JORNAL “O MENSÁRIO OFICIAL”
(Criado pela Lei Orgânica Municipal de 1990) * Home Page: www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm

Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB
231ª Edição / Terça-feira / 31 de Março de 2020.

Atos do Poder Executivo
PORTARIA Nº 052/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas e, tendo em vista o desligamento de
representantes dos Diretores, estudantes e do
Conselho Tutelar do Conselho Municipal de
Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB.
RESOLVE:
SUBSTITUIR
o
membro
suplente
representante dos Diretores Escolares,
os
membros
suplentes,
representantes
dos
estudantes e o membro titular e o suplente,
representante do Conselho Tutelar do pais de
alunos e os membros titulares e suplentes
representantes da do Conselho Municipal de
Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB, deste Município para a conclusão do
mandato vigente do respectivo Conselho que
terminará em 25 (vinte e cinco) de setembro de
2021, permanecendo os demais Conselheiros,
com as seguintes representações:
Representantes da Secretaria Municipal de
Educação
Titular: Assislândia Correia de Araújo – CPF
027.410.354-07, RG 1.866.452Endereço: Rua
Odilon Lima, 542 – centro – Alagoa Nova – CEP:
58.125.000
Suplente: Rivailda Ângela da Costa Simplício
Sampaio – CPF 789.942.174-87, RG 1.428.226 –
Endereço: Fazenda Maria Moraes, S/N – São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB – CEP:
58.119.000
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Representantes do Poder Executivo
Titular: Helton da Costa Amorim – CPF:
014.193.344-50, RG: 2.726.348 – 2ª via –
Endereço: Rua Joaquim Calixto de Morais 06 apt
201 - centro– São Sebastião de Lagoa de RoçaCEP: 58.119.000
Suplente: Adriana Maria das Mercês Victor – CPF
047.667.074-86, RG 2.697.886 – Endereço: Rua
José Cândido Coelho, 75 – Centro – São
Sebastião de Lagoa de Roça- CEP: 58.119.000
Representantes dos Professores da Educação
Básica Pública
Titular: Iara Cristina Santos Pereira – CPF:
065.484.514-06, RG: 2.937.110 2ª via – Endereço:
Sitio Manguape – São Sebastião de Lagoa de
Roça – CEP: 58.119.000
Suplente: Alex Nascimento Araújo – CPF
058.982.194-18, RG 2887260 – Endereço: Sítio
Tabuleiro – São Sebastião de Lagoa de Roça –
CEP: 58.119.000
Representantes dos Diretores das Escolas
Públicas
Titular: Izabel Cristina de Oliveira – CPF
053.690.254-28, RG 2243504 – Endereço: Sitio
Camucá – São Sebastião de Lagoa de Roça –
CEP: 58.119.000
Suplente: Maria Eliete Ponciano da Silva – CPF
094.112.504-16, RG 3648090 – Endereço : Sítio
São Tomé - São Sebastião de Lagoa de Roça –
CEP: 58.119.000
Representantes dos Servidores
Administrativo das Escolas Públicas

Técnico

Titular: Cícera Regina Sampaio Fernandes – CPF
064.153.124-99, RG 3267025 – Endereço: Rua
Joaquim José do Vale, 178 – Centro – Alagoa
Nova – CEP: 58.125.000
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Suplente: Gerson Hugo Leal Duarte – CPF
083.958.334-66, RG 3355663 – Endereço: Rua
Josefa Farias Trindade, 55 – Centro – São
Sebastião de Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000

Suplente: Joana Darc Pereira CPF: 892.853.60491, RG:156 1997 2ª – Endereço: Rua Juvino
Sobreira de Carvalho 82 - Centro- São Sebastião
de Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000

Representantes dos Pais
Educação Básica Pública

Representantes do Conselho Tutelar

de

Alunos

da

Titular: Iolanda Edilson do Nascimento – CPF
055.006.194-03, RG 1.950.388 2ª – Endereço:
Rua Euclides Targino Muniz Neto, 23/casa 3Centro – São Sebastião de Lagoa de Roça – CEP:
58.119.000
Suplente: Maria do Socorro da Silva – CPF
043.665.244-73, RG 2809555 – Endereço: Rua
Manoel Carlos, 19 – Centro – São Sebastião de
Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000

Titular: Maria Estela da Silva Cruz CPF:
024.206.694-10, RG 1866998 – 2ª Via – Endereço:
Rua João Batista Mendes, 27, Centro – São
Sebastião de Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000.
Suplente: Mauro de Souza CPF: 012.108.70428, RG 2726418 – Endereço: Sítio Manguape –
São Sebastião de Lagoa de Roça – CEP:
58.119.000
Publique-se e Cumpra-se.

Titular: Marenice Ferreira da Silva – CPF:
896.753.984-34, RG: 4821815 – Rua Quintino
Paulino Costa,47- Centro- São Sebastião de
Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Suplentes: Joceni Maria Gonçalves Pereira – CPF
054.409.354-28, RG 2810686 – Endereço: Sitio
São Tomé – Alagoa Nova – CEP: 58.125.000

São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 9 de
março de 2020.

