FATURAMENTO PELO GERENCIADOR FINANCEIRO
EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
EMISSÃO DO EXTRATO MAGNÉTRICO DEB.558.

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de lagoa de
Roça-PB, em 01 de Julho de 2018.

DECRETA:

Art.

1º

–

Fica

convocada

a

6ª

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, a realizar-se no
dia 09 de novembro de 2018, das 08:00hs às
17:00hs, na cidade de São Sebastião de Lagoa de
Roça – PB. Com o fim de Mobilizar o Sistema de
Garantia de Direitos e a população em geral para
Garantir Implementação da Política Nacional e o
Plano Decenal dos Direitos Humanos de Criança e
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Adolescentes, para que se alcance a Proteção
Integral.

Nº: RP 00005/2018

Art. 2º – A 6ª Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescentes terá como
Tema: Proteção Integral: Diversidade e
Enfrentamento às Diversidades.
Art.3º – A coordenação geral da 6ª
Conferência ficará a cargo do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA.
Art.4º – A Comissão organizadora da
Conferência caberá:
I – Orientar e acompanhar a realização e
resultados da 6ª Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente.
II –
Preparar
e
acompanhar
operacionalização da 6ª Conferência Municipal;
III – Dar
durante o evento;

suporte

IV – Organizar
Conferência Municipal.

e

a

técnico-operacional

coordenar

a

6ª

V – Mobilizar o público alvo para participar
das conferências.
Art.5º – Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
São Sebastião de Lagoa de Roça, Estado
da Paraíba, 01 de Agosto de 2018.

HELTON PABLO MOURA SANTOS
Presidente do CMDCA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 02 dias do mês de Julho de 2017, na sede da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça,
Estado da Paraíba, localizada na Rua Jose
Rodrigues Coura - Centro - São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, nos termos da Lei Federal de nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº
10/2009, de 10 de Julho de 2009, Decreto Municipal
nº 00023/2017, de 06 de Novembro de 2017, e
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem
como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda,
conforme a classificação da proposta apresentada no
Pregão Presencial nº 00005/2018 que objetiva o
registro de preços para: Contratação de empresa
para aquisição de forma parcelada de câmara de ar,
protetor de aro e pneus para atender a demanda do
município ; resolve registrar o preço nos seguintes
termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de
Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - CNPJ nº
08.742.439/0001-00.
VENCEDOR: Ideal Pneus Peças e
CNPJ: 17.711.924/0001-07
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
1
PNEU 185/70R14
2
PNEU175/65R14
3
PNEU205/75R16
4
PNEU750/R16
5
PNEU 1400X24
6
PNEU18.4R34
7
PNEU19.5R24
8
PNEU215/75R17,5
9
PNEU275/80R22,5
10 PNEU 17.5R25
11 PNEU 225/65R16
12 PNEU 12.5/80R18
13 PNEU900R20
14 CAMARA DE AR R24
15 CAMARA DE AR R34
16 CAMARA
DE
AR
750R16
17 CAMARA
DE
AR
900X20
18 PROTETOR DE ARO
16
19 PROTETOR DE ARO
24
20 PROTETOR DE ARO
20

Serviços
UNID. QUANT.
UNID.
28
UNID.
8
UNID.
12
UNID.
24
UNID.
6
UNID.
4
UNID.
4
UNID.
18
UNID.
24
UNID.
4
UNID.
12
UNID.
2
UNID.
24
UNID.
6
UNID.
4
UNID.
24

P.UNIT.
365,00
359,00
730,00
750,00
3.550,00
3.850,00
3.800,00
940,00
1.700,00
3.750,00
755,00
1.770,00
1.500,00
340,00
350,00
80,00

P.TOTAL
10.220,00
2.872,00
8.760,00
18.000,00
21.300,00
15.400,00
15.200,00
16.920,00
40.800,00
15.000,00
9.060,00
3.540,00
36.000,00
2.040,00
1.400,00
1.920,00

UNID.

24

150,00

3.600,00

UNID.

24

38,00

912,00

UNID.

6

90,00

540,00

UNID.