Representantes dos Estudantes da Educação
Básica Pública
Titular: Eliane Tomáz Venâncio da Silva – CPF
052.985.454-67, RG 38.076.359-X 2ª via–
Endereço: Rua Manuel Herculano Dias AV São
Paulo, 3-B – Centro – São Sebastião de Lagoa de
Roça – CEP: 58.119.000
Suplente: Maria de Lúcia da Silva – CPF:
424.297.804-59, RG:1.011.098 2ª via – Endereço
Rua São Sebastião,11/1 Andar- centro São
Sebastião de Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Titular:Alexandra Batista Oliveira – CPF
016.000.314-80, RG 3.585.244 – Endereço: Sitio
Manguape – São Sebastião de Lagoa de Roça –
CEP: 58.119.000
Suplente: Taciana Bento da Silva – CPF:
701.500.144-65, RG: 4.010.503 – Endereço rua
Sítio Caracol, SN – São Sebastião de Lagoa de
Roça – CEP: 58.119-000
Representantes do Conselho Municipal de
Educação

PORTARIA Nº 53/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;
R E S O L V E:
NOMEAR a Sra. CARLA CARDOSO
GOMES, RG. 3.733.423-SSP-PB., CPF/MF.
094.296.224-98,
para
exercer
o
cargo
Comissionado de Diretora da Escola Municipal
Monsenhor José Borges, localizada no Sítio
Camucá, zona rural deste Município, lotando-a na
Secretaria de Educação, deste Município, com
seus efeitos jurídicos retroativos a 03 de
fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São S.
de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de 2020.

Titular: Ana Talita Gregório dos Santos CPF:
044.974.864-27, RG: 2243482 – Endereço: Rua
Severino Gregório Neto, 9 – Centro – São
Sebastião de Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
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PORTARIA Nº 54/2020.

PORTARIA Nº 56/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

R E S O L V E:

R E S O L V E:

NOMEAR a Sra. ERIVANIA PEREIRA
DOS SANTOS XAVIER, RG 2.697.847 – 2ª VIA -SSP-PB., CPF/MF. 039.615.334-82, para exercer
o cargo Comissionado de Diretora da Escola
Municipal José Donato de Maria, localidade no
Sítio Santarém, zona rural deste Município,
lotando-a na Secretaria de Educação, deste
Município, com seus efeitos jurídicos retroativo a
03 de fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São S.
de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de 2020.

NOMEAR a Sra. FRANCINEIDE FARIAS
DOS SANTOS, RG 2.549.800 - 2ª VIA - SSP-PB.,
CPF/MF. 058.130.804-22, para exercer o cargo
Comissionado de Diretora Adjunta da Escola
Municipal Pedro da Costa Bezerra, localizada na
Sede deste Município, lotando-a na Secretaria de
Educação, deste Município, com seus efeitos
jurídicos retroativo a 03 de fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São S
de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de 2020.

PORTARIA Nº 57/2020.
PORTARIA Nº 55/2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;
R E S O L V E:

R E S O L V E:
NOMEAR o Sr. ESTEFFESON DE
SOUZA, RG. 2.038.708-SSP-PB., CPF/MF.
063.428.154-29,
para
exercer
o
cargo
Comissionado de Diretor da Escola Municipal
Joaquim Venâncio, localizada no Sítio Caracol,
zona rural deste Município, lotando-o na
Secretaria de Educação, deste Município com
seus efeitos jurídicos retroativo a 03 de
fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São S.
de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de 2020.
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NOMEAR a Sra. IZABEL CRISTINA DE
OLIVEIRA, RG. 2.243.504-SSP-PB., CPF/MF.
053.690.254-28,
para
exercer
o
cargo
Comissionado de Diretora da Escola Municipal
José Rodrigues Coura, localizada no Sítio
Camucá, zona rural deste Município, lotando-a na
Secretaria de Educação, deste Município, com
seus efeitos jurídicos retroativo a 03 de
fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São S
de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de 2020.
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PORTARIA Nº 58/2020.

PORTARIA N° 60/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

R E S O L V E:

RESOLVE

NOMEAR a Sra. LIGIA NADEGE
CARLOS, RG 3.076.075-SSP-PB., CPF/MF.
014.156.794-52,
para
exercer
o
cargo
Comissionado de Diretora da Escola Municipal
Yaya Tavares, localizada no Sítio Geraldo, zona
rural deste Município, lotando-a na Secretaria de
Educação, deste Município, com seus efeitos
jurídicos retroativo a 03 de fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São S
de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de 2020.

NOMEAR, MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS,
RG.
1.280.204-SSP-PB.
CPF
630.329.614-91,
para
Exercer
o
Cargo
Comissionado Coordenadora de Gestão Escolar,
lotada na Secretaria de Saúde deste Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., com seus
efeitos jurídicos retroativo a 03 de fevereiro/2020.
.
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB, 09 de março de 2020.

PORTARIA Nº 59/2020.

PORTARIA Nº 61/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

R E S O L V E:

R E S O L V E:

NOMEAR a Sra. MARIA DA VITORIA DO
NASCIMENTO SANTOS, RG 2.937.120-2ª VIASSP-PB., CPF/MF. 056.234.184-65, para exercer
o cargo Comissionado de Diretora da Escola
Municipal Santo Antônio de Pádua, localizada no
Sítio Manguape, zona rural deste Município,
lotando-a na Secretaria de Educação, deste
Município, com seus efeitos jurídicos retroativo a
03 de fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São S
de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de 2020.
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NOMEAR a Sra. MARIA ELIETE
PONCIANO DA SILVA, RG. 3.648.090-SSP-PB.,
CPF/MF. 094.112.504-16, para exercer o cargo
Comissionado de Diretor Adjunto da Escola
Municipal São Tomé, localizada no Sítio São
Tomé deste Município, lotando-a na Secretaria de
Educação, deste Município, com seus efeitos
jurídicos retroativo a 03 de fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de
2020.
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PORTARIA Nº 62/2020.

PORTARIA Nº 63/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

R E S O L V E:

R E S O L V E:

NOMEAR a Sra. MARIA SOLANGE LIMA
SILVA,
RG.
2.879.819-SSP-PB.,
CPF/MF.
047.455.124-57,
para
exercer
o
cargo
Comissionado de Diretora da Escola Municipal
Pedro Tavares, localizada no Sítio Imbé, zona
rural deste Município, lotando-a na Secretaria de
Educação, deste Município, com seus efeitos
jurídicos retroativo a 03 de fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de
2020.

NOMEAR a Sra. MONICA DE SOUZA
CRUZ,
RG.
2569.816-SSP-PB.,
CPF/MF.
037.485.974-44,
para
exercer
o
cargo
Comissionado de Diretora da Escola Municipal
Juvino Sobreira de Carvalho, localizada na Sede
deste Município, lotando-a na Secretaria de
Educação, deste Município, com seus efeitos
jurídicos retroativo a 03 de fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de
2020.

PORTARIA Nº 63/2020.

PORTARIA N° 64/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

R E S O L V E:

RESOLVE

NOMEAR a Sra. MONICA DE SOUSA
CRUZ,
RG.
2569.816-SSP-PB.,
CPF/MF.
037.485.974-44,
para
exercer
o
cargo
Comissionado de Diretora da Escola Municipal
Juvino Sobreira de Carvalho, localizada na Sede
deste Município, lotando-a na Secretaria de
Educação, deste Município, com seus efeitos
jurídicos retroativo a 03 de fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de
2020.
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NOMEAR,
a
Senhora
NATÁLIA
CAROLINE DA SILVA CAITANO, RG. 4.350.860SSP-PB., CPF. 122.190.544-97, para exercer o
Cargo em Comissão de DIRETORA DA ESCOLA
MUNICIPAL
ANTONIO
SEBASTIÃO
DE
OLIVEIRA, localizada no Sítio Caracol, zona rural,
deste Município, lotando-a na Secretaria de
Educação, deste Município, com seus efeitos
jurídicos retroativo a 03 de fevereiro/2020.
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB, 09 de março de 2020.
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PORTARIA Nº 65/2020.

PORTARIA N° 67/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;

R E S O L V E:

RESOLVE

NOMEAR a Sra. RISONETE BORGES DA
SILVA, RG. 3.749.536-SSPB-PB., CPF/MF.
016.610.694-10,
para
exercer
o
cargo
Comissionado de Diretora da Escola Municipal
Joca Torres, lotando-a na Secretaria de Educação,
deste Município, com seus efeitos jurídicos
retroativo a 03 de fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de
2020.

NOMEAR a Sra. ROSINEIDE DA SILVA,
RG 3.499.968-SS-PB., CPF. 081.491.034-30, para
exercer o Cargo em Comissão de DIRETORA DA
ESCOLA
MUNICIPAL
JOÃO
DOMINGOS
BATISTA, localizada no Sítio Cassunga, lotando-a
na Secretaria da Educação, deste Município, com
seus efeitos jurídicos retroativo a 03 de
fevereiro/2020.
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB, 09 de março de 2020.

PORTARIA N° 66/2020.

PORTARIA Nº 68/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA – PB, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município;

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;
R E S O L V E:

RESOLVE
NOMEAR
a
Senhora
ROBERTA
PEREIRA,
RG
3.649.121-SSP-PB.,
CPF.
016.904.674-52,
para
exercer
o
Cargo
Comissionado de Diretora da Escola Municipal
Francisco Bezerra de Melo, localizada no Sítio
Geraldo, lotando-a na Secretaria da Educação,
deste Município, com seus efeitos jurídicos
retroativo a 03 de fevereiro/2020.
São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, 09
de março de 2020.
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NOMEAR a Sra. SANDRA MARIA DE
FARIAS SANTOS, RG. 1.634.944-2ª VIA-SSPPB., CPF/MF. 918.205.704-44, para exercer o
cargo Comissionado de Diretora Adjunto da
Escola Municipal Pedro da Costa Bezerra,
localizada na Sede deste Município, lotando-a na
Secretaria de Educação, deste Município, com
seus efeitos jurídicos retroativo a 03 de
fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São S
de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de 2020.
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PORTARIA Nº 69/2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;
R E S O L V E:

Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro
de 2020;
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS,
de

4

de

fevereiro

de

2020,

que

declara

emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN);

NOMEAR a Sra. VERONICA DA SILVA
TRAJANO, RG. 1.875.244 - 2ª VIA – SSP-PB., CPF/MF. 025.230.894-83, para exercer o cargo
Comissionado de Diretora da Escola Municipal
João Batista Mendes, localizada no Sítio Canta
Galo, zona rural deste Município, lotando-a na
Secretaria de Educação, deste Município, com
seus efeitos jurídicos retroativo a 03 de
fevereiro/2020.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São S
de Lagoa de Roça - PB, 09 de março de 2020.