25

55,00

1.375,00

TOTAL

224.859,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS
PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a
vigência de 12 (doze) meses, considerados da
data de publicação de seu extrato na imprensa
oficial.
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A existência de preços registrados não obriga a
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa
de Roça firmar contratações oriundas do Sistema
de Registro de Preços ou nos quantitativos
estimados, facultando-se a realização de licitação
específica para aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade
de condições, sem que caiba direito a recurso ou
indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto
registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Contrato, serão
observadas as cláusulas e condições constantes
do Edital de licitação que a precedeu, modalidade
Pregão Presencial nº 00005/2018, parte integrante
do presente instrumento de compromisso. A
presente Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de São Sebastião de
Lagoa de Roça, que também é o órgão
gerenciador responsável pela administração e
controle desta Ata, representada pela sua
estrutura organizacional definida no respectivo
orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração
pública, observadas as disposições do Pregão
Presencial nº 00005/2018, que fizerem adesão a
esta Ata, mediante a consulta e a anuência do
órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial
nº 00005/2018 e seus anexos, e as seguintes
propostas vencedoras do referido certame:
- Ideal Pneus Peças e Serviços.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20.
Valor: R$ 224.859,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização
da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de
Esperança/pb.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de
Julho de 2017
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Ata da Reunião de Criação do Conselho de
Pais e Mestres da Escola Municipal de
Educação Infantil e Ensino Fundamental José
Rodrigues Coura, de São Sebastião de Lagoa
de Roça-PB, realizada em 17 de maio de 2018.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio do ano
de 2018 (dois mil e dezoito), às 14h00, no prédio
da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino
Fundamental José Rodrigues Coura, localizada no
Sítio Camucá, no Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB reuniram-se a diretora, os
professores, funcionários e pais de alunos da
referida escola, com o objetivo de criar o Conselho
de Pais e Mestres da respectiva unidade de
ensino, nos termos da Resolução do Programa
Dinheiro Direto na Escola – PDDE, do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE.
A reunião foi coordenada
pela
Coordenadora
Educacional
da
Secretaria
Municipal de Educação, Joana Darc Pereira.
Inicialmente, a Coordenadora explicou aos
presentes que o objetivo da reunião era para criar
o Conselho de Pais e Mestres representativo da
respectiva Escola Municipal, eleger a Diretoria da
entidade e aprovar o seu Estatuto para cadastrar o
Conselho junto ao Sistema PDDENET, do FNDE
para receber recursos financeiros oriundos de
Programas do FNDE, sobretudo do PDDE, os
quais se destinam ao pagamento de despesas
relativas à aquisição de materiais de expediente e
pedagógico para a Escola Municipal. Ressaltou a
importância do PDDE, visto que se trata de um
Programa do Governo Federal que libera recursos
para a execução de ações destinadas a melhoria
da infraestrutura física e pedagógica das escolas,
contribuindo para elevar o nível de aprendizagem
dos alunos. Falou do funcionamento do Conselho
e disse que é necessária a eleição dos membros
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para
gerir a entidade. Após os esclarecimentos da
Senhora Joana Darc Pereira, foi aprovada a
criação da entidade, ficando denominada
Conselho José Rodrigues Coura. Em seguida, foi
efetuada a eleição para a Diretoria do Conselho
que, por decisão dos presentes foi feita por
aclamação, sendo eleita para Presidente, a
Senhora Rosilda Fernandes da Silva, mãe de
aluno, inscrita no CPF Nº 062.657.844-20 e RG Nº
2.789.960; Vice-Presidente, a Senhora Diana
Queli Maravilha, mãe de aluno, inscrita no CPF Nº
079.966.334-44 e RG Nº 3.425.536; Secretária, a
Senhora Izabel Cristina de Oliveira, Diretora da
Escola, inscrita no CPF Nº 053.690.254-28 e RG
nº 2.243.504; Tesoureira, a Senhora Edilene de
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Souza, mãe de aluno, inscrita no CPF Nº
090.618.694-39 e RG Nº 3.252.753; membros do
Conselho Fiscal, 1- Titular: Beatriz de Sales Silva,
mãe de aluno, inscrita no CPF: 705.722.904-62 e
RG: Nº 4.236.918, Suplente: Geciane Vieira, mãe
de aluno, inscrita no CPF Nº 042.519.134-69 e RG
Nº 1.670.350; 2 – Titular: Vanilza dos Santos,
professora, inscrita no CPF Nº 037.291.404-77 e
RG Nº 2.635.024;
Suplente: Patrícia da
Conceição Nunes Monterazo, mãe de aluno,
inscrita no CPF Nº 101.607.434-43 e RG Nº
8.497.291; 3 – Titular: Elizabete Tavares de
Souza, professora, inscrita no CPF Nº
219.964.404-97 e RG Nº 776.852, Suplente:
Genilda Feliciano Bezerra, mãe de aluno, inscrita
no CPF Nº 116.794.214-09 e RG Nº 3.974.873.
Todos os membros eleitos foram empossados no
mesmo ato, para o mandato de 02 (dois) anos. Em
seguida, a presidente agradeceu em nome de
todos os eleitos, a confiança que lhes foi
depositada e disse que irá adotar as medidas
necessárias para o cadastramento do Conselho
junto ao FNDE. Após a fala da Presidente foi
efetuada a análise de uma minuta do Estatuto que
regerá a entidade e após as discussões, o
documento foi aprovado pelos presentes, tendo a
presidente informado que tomará as devidas
providências para o registro do documento no
Cartório respectivo e efetuará a inscrição do
Conselho no CNPJ, junto a Receita Federal do
Brasil para cadastrar a entidade junto ao FNDE,
para que possa receber os recursos provenientes
do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.
Foi aprovado pelos presentes que a sede do
Conselho de Pais e Mestres ora criado será no
Sítio Camucá, no Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça. Não havendo nada mais a ser
discutido, foi encerrada a reunião e lavrada a
presente Ata que será assinada por mim, Izabel
Cristina de Oliveira, Secretária da reunião e pela
Presidente.
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 17 de maio
de 2018.
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CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.I.F.
JOSÉ RODRIGUES COURA
ESTATUTO DO CONSELHO DE PAIS E
MESTRES DA E.M.E.I.F. JOSÉ RODRIGUES
COURA
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA-PB,
MAIO DE 2018
Capítulo I
Da Constituição e Finalidade
Seção I
Da Constituição
Art. 1º - O Conselho José Rodrigues
Coura, criado em 17 de maio de 2018 é uma
sociedade civil sem fins lucrativos, de duração
indeterminada, com atuação junto à referida
unidade de ensino, com sede no Sítio Camucá, no
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça,
Estado da Paraíba que, será regido pelo presente
Estatuto.
Seção II
Da Finalidade
Art. 2º - O Conselho tem por
finalidade geral colaborar na assistência e
formação do educando, por meio da integração
entre direção, professores, demais servidores da
unidade de ensino, alunos e pais, como também
do poder público – escola – família - comunidade.
Art. 3º - Constituem finalidades
específicas da entidade a conjunção de esforços,
a articulação de objetivos e harmonia de
procedimentos, o que a caracteriza principalmente
por:
I - Interagir junto à escola integrante do Conselho
como instrumento de transformação de ação,
promovendo o bem-estar da comunidade do ponto
de vista educativo, cultural e social;
II - Promover a aproximação e a cooperação dos
membros da comunidade através das atividades
escolares;
III - Contribuir para a solução de problemas
inerentes à vida escolar, preservando uma
convivência harmônica entre professores, alunos,
funcionários, pais e responsáveis legais das
referidas escolas;
IV - Cooperar na conservação dos equipamentos e
prédio das unidades escolares;
V - Administrar, de acordo com as normas legais
que regem o Conselho, os recursos provenientes
de subvenções, convênios, doação e arrecadação
da entidade;
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VI - Articular-se com outros grupos sociais e
entidades existentes na comunidade, quando
necessário, em benefício da entidade.
CAPITULO II
Da Organização Administrativa
Seção I
Da Composição
Art. 4º - O Conselho de Pais e
Mestres da E.M.E.I.F José Rodrigues Coura é
composto pelos seguintes órgãos:
I – Assembleia Geral;
II – Diretoria Executiva;
III – Conselho Fiscal.
Art. 5º - A Assembleia Geral é
constituída pelos pais e ou responsáveis legais
dos alunos, professores e demais servidores da
unidade escolar e será soberana em suas
deliberações, respeitadas as disposições deste
Estatuto.
Art. 6º - Cabe à Assembleia Geral:
I – fundar o Conselho de Pais e Mestres;
II – eleger e dar posse à Diretoria e ao Conselho
Fiscal;
III – discutir e aprovar o Estatuto da entidade;
IV – alterar o presente Estatuto.
Parágrafo único - As decisões
tomadas pela Assembleia Geral terão validade se
aprovadas pela maioria simples dos presentes na
reunião para a qual foi convocada.
Art. 7º - A Assembleia Geral será
Ordinária ou Extraordinária.
§1º - A Assembleia Geral Ordinária será
convocada e presidida pelo presidente do
Conselho, com o mínimo de 05 (cinco) dias de
antecedência.
§2º - A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá uma
vez por ano, devendo ser instalada em primeira
convocação, com a presença de metade mais um
dos associados e 30 (trinta) minutos depois, com
qualquer número.
§3º - As deliberações da Assembleia Geral serão
aprovadas pela maioria simples dos sócios
presentes.
§4º - Compete a Assembleia Geral Ordinária
deliberar acerca dos seguintes assuntos:
a – discutir e aprovar a programação anual, o
relatório anual, o plano de aplicação de recursos e
a prestação de contas do exercício findo,
acompanhados do parecer do Conselho Fiscal;
b – deliberar sobre eleições, eleger a Diretoria e o
Conselho Fiscal, podendo também preencher

211ª Edição

cargos vagos ou criar novos, se o Estatuto assim o
permitir.
Art. 8º - A Assembleia Geral
Extraordinária será convocada pelo Presidente da
entidade, por 2/3 dos membros do Conselho Fiscal
e/ou por 1/3 dos associados.
§1º - A Assembleia Geral Extraordinária será
convocada por comunicação escrita, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas.
§2º - A Assembleia Geral Extraordinária será
presidida pelo Presidente do Conselho de Pais e
Mestres ou por seu substituto legal, sempre que
se fizer necessário.
§3º - As decisões tomadas pela Assembleia
Extraordinária só terão validade se aprovadas pela
maioria absoluta (primeira convocação) ou pela
maioria simples (segunda convocação) de seus
membros, decorridos 30 (trinta) minutos da
primeira convocação.
§4º - Compete à Assembleia Geral Extraordinária:
a - deliberar sobre assuntos não previstos neste
Estatuto;
b – alterar o nome do Conselho de Pais e Mestres;
c – alterar o Estatuto;
d – destituir a Diretoria, quando for o caso.
Seção II
Da Diretoria
Art. 9º - A Diretoria é o órgão
executivo e coordenador do Conselho.
Parágrafo único – A Diretoria será eleita em
Assembleia Geral Ordinária para o mandato de 02
(dois) anos, podendo ser reconduzida uma vez por
igual período.
Art. 10 – A Diretoria terá a
seguinte composição:
I – Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - Secretário;
IV – Tesoureiro.
Parágrafo único – Qualquer membro
do Conselho de Pais e Mestres poderá ocupar
qualquer um dos cargos da Diretoria.
Art. 11 – O exercício dos cargos de
direção não será remunerado.
Art. 12 - Em caso de vacância de
qualquer cargo, será convocada uma Assembleia
Geral Extraordinária para eleger o substituto.
Art. 13 – A Diretoria, no todo ou em
parte, poderá ser destituída por decisão da
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Assembleia
Geral,
quando
constatado
desvirtuamento de suas funções.
Art. 14 – Compete à Diretoria:
I – elaborar e executar a programação anual e o
plano de aplicação de recursos da entidade;
II – deliberar sobre a aplicação e movimentação
dos recursos do Conselho;
III – encaminhar ao Conselho Fiscal o balanço
financeiro e o relatório das aplicações dos
recursos da entidade, antes de submetê-lo à
apreciação da Assembleia;
IV – em caso de convênios, enviar à Secretaria
Municipal de Educação e à Secretaria de
Educação do Estado, ao FNDE, quando for o
caso, o demonstrativo da receita e despesa e a
prestação de contas, conforme critérios de
aplicação definidos pelo respectivo órgão;
V – exercer as demais atribuições decorrentes de
outros dispositivos deste Estatuto e as que lhe
venham a ser legalmente conferidas;
VI – cumprir e fazer cumprir as deliberações da
Assembleia Geral.
Art. 15 – Compete ao Presidente:
I – convocar e presidir as Assembleias Ordinárias
e Extraordinárias, bem como as reuniões da
Diretoria;
II – representar a entidade em juízo e fora dele;
III – administrar a entidade e divulgar as suas
finalidades;
IV – promover o entrosamento entre os membros
da Diretoria, a fim de que as funções sejam
desempenhadas satisfatoriamente;
V – exercer as demais atribuições previstas neste
Estatuto ou que venham a ser exercidas pela
Diretoria;
VI – apresentar relatório anual dos trabalhos
realizados;
Art. 16 – Compete ao VicePresidente:
I – auxiliar o Presidente nas funções pertinentes
ao cargo;
II – assumir as funções do Presidente quando este
estiver impedido de exercê-las.
Art. 17 – Compete ao Secretário;
I – elaborar a correspondência e a documentação:
Atas, cartas, ofícios, comunicados, convocações,
etc.
II – ler as Atas nas reuniões e assembleias;
III – manter organizada e arquivada a
documentação expedida e recebida;
IV – conservar o Livro de Atas em dia e sem
rasuras;
V – elaborar, juntamente com os demais membros
da Diretoria, o relatório anual.
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Art. 18 – Compete ao Tesoureiro:
I – assumir a responsabilidade da movimentação
financeira (entrada e saída de valores);
II – fazer movimentação de recursos através da
emissão de cheques nominais;
III – fazer movimentação de recursos por meio
eletrônico - inclusive, por meio de cartão
magnético;
IV – prestar contas da movimentação financeira ao
Conselho Fiscal e à Assembleia Geral
anualmente, ou quando necessário.
Seção III
Do Conselho Fiscal
Art. 19 – O Conselho Fiscal é o órgão
de controle e fiscalização da entidade e será
constituído por 03 (três) membros titulares e 03
(três) suplentes.
Parágrafo único – O Conselho Fiscal será eleito na
Assembleia Geral ordinária que eleger a Diretoria.
Art. 20 – Compete ao Conselho
Fiscal:
I – fiscalizar as ações e a movimentação
financeira, executadas pela Diretoria: entradas,
saídas e aplicações de recursos, emitindo
pareceres
para
posterior
apreciação
da
Assembleia Geral;
II – examinar e aprovar a programação anual, o
relatório e a prestação de contas, sugerindo
alterações, se necessário, e emitir parecer;
III – solicitar à Diretoria, sempre que se fizer
necessário, esclarecimentos e documentos
comprobatórios de receita e despesa;
IV – apontar à Assembleia Geral as
irregularidades detectadas na movimentação
financeira e nas ações da Diretoria, sugerindo as
medidas que julgar úteis para saná-las;
V – convocar a Assembleia Geral Ordinária, se o
Presidente da entidade retardar por mais de um
mês a sua convocação e convocar a Assembleia
Geral Extraordinária sempre que ocorrerem
motivos graves e urgentes.
Art. 21 – O mandato do Conselho
Fiscal terá duração de 02 (dois) anos, sendo
permitida a recondução por igual período.
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Capítulo III
Dos Sócios – Direitos e Deveres
Seção I
Dos Sócios
Art. 22 – O quadro social do
Conselho é constituído por um número ilimitado de
sócios e é composto por:
I – sócios efetivos;
II – sócios colaboradores.
§1º - São considerados sócios efetivos:
a - os Diretores da unidade de ensino que
integram o Conselho;
b – os Vice-Diretores da escola que integram o
Conselho;
c – os Professores da escola que integram o
Conselho;
d – os Pais/responsáveis de alunos da unidade
escolar que integram o Conselho;
e – Alunos maiores de 16 (dezesseis) anos da
escola que integram o Conselho.
§2º - São considerados sócios colaboradores:
a – os Servidores técnico-administrativo da escola
que integram o Conselho;
b – os Ex- diretores do estabelecimento de ensino
que integram o Conselho;
c – os Pais/responsáveis de ex-alunos da unidade
de ensino que integram o Conselho;
d – os Ex-alunos maiores de 16 (dezesseis) anos
da escola que integram o Conselho;
e – os Ex-professores da unidade de ensino que
integram o Conselho;
f – membros da comunidade que desejem prestar
serviço à entidade.
Seção II
Dos Direitos
Art. 23 – Constitui direito dos sócios:
I – apresentar sugestão e oferecer colaboração
aos dirigentes da entidade;
II – participar das atividades do Conselho de Pais
Mestres;
III – votar e ser votado;
IV – solicitar em Assembleia Geral esclarecimento
a respeito da utilização dos recursos financeiros
da entidade e dos atos da Diretoria e do Conselho
Fiscal;
V – apresentar pessoas da comunidade para
ampliação do quadro dos sócios.
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Seção III
Dos Deveres
Art. 24 – Constitui dever dos sócios:
I – conhecer o Estatuto do Conselho de Pais e
Mestres;
II – participar das reuniões e assembleias para as
quais forem convocados;
III – colaborar na realização das atividades da
entidade.
Capítulo IV
Das Eleições Da Diretoria e do Conselho Fiscal
Art. 25 – As eleições para os cargos
da Diretoria e do Conselho Fiscal realizar-se-ão no
último mês do mandato dos membros anteriores
para garantir a composição da entidade.
Parágrafo único - As eleições serão
realizadas, em Assembleia Geral, podendo ser por
aclamação ou por voto secreto.
Art. 26 – Na apuração dos votos,
deverão
participar,
preferencialmente,
os
servidores do corpo administrativo da unidade
escolar, sob a fiscalização de uma comissão de
pais e professores que não sejam candidatos.
Art. 27 - Os membros eleitos
exercerão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos por mais um mandato.
Capítulo V
Dos Recursos e Sua Aplicação
Seção I
Dos Recursos
Art. 28 – os meios e recursos para
atender os objetivos do Conselho serão obtidos
mediante:
I – contribuição voluntária dos sócios;
II – convênios;
III – subvenções diversas;
IV – doações;
V – promoções escolares;
VI - outras fontes.
Art. 29 – Os recursos financeiros
do Conselho de Pais e Mestres serão
depositados em conta a ser mantida em
estabelecimento bancário oficial, efetuando-se
a movimentação por meio de cheques
nominais assinado pelo tesoureiro ou mediante
transferência eletrônica, por meio de cartão
magnético.
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Seção II
Da Aplicação
Art. 30 – Os recursos financeiros
serão gastos de acordo com o plano de aplicação
previamente elaborado pela Diretoria e aprovado
pela Assembleia Geral.
Art. 31 – Caberá ao Conselho Fiscal
acompanhar, supervisionar e fiscalizar a aplicação
dos recursos da entidade.
Capítulo VI
Da Intervenção e Dissolução
Seção I
Da Intervenção
Art. 32 - Pela indevida aplicação de
recursos
financeiros,
responderão
subsidiariamente os membros da Diretoria que
houverem autorizado a despesa ou efetuado o
pagamento.
Art. 33 – Quando as atividades do
Conselho contrariarem as finalidades definidas
neste Estatuto ou ferirem a legislação vigente
poderá haver intervenção, mediante solicitação do
Conselho Fiscal e da Assembleia Geral às
autoridades competentes.
§1º - O processo regular de apuração dos fatos
será feito pela Secretaria Municipal de Educação.
§2º - A intervenção será determinada pelo
Secretário Municipal de Educação, mediante
Resolução.
Seção II
Da Dissolução
Art. 34 – O Conselho de Pais e
Mestres somente poderá ser dissolvido:
I – por decisão de 2/3 (dois terços) de seus
associados, manifestada em Assembleia Geral
Extraordinária, especificamente convocada para
tal fim;
II
–
em
decorrência
da
extinção
do
estabelecimento de ensino integrante da entidade;
III – em decorrência de ato legal emanado do
poder competente;
IV – em caso de desativação da entidade, o seu
Presidente deverá enviar à Secretaria Municipal
de Educação uma comunicação escrita explicando
os
motivos
da
respectiva
desativação,
devidamente assinada por todos os membros da
Diretoria e associados.
§1º - Em caso de dissolução do Conselho, o seu
patrimônio será doado à Escola que o integra.
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§2º - Em caso de encerramento das atividades da
unidade escolar integrante do Conselho, o seu
patrimônio será doado à Secretaria Municipal de
Educação para ser encaminhado à outra unidade
escolar.
Capítulo VII
Das Disposições Finais
Art. 35 – Os sócios não respondem
pelas obrigações da entidade.
Art. 36 – São sócios fundadores da
UEX, as pessoas que participaram da reunião de
fundação, cujos nomes constam na lista de
presença da respectiva Ata.
Art. 37 – O Conselho não distribuirá
lucros sob nenhuma forma ou pretexto aos
dirigentes ou associados e empregará os recursos
de acordo com a decisão da Assembleia.
Art. 38 – É vedado ao Conselho de
Pais e Mestres exercer qualquer atividade de
caráter comercial no âmbito do estabelecimento
de ensino.
Art. 37 – O Conselho não distribuirá
lucros sob nenhuma forma ou pretexto aos
dirigentes ou associados e empregará os recursos
de acordo com a decisão da Assembleia.
Art. 38 – É vedado ao Conselho de
Pais e Mestres exercer qualquer atividade de
caráter comercial no âmbito do estabelecimento
de ensino.
Art. 39 – O presente Estatuto só
poderá ser reformulado por ato da Assembleia
Geral Extraordinária.
Art.40 - O presente Estatuto será
registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas.
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 17 de
maio de 2018.
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AVISO DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2018