Considerando o Decreto nº 40122/2020,
de 13 de março de 2020, do Governo do Estado
da Paraíba, declarando situação de emergência;
Considerando a classificação de Pandemia pela
Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020;
Considerando o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990,
especialmente o artigos 6º, I e V, 39, V; 51, IV, §
1º, I, II, II, bem como o artigo 36, III da Lei Federal
nº 12.519, de 2011, que versa sobre “Infrações da
Ordem Econômica”);
Considerando

que

a

situação

requer

medidas urgentes de prevenção, controle e
PORTARIA nº 70/2020.

contenção de riscos, danos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença no Município

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO

de São Sebastião de Lagoa de Roça.

SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Paraíba, no
uso das atribuições legais, em conformidade com
a Lei Orgânica do Município, c/c o Art. 72, Inciso
XXXII.

NOMEAR os membros do Comitê de
Operações de Emergência em Saúde – COE São Sebastião de Lagoa de Roça, Estado da

Considerando que a saúde é direito de

Paraíba (COVID-19):

todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais econômicas que visem a redução
do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do artigo 196 da Constituição da República;
Considerando a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional pela

REPRESENTANTES

DA

SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE:
Italo Raffel Coura de Alcântara – Secretário da
Saúde
Ana Lígia Jerônimo – Coordenadora da Atenção
Primária
Moema

Ribeiro

Araújo

de

Menezes

Coordenadora de Saúde Bucal
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Wilma Cristina Bastos Vieira – Coordenadora de
Epidemiologia

REPRESENTANTES

DA

SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Doriedson de Farias Coura – Secretário da
Educação
Janaina Mora Diniz – Presidente Municipal de
Educação

REPRESENTANTES

DA

Maria Aparecida Rocha Pontes – Secretária da
Assistência Social

DA

SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:
Helton da Costa Amorim – Assist. Administrativo
José

Alexandre

dos

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Paraíba, no
uso das atribuições legais, em conformidade
com a Lei Orgânica do Município;
Visando atender o disposto no art. 2º
do Decreto nº 36.518, publicado no Diário
Oficial do Estado da Paraíba em 24 de
dezembro de 2015, que regulamenta o art. 4º da
Lei Complementar Estadual nº 27, de 24 de
abril de 1997;

SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

REPRESENTANTES

PORTARIA nº 71/2020.

Santos

–

Assist.

NOMEAR os membros do Conselho
Deliberativo da Microrregião de Saneamento da
Borborema, representantes do Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça, Estado da Paraíba:
NOME: ROBSON PEREIRA DE OLIVEIRA Titular
MATRÍCULA: 1704
FORMAÇÃO: CURSANDO GRADUAÇÃO EM
AGROECOLOGIA
TELEFONE: (083) 98799-6613
E-MAIL: agricultura@lagoaderoca.pb.gov.br

Administrativo

REPRESENTANTES
MUNICIPAL

DA
DE

SECRETARIA
AGRICULTURA,

ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO:
Robson Pereira de Oliveira – Secretário de
Agricultura

Publique-se e Registre-se.

NOME: LUCIANO BATISTA PEREIRA - Suplente
MATRÍCULA: 0802
FORMAÇÃO: AGRÔNOMO
TELEFONE: (083) 98738-5880
E-MAIL: prefeitura@lagoaderoca.pb.gov.br
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Constitucional do
Município de São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., 18 de março de 2020.

Gabinete do Prefeito Constitucional do
Município de São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., 18 de março de 2020.
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LEI MUNICIPAL Nº. 563/2020.de 04/03/2020

LEI MUNICIPAL N° 564/2020. De 04/03/2020

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES
EFETIVOS
LOTADOS NA SECRETARIA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE
LAGOA
DE
ROÇA
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE
PACIFICAÇÃO RESTAURATIVA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, do Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais;
FAZ saber que a Câmara Municipal
APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1 ° - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal, autorizado a reajustar os Salários dos
servidores lotados na Secretaria de Saúde deste
Município, conforme Tabela da Categoria Abaixo:
Agentes Comunitários de Saúde
Agentes de Vigilância Epidemiológica
Agentes de Vigilância Sanitária
Farmacêutico
Bioquímico
Psicólogo
.
Art. 2° - O reajuste salarial que trata o
artigo anterior, será 5% (cinco por cento) aplicável
sobre os vencimentos base dos servidores.
Art. 3º - Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, com seus efeitos jurídicos
retroativos a 1º de janeiro de 2020.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça, em 04 de março de
2020.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA- PB,
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas
atribuições legais;
FAZ saber que a Câmara Municipal
APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1° - O Programa Municipal de
Pacificação Restaurativa consiste num conjunto
articulado de estratégias inspiradas nos princípios
da Justiça Restaurativa, abrangendo atividades
de pedagogia social promotoras da Cultura de
Paz e do Diálogo, e implementadas mediante a
oferta de serviços de solução auto compositiva de
conflitos.
§ 1° O Programa Municipal de
Pacificação Restaurativa será regido pelos
seguintes princípios e objetivos:
I - integração interinstitucional e
transversalidade com relação ao conjunto das
políticas públicas;
II - foco na solução auto compositiva de
conflitos e problemas concretos;
III - abordagem metodológica dialogal,
empática, não persecutória, responsabilizante
sem culpabilização, capaz de assegurar espaços
seguros e protegidos que permitam o
enfrentamento de questões difíceis;
IV - participação direta dos envolvidos,
mediante a articulação e das micro-redes de
pertencimento familiar e comunitário em conjunto
com as redes profissionalizadas;
V
experiência
democrática
de
participação ativa e da Justiça como Direito à
Palavra;
VI - engajamento voluntário, adesão, auto
responsabilização;
VII - deliberação por consenso;
VIII - empoderamento das partes,
fortalecimento dos vínculos, coesionamento do
tecido social e construção do senso de
pertencimento e de comunidade; e
IX - interrupção das espirais conflitivas
como forma de prevenir e reverter as cadeias de
propagação da violência.
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§ 2° Para efeitos de divulgação, o
Programa e os serviços de solução auto
compositiva de conflitos de que trata esta Lei
serão denominados, de forma abreviada.
Art. 2º - O Programa Municipal de
Pacificação
Restaurativa
será
promovido
mediante a mobilização e integração de
diferentes políticas setoriais, notadamente as de
segurança, assistência social, educação, saúde e
justiça, e em colaboração entre diferentes setores
institucionais, com ênfase no âmbito da
Administração Municipal, do sistema de justiça e
da sociedade civil organizada.
Art. 3° - O processo de articulação e
mobilização Inter setorial e interinstitucional de
que trata o art. 2°, no âmbito da Administração
Municipal, será referenciado junto à Secretaria
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de
Assistência Social.
Art. 4° - O Programa Municipal de
Pacificação Restaurativa será executado pelos
seguintes órgãos e instâncias de colaboração:
I - Conselho Gestor;
II - Comissão Executiva;
III - Núcleo de Justiça Restaurativa;
IV - Centrais de Pacificação Restaurativa;
V - Comissões de Paz; e
VI - Voluntariado.
Art. 5° - O Programa Municipal de
Pacificação Restaurativa será regido por um
Conselho Gestor nomeado pelo Prefeito, através
de Decreto ou Portaria, como órgão consultivo e
controlador das respectivas ações, o qual será
composto por representações dos órgãos
municipais e dos demais segmentos envolvidos
mediante convite e na forma do respectivo
Regimento Interno.

IV - estimular amplo processo de
construção e mobilização social, abrangendo de
forma integrada as políticas de justiça, segurança,
assistência, educação e saúde, sem exclusão de
outras relacionadas, e das instituições da
sociedade civil organizada, em torno dos objetivos
do Programa de Pacificação Restaurativa;
V - atuar junto aos órgãos públicos, a
iniciativa privada e a população em geral, no
sentido de buscar a participação e contribuição
para incrementar o Programa de Pacificação
Restaurativa; e
VI - desenvolver pesquisas operacionais,
formações de recursos humanos e campanhas de
esclarecimentos visando à promoção da paz e
prevenção da violência e da criminalidade com
fundamento nos princípios e práticas da Justiça
Restaurativa.
§ 2° Compete ao Conselho Gestor:
I - participar do planejamento e
supervisionar a execução do Programa de
Pacificação Restaurativa do Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça;
II - acompanhar e promover estudos sobre
as condições da promoção da paz e prevenção da
violência e criminalidade;
III - solicitar e ter acesso às informações
de caráter técnico administrativo, econômico,
financeiro
e
operacional,
relativas
ao
funcionamento dos órgãos encarregados da
execução
do
Programa
de
Pacificação
Restaurativa do Município e participar da
elaboração e do controle da execução
orçamentária;
IV - acompanhar, fiscalizar e avaliar as
atividades de gestão e assessoramento técnico
desenvolvido pela equipe executiva do Núcleo
Municipal de Justiça Restaurativa, bem como o
atendimento prestado à comunidade pelas
Centrais de Pacificação Restaurativa;

§ 1° O Conselho Gestor tem por objetivos:
I - promover a integração entre as
instituições
mantenedoras,
executoras
e
apoiadoras
do
Programa
de
Pacificação
Restaurativa;
II - subsidiar o planejamento e
supervisionar a execução do Programa de
Pacificação Restaurativa;
III
atuar
no
acompanhamento,
fiscalização e avaliação do atendimento prestada
no âmbito dos órgãos a que se encontre afeta a
execução do Programa Pacificação Restaurativa;