Nº: RP 00005/2018

Torna público que fará realizar através do
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 10:00 horas
do dia 08 de Agosto de 2018, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de Veículo Automotor 0 Km, com
motorização 1.0 em diante Cor Branca, Convenio
oriundo do MINISTERIO DA SAUDE e
PROPOSTA
DE
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº.:
11143.891000/1170-01. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 10/2009.
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083)
3387-1066.
E-mail:
lagoaderocalicita@gmail.com. Edital:
www.lagoaderoca.pb.gov.br
ou
www.tce.pb.gov.br. São Sebastião de Lagoa de
Roça - PB, 19 de Julho de 2018

Aos 02 dias do mês de Julho de 2017, na sede da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça,
Estado da Paraíba, localizada na Rua Jose
Rodrigues Coura - Centro - São Sebastião de
Lagoa de Roça - PB, nos termos da Lei Federal de
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal nº 10/2009, de 10 de Julho de 2009,
Decreto Municipal nº 00023/2017, de 06 de
Novembro de 2017, e subsidiariamente pela Lei
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, bem como as demais
normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a
classificação da proposta apresentada no Pregão
Presencial nº 00005/2018 que objetiva o registro
de preços para: Contratação de empresa para
aquisição de forma parcelada de câmara de ar,
protetor de aro e pneus para atender a demanda
do município ; resolve registrar o preço nos
seguintes termos:

ARLAN RAMOS LUCAS
Pregoeiro Oficial
AVISO DE LICITAÇÃO

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de
Registro de Preços:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2018
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose
Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de
Lagoa de Roça - PB, às 11:00 horas do dia 08 de
Agosto de 2018, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação
de empresa para Aquisição de Veículo Automotor 0
Km, Com As Seguintes Características ano/Modelo
2018/2018, 04 Portas, Para 05 Passageiros, Motor
1.0, Destinado as atividades do Programa do Bolsa
Família.. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
Decreto Municipal nº. 10/2009. Informações: no
horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. Email:
lagoaderocalicita@gmail.com. Edital:
www.lagoaderoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
São Sebastião de Lagoa de
Roça - PB, 20 de julho de 2018

ARLAN RAMOS LUCAS
Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
DE LAGOA DE ROÇA –
CNPJ nº 08.742.439/0001-00.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNID. QUANT .

P.UNIT.

P.TOTAL

1 PNEU 185/70R14

SAILUN

UNID.

28

365,00

10.220,00

2 PNEU195/65R15

SAILUN

UNID.

8

359,00

2.872,00

3 PNEU205/75R16

GOODRID

UNID.

12

730,00

8.760,00

4 PNEU750/R16

PIRELLI

UNID.

24

750,00

18.000,00

5 PNEU 1400X24

GOODRID

UNID.

6 3.550,00

21.300,00

6 PNEU18.4R34

GOODRID

UNID.

4 3.850,00

15.400,00

7 PNEU19.5R24

GOODRID

UNID.

4 3.800,00

15.200,00

8 PNEU215/75R17,5

OTANI

UNID.

18

940,00

16.920,00

9 PNEU275/80R22,5

PIRELLI

UNID.

24 1.700,00

40.800,00

4 3.750,00

15.000,00

10

PNEU 17.5R25

GOODRID

UNID.

11

PNEU 225/65R16

GOODRID

UNID.

12

PNEU 12.5/80R18

GOODRID

UNID.
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13 PNEU900R20
14
15
16
17
18
19
20

CAMARA

DE

CAMARA

DE

DE

DE

900X20
PROTETOR
ARO 16
PROTETOR
ARO 24
PROTETOR
ARO 20

UNID.

6

340,00

2.040,00

MAGNUM

UNID.

4

350,00

1.400,00

MAGNUM

UNID.

24

80,00

1.920,00

MAGNUM

UNID.

24

150,00

3.600,00

UNID.

24

38,00

912,00

UNID.

6

90,00

540,00

UNID.

25

55,00

1.375,00

AR

750R16
CAMARA

MAGNUM

AR

R34
CAMARA

UNID.

AR

R24

24 1.500,00

PIRELLI

AR

DE VALADAR
ES

DE VALADAR
ES

DE VALADAR
ES

TOTAL

36.000,00

Pela Prefeitura Municipal de São Sebastião de
Lagoa de Roça, que também é o órgão
gerenciador responsável pela administração e
controle desta Ata, representada pela sua
estrutura organizacional definida no respectivo
orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública,
observadas as disposições do Pregão Presencial
nº 00005/2018, que fizerem adesão a esta Ata,
mediante a consulta e a anuência do órgão
gerenciador.

224.859,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS
PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a
vigência de 12 (doze) meses, considerados da
data de publicação de seu extrato na imprensa
oficial.
A existência de preços registrados não obriga a
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa
de Roça firmar contratações oriundas do Sistema
de Registro de Preços ou nos quantitativos
estimados, facultando-se a realização de licitação
específica para aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade
de condições, sem que caiba direito a recurso ou
indenização.

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial
nº 00005/2018 e seus anexos, e as seguintes
propostas vencedoras do referido certame:

- IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS.
ITEM(S): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 –
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20.

VALOR: R$ 224.859,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização
da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de
Esperança/PB.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto
registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Contrato, serão
observadas as cláusulas e condições constantes
do Edital de licitação que a precedeu, modalidade
Pregão Presencial nº 00005/2018, parte integrante
do presente instrumento de compromisso. A
presente Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência poderá ser utilizada:
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IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 111/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. RENATA DINIZ DA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, RENATA DINIZ DA SILVA, brasileira,
casada, RG. nº 4.xxx.587-SSP/PB, CPF nº.
xxx.572.384-66, residente e domiciliada no Sítio
Manguape, s/nº, zona rural, São Sebastião de
Lagoa de Roça - PB, doravante denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AGENTE DE VIGILÂNCIA
AMBIENTAL, deste Município, ficando a mesma
lotada na Secretaria da Saúde, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional concursado nos quadros do
CONTRATANTE, suficiente para atender a
demanda necessária, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (SEIS) meses, a partir da
data de sua Publicação, empenhando esforços no
desempenho dos trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/07/2018 e término em 31/12/2018;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 01 de julho de 2018.

Renata Diniz da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 112/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. MARTA JOSÉ DOS
SANTOS SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, MARTA JOSÉ DOS SANTOS SILVA,
brasileira, casada, RG. nº 3.xxx.505-SSP/PB,
CPF nº. xxx.099.074-02, residente e domiciliada
na Rua Maria Morais, nº 396, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS, para
prestar seus serviços na Escola Municipal Antonio
Pedro dos Santos, deste Município, ficando a
mesma lotada na Secretaria de Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
suficiente para atender a demanda necessária,
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surgindo a situação de excepcional interesse
público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (CINCO) meses, a partir
da data de sua Publicação, empenhando esforços
no desempenho dos trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 01 de julho de 2018.

Marta José dos Santos Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 113/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. SONIA CAVALCANTE
RODRIGUES, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, SONIA CAVALCANTE RODRIGUES,
brasileira, casada, RG. nº xxx.634-SSP/PB, CPF
nº. xxx.501.864,15, residente e domiciliada na
Rua São Sebastião, nº 17, centro, São Sebastião
de Lagoa de Roça - PB, doravante denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para prestar seus
serviços na Escola Municipal Monsenhor José
Borges, deste Município, ficando a mesma lotada
na Secretaria de Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional concursado nos quadros do
CONTRATANTE, suficiente para atender a
demanda necessária, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (CINCO) meses, a partir
da data de sua Publicação, empenhando esforços
no desempenho dos trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/07/2018 e término em 30/11/2018;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 01 de julho de 2018.

Sônia Cavalcante Rodrigues
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 114/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. KATIANA SILVA
SANTOS, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, KATIANA SILVA SANTOS, brasileira,
solteiro, RG. nº 2.9xxx03.683-SSP/PB, CPF nº.
xxx.808.584-93, residente e domiciliada na Rua
Manoel Carlos, s/nº , centro, São Sebastião de
Lagoa de Roça - PB, doravante denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para prestar seus
serviços na Escola Municipal Juvino Sobreira,
deste Município, ficando a mesma lotada na
Secretaria de Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional concursado nos quadros do
CONTRATANTE, suficiente para atender a
demanda necessária, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (CINCO) meses, a partir
da data de sua Publicação, empenhando esforços
no desempenho dos trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 01 de julho de 2018.