231ª Edição

V - participar do desenvolvimento da
política de recursos humanos para atuarem na
pacificação de conflitos, crimes, violências e
promoção da paz;
VI
propor
medidas
para
o
aprimoramento da organização e funcionamento
do Núcleo e das Centrais de Pacificação; e
VII - elaborar o seu Regimento Interno,
definindo os componentes da Comissão
Executiva.
Art. 6° - O Conselho Gestor designará
entre seus membros uma Comissão Executiva,
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representativa dos parceiros institucionais que se
encontram envolvidos direta e efetivamente na
execução do Programa Municipal de Pacificação
Restaurativa.
Parágrafo único. Compete à Comissão
Executiva implementar as decisões e dar os
encaminhamentos necessários para o bom
exercício das demais atribuições do Conselho
Gestor, representando-o e assegurando sua
continuidade no intervalo entre suas reuniões
ordinárias.
Art. 7° - O Núcleo de Justiça Restaurativa
será integrado pelos Coordenadores das Centrais
de Pacificação Restaurativa, 1 (um) representante
das Comissões da Paz e 1 (um) representante
dos Voluntários da Paz, bem como por uma
assessoria técnica.
Parágrafo único. O Núcleo consistirá num
espaço técnico e de gestão, destinado a sediar e
referenciar a convergência das contribuições,
recursos humanos, materiais, acadêmicos e
demais esforços invest
idos pelo conjunto das instituições
parceiras.
Art. 8° - As Centrais de Pacificação
Restaurativa são os espaços de serviço
destinados ao atendimento da população
mediante a aplicação dos métodos de solução
auto compositiva de conflitos, bem como à
difusão dos princípios e das alternativas
metodológicas pacificadoras para aplicações em
outros âmbitos de convivência social.
§ 1° Ficam criadas as seguintes Centrais
de Pacificação Restaurativa:
I - Central Judicial de Pacificação
Restaurativa: destinada a atender casos
encaminhados pela justiça local. Visa a oferecer
atendimento restaurativo a situações de conflitos,
litígios, crimes ou atos infracionais que aportam
na esfera judicial;
II - Central de Pacificação Restaurativa da
Infância e da Juventude: destinada a atender
situações encaminhadas pela rede soco
assistenciais, envolvendo crianças, adolescentes
e seu entorno familiar e comunitário. Visa a
oferecer atendimento restaurativo a situações de
conflitos, litígios, crimes ou atos infracionais de
menor potencial ofensivo, em situações cuja
menor relevância jurídica desaconselhe ou torne
desnecessária sua judicialização; e
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III - Central de Pacificação Restaurativa
Comunitária: destinada a atender situações
oriundas da comunidade, atuando tanto de
maneira preventiva como na busca de pacificação
de conflitos já instaurados. Visa a oferecer
atendimento restaurativo a situações de conflitos
e potenciais litígios, crimes ou atos infracionais
em situações cuja menor relevância jurídica
desaconselhe sua judicialização.
§ 2° Fica autorizado o Poder Executivo a
criar outras Centrais de Pacificação Restaurativa
destinadas a atender outras áreas territoriais ou
segmentos da população, ouvido o Conselho
Gestor, independentemente de aprovação
legislativa.
Art. 9° - As Comissões de Paz constituem
espaços informais de estudos e de aplicação das
práticas auto compositivas de pacificação de
conflitos em atuação no âmbito das instituições
públicas, religiosas, organizações da sociedade
civil em geral, empresas e comunidades, cuja
criação será estimulada mediante a oferta de
formações e supervisão técnica do Núcleo de
Justiça Restaurativa.
Art.10 - Os Voluntários da Paz são as
pessoas físicas formadas, cadastradas e
supervisionadas tecnicamente pelo Núcleo de
Justiça
Restaurativa,
dedicadas
a
atuar
voluntariamente na pacificação de conflitos.
Art. 11 - O Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Educação, da
Secretaria Municipal de Assistência Social e do
Conselho de Segurança Pública Municipal, de
forma compartilhada com suas congêneres no
âmbito
municipal,
e
mediante
ações
compartilhadas e/ou sob conveniamento com as
demais instituições parceiras, fica encarregado de
viabilizar o Programa Municipal de Pacificação
Restaurativa, bem como sua regulamentação.
Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data
da sua publicação.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 04
de março de 2020.
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DECRETO Nº 05/2020.
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE
PÚBLICA
DE
IMPORTANCIA
INTERNACIONAL
DECORRENTE
DA
INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO COVID-19 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Paraíba, no
uso das atribuições legais, em conformidade com
a Lei Orgânica do Município, c/c o Art. 72, Inciso
XXXII.
Considerando que a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais econômicas que visem a redução
do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do artigo 196 da Constituição da República;
Considerando a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional pela
Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro
de 2020;
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS,
de 4 de fevereiro de 2020, que declara
emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN);
Considerando o Decreto nº 40122/2020,
de 13 de março de 2020, do Governo do Estado
da Paraíba, declarando situação de emergência;
Considerando
a
classificação
de
Pandemia pela Organização Mundial de Saúde, no
dia 11 de março de 2020;
Considerando o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990,
especialmente o artigos 6º, I e V, 39, V; 51, IV, §
1º, I, II, II, bem como o artigo 36, III da Lei Federal
nº 12.519, de 2011, que versa sobre “Infrações da
Ordem Econômica”);
Considerando que a situação requer
medidas urgentes de prevenção, controle e
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contenção de riscos, danos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença no Município
de São Sebastião de Lagoa de Roça.
DECRETA:
Art. 1 º Fica declarada SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, em razão
de Pandemia de Doença Infecciosa Viral
respiratório (COVID-19), causada pelo agente
Coronavírus, pelo prazo de 90 (noventa) dias,
renováveis de acordo com a necessidade,
mediante resolução do Comitê de Operações de
Emergência em Saúde-COE-São Sebastião de
Lagoa de Roça - COVID 19.
Art. 2º A Situação de Emergência de que
trata este Decreto e autoriza a adoção de todas as
medidas administrativas necessárias a imediata
resposta por parte do Poder Público à situação
vigente.
Art. 3º Fica instalado o Comitê de
Operações de Emergência em Saúde –COE–SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA – COVID-19,
coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde,
para monitoramento da emergência em saúde
pública declarada, com a seguinte composição:
I- Gabinete do Prefeito;
II- Secretaria Municipal de Saúde;
III- Secretaria Municipal de Administração e
Gestão;
IV – Secretaria Municipal de Educação;
V- Assistência Social;
VII – Secretaria Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Irrigação.
Art. 4º Para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
Nacional
e
Internacional,
decorrente
do
CORONAVÍRUS (COVID-19), ao órgãos da
Administração Pública Municipal adotarão as
orientações e recomendações do Ministério da
Saúde e da Organização Mundial de Saúde, bem
como das entidades de Saúde Estadual e Local,
com o objetivo de proteção da coletividade.
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Art. 5º Fica reduzido o atendimento
presencial ao público, passando ao horário das
08:00 às 11:00 hs, de segunda e sexta-feira,
externo nos Órgãos Públicos Municipais,
observadas as recomendações médicas de
prevenção ao Coronavírus (COVID-19).
Art. 6º Os procedimentos de licitações não
sofrerão qualquer interrupção ou suspensão em
decorrência deste Decreto, podendo, inclusive
haver a marcação de sessões públicas
presenciais.
Art.
7º
Eventos
de
massa
(Governamentais, Esportivos, Artísticos, Culturais,
Políticos, Científicos, Comerciais, Religiosos e
outros com concentração próxima de pessoas)
devem ser cancelados ou adiados.
§1º As reuniões que envolvam população
de alto risco para doença severa pelo COVID-19,
como idosos e pacientes com doenças crônicas,
devem ser canceladas.
Art. 8º Os locais de maior circulação de
pessoas, tais como mercado público e comércio
em geral devem reforçar medidas de higienização
de superfície e disponibilizar álcool gel 70% em
local sinalizado (material ofertado pelo proprietário
do estabelecimento).
§1º
Devem
ser
disponibilizadas
informações sobre higienização de mãos,
sabonete líquido e papel toalha descartável nos
lavatórios de higienização das mãos.
Art. 9º Os serviços de alimentação, tais
como restaurantes, lanchonetes e bares, deverão
adotar medidas de prevenção para conter a
disseminação da COVID-19 (material ofertado
pelo proprietário do estabelecimento):