Katiana Silva Santos
Contratada

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/07/2018 e término em 30/11/2018;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 115/2018
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. ADEILZA FARIAS DA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ADEILSA FARIAS DA SILVA, brasileira,
casada, RG. nº 2.xx.856/SSP/PB, CPF nº.
xxx.949.684-32, residente e domiciliada na Rua
José Rodrigues Coura, nº 26, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções na Secretaria da Saúde
deste
Município, ficando mesma lotada na Secretaria da
Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais) mensalmente;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (CINCO) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
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especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Adeilza Farias da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 116/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. ADEMIR VENTURA
CAVALCANTE, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ADEMIR VENTURA CAVALCANTE,
brasileiro, casado, RG. nº 4.xxx.373/SSP/PB,
CPF nº. xxx.131.004-24, residente e domiciliado
o
na Rua Josefa Farias da Trindade, s/n , centro,
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para exercer suas funções na Secretaria
de Obras e Urbanismo desde Município, ficando o
mesmo lotado na Secretaria de Obras e
Urbanismo, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Ademir Ventura Cavalcante
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 117/2018
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. AFONSO MARTINS DE
OLIVEIRA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, AFONSO MARTINS DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, RG. nº 3.xxx.605/SSP/PB,
CPF nº. xxx.053.234-54, residente e domiciliado
no Sítio Manguape, zona rural deste Município,
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para exercer suas funções na Secretaria
de Obras e Urbanismo desde Município, ficando o
mesmo lotado na Secretaria de Obras e
Urbanismo, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;

211ª Edição

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Afonso Martins de Oliveira
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 118/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. ALINE ROGÉRIO DA
ROCHA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ALINE ROGÉRIO DA ROCHA, brasileira,
solteira, RG. nº 4.xxx.487/SSP/PB, CPF nº.
xxx.717.284-79, residente e domiciliada no Sítio
Geraldo, s/nº, zona rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE - ACS, para exercer suas funções na
Unidade de Saúde da Família Antonio Pedro dos
Santos, Microárea 23, no Sítio Geraldo deste
Município, ficando mesma lotada na Secretaria da
Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS) mensalmente;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (CINCO) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Aline Rogério da Rocha
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 119/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. ANDERSON
RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, RG. nº 3.xxx.528/SSP/PB,
CPF nº. xxx.120.414-40, residente e domiciliado
0
na Rua Antonio Apolinário da Silva, n 282,
centro, São Sebastião de Lagoa de Roça-PB,
doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para exercer suas funções na Secretaria
de Obras e Urbanismo, ficando o mesmo lotado na
Secretaria de Obras e Urbanismo, contratação
esta considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Anderson Rodrigues dos Santos
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 120/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SRA. ANDRÉA GLAUCIA
CAMPOS
TRAVASSOS,
CONFORME
O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
ANDRÉA
GLAUCIA
CAMPOS
TRAVASSOS, brasileira, casada, RG. nº
3.xxx.479-4-SSP/SE, CPF nº. xxx.901.694-44,
residente e domiciliada na Rua Lenise A. de
Medeiros, 43, Catolé, Campina Grande-PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PSICÓLOGA, para exercer suas
funções no Núcleo de Apoio a Saúde da Família –
NASF, ficando o mesmo lotada na Secretaria de
Saúde, deste Município, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADA a importância
de R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Andrea Glaucia Campos Travassos
Contratada

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 121/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. ARLINDA MENDES DE
SOUZA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ARLINDA MENDES DE SOUZA, brasileira,
solteira, RG. nº xxx.407/SSP/PB, CPF nº.
xxx.186.734-53, residente e domiciliada na Félix
Carolino Barbosa, nº 578, bairro do Alto Branco,
Campina Grande - PB, doravante denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MÉDICA, para exercer suas
funções na Unidade de Saúde da Família Abel
Francisco Bezerra, ficando a mesma lotada na
Secretaria
da
Saúde,
contratação
esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional concursado nos quadros do
CONTRATANTE, suficiente para atender a
demanda necessária, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Arlinda Mendes de Souza
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 122/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. AVANILDO SOARES DE
LIMA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, AVANILDO SOARES DE LIMA, brasileiro,
casado, RG. nº 1.xxx.780/SSP/PB, CPF nº.
xxx.765.914-91, residente e domiciliado na Rua
0
Projetada, s/n , Bairro Bela Vista, São Sebastião
de Lagoa de Roça-PB, doravante denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções na Farmácia Básica Municipal,
ficando o mesmo lotado na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Avanildo Soares de Lima
Contratado

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 122/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. AVANILDO SOARES DE
LIMA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, AVANILDO SOARES DE LIMA, brasileiro,
casado, RG. nº 1.xxx.780/SSP/PB, CPF nº.
xxx.765.914-91, residente e domiciliado na Rua
0
Projetada, s/n , Bairro Bela Vista, São Sebastião
de Lagoa de Roça-PB, doravante denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções na Farmácia Básica Municipal,
ficando o mesmo lotado na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: Julho - 2018

Página 29 de 69

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 211ª Edição - 31 de Julho de 2018**
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Avanildo Soares de Lima
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 123/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. BRENA ALEXANDRE
PEREIRA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, BRENA ALEXANDRE PEREIRA, brasileira,
solteira, RG. nº 4.xxx.118/SSP/PB, CPF nº.
xxx.044.594-83, residente e domiciliada no Sítio
Geraldo, zona rural deste Município São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções na Unidade de Saúde da Família
Antonio Pedro dos Santos, zona rural deste
Município, ficando a mesma lotada na Secretaria
da Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Brena Alexandre Pereira
Contratada

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 124/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. BRUNA RAFFAELLA
COURA DE ALCÂNTARA, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
BRUNA RAFAELLA COURA DE
ALCÂNTARA, brasileira, casada, RG. nº
3.xxx.040/SSP/PB, CPF nº. xxx.311.994-95,
residente e domiciliada na Rua Joaquim C. de
Morais, /nº 32/A, centro, São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, doravante denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ENFERMEIRA SOCORRISTA,
para exercer suas funções no Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, deste
Município, ficando a mesma lotada na Secretaria
da Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
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suficiente para atender a demanda necessária,
surgindo a situação de excepcional interesse
público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por
Plantão de 24 horas;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/0/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Bruna Raffaella Coura de Alcântara
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 125/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. CARLA ROBERTA
ALVES DA ROCHA, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, CARLA ROBERTA ALVES DA ROCHA,
brasileira, solteira, RG. nº 3.xxx.857/SSP/PB,
CPF nº. xxx.714.154-52, residente e domiciliada
na Rua Manoel Martins de Oliveira, nº 101,
centro, São Sebastião de Lagoa de Roça - PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções na Secretaria Municipal de Saúde,
na sede deste Município, ficando a mesma lotada
na Secretaria da Saúde, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Contratante

Carla Roberta Alves da Rocha
Contratada

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 126/2018
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. CARMEM IZABEL
FERNANDES
BEZERRA,
CONFORME
O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
CARMEM
IZABEL
FERNANDES
BEZERRA,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.xxx.072/SSP/PB, CPF nº. xxx.707.384-06,
residente e domiciliada no Sítio Canta Galo, zona
rural deste Município São Sebastião de Lagoa de
Roça
PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções na Unidade de Saúde da Família
Santo Antônio, localizada no Sítio Canta Galo,
zona rural deste Município, ficando a mesma
lotada na Secretaria da Saúde, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Carmem Izabel Fernandes Bezerra
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 127/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. CATARINA PATRICIO
FERNANDES
BATISTA,
CONFORME
O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, CATARINA PATRICIO FERNANDES
BATISTA,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.xxx.134/SSP/PB, CPF nº. xxx.899.294-70,
residente e domiciliada no Sítio Geraldo, zona
rural deste Município São Sebastião de Lagoa de
Roça
PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções na Unidade de Saúde da Família
Antônio Pedro dos Santos, localizada no Sítio
Geraldo, zona rural deste Município, ficando a
mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA
REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Catarina Patricio Fernandes Batista
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 128/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. CATIA DA SILVA,
CONFORME O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL
0
N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, CATIA DA SILVA, brasileira, solteira, RG.
nº 2.xxx.577/SSP/PB, CPF nº. xxx.030.954-00,
residente e domiciliada na Rua José Rodrigues
Coura, nº 77, centro, São Sebastião de Lagoa de
Roça
PB,
doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional TÉCNICO EM ENFERMAGEM,
para exercer suas funções no Centro de Atenção
Psicossocial - CAPS, ficando a mesma lotada na
Secretaria
da
Saúde,
contratação
esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional concursado nos quadros do
CONTRATANTE, suficiente para atender a
demanda necessária, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Catia da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 129/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. EDUARDO ADELINO DA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, EDUARDO ADELINO DA SILVA, brasileiro,
casado, RG. nº 3.xxx.634/SSP/PB, CPF nº.
xxx.492.484-63, residente e domiciliado na Rua
Quintino Paulino da Costa, nº 50, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para exercer suas funções na Secretaria
da Obras e Urbanismo desde Município, ficando o
mesmo lotado na Secretaria de Obras e
Urbanismo, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais) mensalmente;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (meses) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Eduardo Adelino da Silva
Contratado

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 130/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SRA. ELIZABETE DE
SOUZA BRANDÃO, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ELIZABETE DE SOUZA BRANDÃO,
brasileira, casada, RG. nº 1.xxx.816-SSP/PB,
CPF nº. xxx.964.944-20, residente e domiciliada
na Rua Faustino Moura, 28, Birro Bela Vista, São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções na Policlínica Municipal, ficando a
mesma lotada na Secretaria de Saúde, deste
Município, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADA a importância
de R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Elizabete de Souza Brandão
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Mº 131/2018
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. ERIVALDO ALVES DE
SOUZA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ERIVALDO ALVES DE SOUZA, brasileiro,
casado, RG. nº 1.xxx.225/SSP/PB, CPF nº.
xxx.022.524-08, residente e domiciliado no Sítio
Campinote, zona rural, Município de Lagoa SecaPB, doravante denominado CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional OPERADOR DE MÁQUINAS
PESADAS, para exercer suas funções na
Secretaria de Transportes desde Município,
ficando o mesmo lotado na Secretaria de
Transportes, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Erivaldo Alves de Souza
Contratado

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 132/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. FÁBIO SOARES DE
FARIAS, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, FÁBIO SOARES DE FARIAS, brasileiro,
casado, RG. nº 2.xxx.196-SSP-PB., CPF nº.
xxx.087.074-47, residente e domiciliado na
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1819, Jardim
Tavares, Campina Grande-PB., doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MÉDICO CARDIOLOGISTA, para
exercer suas funções Na Policlínica Municipal,
ficando o mesmo lotado na Secretaria de Saúde,
deste Município, contratação esta considerada
como
essencialidade
do
serviço
supra
mencionado, bem como, ante a inexistência de
profissional qualificado e concursado nos quadros
do CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;

211ª Edição

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer o CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Fábio Soares de Farias
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 133/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. FERNANDO ANTONIO
DE SOUZA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, FERNANDO ANTONIO DE SOUZA,
brasileiro, casado, RG. nº xxx.960-SSP/PB, CPF
nº. xxx.617.228-32, residente e domiciliado no
Sítio Manguape, zona rural deste Município, São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para exercer suas funções na Secretaria
de Obras e Urbanismo desde Município, ficando o
mesmo lotado na Secretaria de Obras e
Urbanismo, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E TRINTA E
CINQUENTA E QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Fernando Antonio de Souza
Contratado

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 134/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. FRANCINEIDE
SOARES DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME
0
O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02
DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, FRANCINEIDE SOARES DOS SANTOS
PEREIRA,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.xxx.881/SSP/PB, CPF nº. xxx.593.784-02,
residente e domiciliada no Sítio Manguape, s/nº,
Zona Rural, São Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante denominada CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções na Unidade Saúde da Família
Manguape, ficando a mesma lotada na Secretaria
da Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
suficiente para atender a demanda necessária,
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surgindo a situação de excepcional interesse
público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais), por mês;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Francineide Soares dos Santos Pereira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 135/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. GABRIEL WAGNER
SALES
CAVALCANTE,
CONFORME
O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
GABRIEL
WAGNER
SALES
CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, RG. nº
3.xxx.226-SSP-PB., CPF nº. xxx.687.764-00,
residente e domiciliado na Engenheiro Jose
Celino Filho, nº 35, Bairro do Mirante, Campina
Grande
PB.,
doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MÉDICO CLÍNICO, para exercer
suas funções na Policlínica Municipal, ficando o
mesmo lotado na Secretaria de Saúde, deste
Município, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses, a partir da
data de sua Publicação, empenhando esforços no
desempenho dos trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer o CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Gabriel Wagner Sales Cavalcante
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 136/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. HERIBERTO
GREGÓRIO FILHO, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
HERIBERTO
GREGORIO
FILHO,
brasileiro, casado, RG. nº 1.xxx.971/SSP/PB,
CPF nº. xxx.037.644-38, residente e domiciliado
na Rua Severino Gregório, nº 37, Centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MOTORISTA SOCORRISTA, para
exercer suas funções no Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – SAMU, desde Município,
ficando o mesmo lotado na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por Plantão
de 24 horas;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Heriberto Gregório Filho
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 137/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. ITALO JULIANO
BEZERRA NASCIMENTO, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
ITALO
JULIANO
BEZERRA
NASCIMENTO, brasileiro, casado, RG. nº
3.xxx.616/SSP/PB, CPF nº. xxx.530.454-60,
residente e domiciliado na Rua Juvino Sobreira
de Carvalho, nº 33, Centro, São Sebastião de
Lagoa de Roça - PB, doravante denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MOTORISTA SOCORRISTA, para
exercer suas funções no Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – SAMU, desde Município,
ficando o mesmo lotado na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por Plantão
de 24 horas;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

211ª Edição

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Italo Juliano Bezerra Nascimento
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 138/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. JOÃO PEDRO
LOURENÇO DE ARAUJO, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JOÃO PEDRO LOURENÇO DE ARAUJO,
brasileiro, solteiro, RG. nº 4.xxx.393/SSP/PB,
CPF nº. xxx.508.884-08, residente e domiciliado
0
na Rua Francisco da Costa Ramos, n 04, centro,
São Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MOTORISTA, para exercer suas
funções no Veículo do Conselho Tutelar, ficando o
mesmo lotado na Secretaria de Assistência Social,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 03/07/2018 e término em 30/11/2018;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 03 de julho de 2018.

JOÃO PEDRO LOURENÇO DE ARAUJO
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 139/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. JOSÉ DE ARIMATÉIA
DE OLIVEIRA, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JOSÉ DE ARIMATÉIA DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, RG. nº 1.xxx.950/SSP/PB,
CPF nº. xxx.728.747-85, residente e domiciliado
na Rua Joaquim Guilherme de Vasconcelos, s/nº
, centro, São Sebastião de Lagoa de Roça - PB,
doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional VIGILANTE MUNICIPAL, para
exercer suas funções no Centro de Atenção
Psicossocial – CAPS, desde Município, ficando o
mesmo lotado na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

José de Arimatéia de Oliveira
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 140/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SR. JOSÉ GERALDO DE
GOUVEIA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JOSÉ GERALDO DE GOUVEIA, brasileiro,
casado, RG. nº 1.xxx.240-SSP/PB, CPF nº.
xxx.908.734-87, residente e domiciliado na Rua
Antonio Pedro dos Santos, 236, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB, doravante
denominado
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para exercer suas funções na Secretaria
de Transportes, ficando o mesmo lotado na
Secretaria de transportes, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer ao CONTRATADO todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

José Geraldo de Gouveia
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 141/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E O SRA. JUSSARA MIRELLA
VICTOR PEREIRA, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JUSSARA MIRELLA VICTOR PEREIRA,
brasileira, casada, RG. nº 3.xxx.986-SSP/PB,
CPF nº. xxx.572.794-54, residente e domiciliada
na Rua Juvino Sobreira de Carvalho, 80, centro,
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional FISIOTERAPEUTA, para exercer
suas funções no Núcleo de Apoio a Saúde da
Família – NASF, ficando o mesmo lotada na
Secretaria de Saúde, deste Município, contratação
esta considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADA a importância
de R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS
REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.

São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Jussara Mirella Victor Pereira
Contratada

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 142/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. LUCICLEIDE
GONÇALVES DA SILVA, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, LUCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA,
brasileira, casada, RG. nº 2.xxx.388/SSP/PB,
CPF nº. xxx.408.777-09, residente e domiciliada
na Rua Antonio Apolinário da Silva, nº 118,
centro, São Sebastião de Lagoa de Roça - PB,
doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE - ACS, para exercer suas funções na
Unidade de Saúde da Família Abel Francisco
Bezerra, Microárea 14, na sede deste Município,
ficando mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais) mensalmente;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Lucicleide Gonçalves da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 143/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. LUCIMARA ALVES
BENTO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, LUCIMARA ALVES BENTO, brasileira,
casada, RG. nº 2.xxx.867/SSP/PB, CPF nº.
xxx.953.154-55, residente e domiciliada na Rua
Raimundo Alves da Silva, nº 74, apartamento
1501, centro, Campina Grande - PB, doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ENFERMEIRA SOCORRISTA,
para exercer suas funções no Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, ficando a
mesma lotada na Secretaria da Saúde,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
suficiente para atender a demanda necessária,
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surgindo a situação de excepcional interesse
público;

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por
Plantão de 24 horas, mais R$ 1.500,00 (hum mil
e quinhentos reais), como gratificação de
coordenação;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;

Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Lucimara Alves Bento
Contratada

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 144/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. LUZIANA GOMES
TRAJANO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, LUZIANA GOMES TRAJANO, brasileira,
casada, RG. nº 2.xxx.562/SSP/PB, CPF nº.
xxx.745.474-93, residente e domiciliada no Sítio
Caracol, zona rural deste Município São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções na Âncora da Unidade de Saúde da
Família Santo Antonio, localizada no Sítio Canta
Galo, zona rural deste Município, ficando a mesma
lotada na Secretaria da Saúde, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Luziana Gomes Trajano
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 145/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. LUZINETE DO
NASCIMENTO BERTULINO, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
LUZINETE
DO
NASCIMENTO
BERTULINO, brasileira, casada, RG. nº
xxx.861/SSP/PB, CPF nº. xxx.704.524-87,
residente e domiciliada na Rua José Cavalcante,
nº 37, centro, São Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante denominado CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para exercer suas funções na Prefeitura
Municipal, localizada na Sede desta cidade São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria de Administração,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: Julho - 2018

Página 63 de 69

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 211ª Edição - 31 de Julho de 2018**
CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Luzinete do Nascimento Bertulino
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 146/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. MARCELA JOSÉ DOS
SANTOS
NASCIMENTO,
CONFORME
O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
MARCELA JOSE
DOS
SANTOS
NASCIMENTO, brasileira, casada, RG. nº
4.xxx.816/SSP/PB, CPF nº. xxx.020.394-75,
residente e domiciliada na Rua Faustino Moura,
nº 210, centro, São Sebastião de Lagoa de Roça
- PB, doravante denominada CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções no Centro de Atenção Psicossocial –
CAPS, deste Município, ficando a mesma lotada
na Secretaria da Saúde, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional concursado nos quadros do
CONTRATANTE, suficiente para atender a
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demanda necessária, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (CINCO) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Marcela Jose dos Santos Nascimento
Contratada

211ª Edição

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 147/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. MARIA APARECIDA
ROCHA PONTES, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, MARIA APARECIDA ROCHA PONTES,
brasileira, solteira, RG. nº 2.xxx.859/SSP/PB,
CPF nº. xxx.152.684-60, residente e domiciliada
na Rua Laura Donato de Araújo, s/nº , centro,
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ENFERMEIRA SOCORRISTA,
para exercer suas funções no Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, deste
Município, ficando a mesma lotada na Secretaria
da Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
suficiente para atender a demanda necessária,
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surgindo a situação de excepcional interesse
público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por
Plantão de 24 horas;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Maria Aparecida Rocha Pontes
Contratada

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 148/2018.
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB., E A SRA. MARIA DALVA
EDUARDO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.xxx.469-SSP/PB, CPF nº.
xxx.377.614-xx, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, MARIA DALVA EDUARDO, brasileira,
solteira, RG. nº 1.xxx.355/SSP/PB, CPF nº.
xxx.073.354-40, residente e domiciliada na Rua
Josefa Farias da Trindade, nº 17, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ENFERMEIRA, para exercer suas
funções no Centro de Atenção Psicossocial –
CAPS, deste Município, ficando a mesma lotada
na Secretaria da Saúde, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional concursado nos quadros do
CONTRATANTE, suficiente para atender a
demanda necessária, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
R$ 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS REAIS);
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 05 (cinco) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 02/07/2018 e término em 30/11/2018;
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Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 02 de julho de 2018.

Maria Dalva Eduardo
Contratada

211ª Edição

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: Julho - 2018

Página 69 de 69