III– Aumentar a frequência de higienização de
superfícies;
IV– Manter ventilados ambientes de uso dos
clientes.
Art. 10º Os estabelecimentos públicos
deverão manter rotinas de prevenção para conter
a disseminação da COVID-19:
I – Disponibilizar álcool gel 70% na entrada dos
estabelecimentos;
II – Evitar o compartilhamento de utensílios e
materiais;
III - Aumentar a frequência de higienização de
superfícies, inclusive torneiras e bebedouros;
IV – Manter ventilados os ambientes de uso
coletivo;
Art. 11º Fica suspenso o gozo de férias e
licenças dos profissionais da Secretaria Municipal
de Saúde durante o período de vigência deste
Decreto, exceto para casos excepcionais.
PARAGRAFO ÚNICO: O prazo da suspensão das
atividades escolares será de 19.03.2020 a
03.04.2020, podendo ser prorrogado enquanto
perdurar o estado de emergência em saúde,
mediante avaliação do Comitê de Operações de
Emergência em Saúde COE-SÃO SEBASTIÃO
DE LAGOA DE ROCA-COVID-19.
Art. 12º As medidas previstas neste
Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer
momento,
de
acordo
com
a
situação
epidemiológica do município.
Art. 13º Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 18
de março de 2020.

I – Disponibilizar álcool gel 70% na entrada do
estabelecimento para uso dos clientes;
II – Observar na organização de suas mesas a
distância mínima de um metro e meio entre elas;
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DECRETO Nº. 06, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO
Nº. 05, DE 18 DE MARÇO DE 2020 PARA
DISPOR DE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E
EMERGENCIAIS
DE
PREVENÇÃO
DE
CONTÁGIO
PELO
COVID-19
(NOVO
CORONAVÍRUS),
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE
ROÇA, no uso de suas atribuições que lhe confere
o art. 72, inciso XXXII, da Lei Orgânica do
Município e, CONSIDERANDO o Decreto nº.05,
de 18 de março de 2020, que dispõe sobre a
adoção, no âmbito da administração pública direta,
de medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo
Coronavírus).
CONSIDERANDO a confirmação de casos
de Novo (COVID-19) no Estado da Paraíba,
CONSIDERANDO
que
estudos
recentes
demonstram as eficácias das medidas de
afastamento social precoce para restringir a
disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO, ainda, que se faz
necessário à redução da circulação de pessoas e
evitar aglomerações em toda cidade, ESTADO DA
PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Prefeito
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO em
conjunto ao Comitê de Operações de Emergência
em Saúde-COE-São Sebastião de Lagoa de Roça,
em consonância a recomendação do MP-PB e ao
DECRETO 40.134 DO GOVERNO DO ESTADO
DA PARAÍBA.
DECRETA:
Art. 1º. Ficam suspensos os expedientes
das Secretarias Municipais entre 23 de março de
2020 a 03 de abril de 2020, podendo haver
chamamento de servidores para funções urgentes
e necessárias, notadamente aqueles relacionados
ao serviço financeiro, tributário e administrativo.
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§ 1º. A suspensão de que trata o caput deste
artigo fica excetuada para:
I - Unidades Básicas de Saúde (para atendimento
de urgência e emergência) e ACS´s;
II - Farmácia Básica Municipal;
III - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU 192);
IV - Vigilâncias em Saúde Municipal(Sanitária,
Epidemiológica e Ambiental);
V - Secretaria Municipal de Saúde;
VI - Serviço de Limpeza Pública;
VII - Vigilantes Municipais.
§ 2º. O Servidor Público Municipal que, durante o
período determinado no caput deste artigo,
quando deveria, em situação normal, desenvolver
seu trabalho no município de São Sebastião de
Lagoa de Roça, for flagrado em outra atividade de
trabalho ou descumprir as normas estabelecidas
neste
Decreto,
será
responsabilizado
administrativamente por infração às normas legais,
de acordo com o Estatuto do Servidor Público
Municipal, podendo haver alterações posteriores.
§ 3º. Os Agentes Comunitários de Saúde deverão,
para desenvolver seus trabalhos, obedecer às
seguintes determinações:
I - Acompanhar a vacinação dos idosos nas
residências,
para
realização
das
visitas
domiciliares, utilizando máscaras de proteção e
outros EPI’s que se fizerem necessários;
II - Os demais acompanhamentos deverão ser
realizados por telefone, whatsapp ou qualquer
outro meio eletrônico, a fim de evitar o contato
com as pessoas, seguindo as normas do
Ministério da Saúde.
III - Os funcionários, de que trata o § 1º deste
artigo, quando comprovadamente, por meios
legais, estejam inseridos em grupos de risco,
sejam hipertensos, gestantes ou ainda, nos casos
em que este tenha mais de 60 (sessenta) anos de
idade que possuam as seguintes comorbidades
devidamente comprovadas por laudo
médico:
cardiopata,oncologia,diabetes
insulinodependentes
e
nefropatas.
Casos
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excepcionais serão decididos pelo Secretário
Municipal de Saúde
IV - Os Agentes de Combate às Endemias –ACE´s
deverão, utilizando máscaras de proteção e outros
EPI’s que se fizerem necessário, continuar suas
atividades para encerramento do ciclo da Dengue,
uma vez que nesse período os esforços deverão
ser aumentados para evitar a proliferação do
Aedes aegypti no município.
V - Para o funcionamento das Unidades Básicas
de Saúde, fica determinado que os profissionais,
médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem,
cirurgião-dentista, auxiliar de consultório dentário,
recepcionista, vigilante e auxiliar de serviços
gerais deverão comparecer em horário normal de
trabalho, somente para prestar atendimento de
urgência e emergência e serviços requisitados
pela Secretaria Municipal de Saúde.
VI – Os vigilantes municipais, durante este
período, deverão atender requisições inerentes ao
seu cargo, no regime de escala já estabelecida.
Art. 2º. Em razão da situação de
emergência declarada, no Decreto nº.05, de 18 de
março de 2020, em consonância com a Lei
13.979/2020 e a Medida Provisória 926/20, ficam
autorizadas a dispensa de licitação para aquisição
de bens e serviços destinados ao enfrentamento
da emergência, nos termos do art. 24, inciso IV, da
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e do
art. 4º da Lei Federal nº. 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020.
Art. 3º. Fica proibido o funcionamento,
pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir do
dia 23/03/2020, dos seguintes estabelecimentos e
atividades:
I - Restaurantes, bares, lanchonetes e similares;
II - Salões de Beleza e demais atividades de
estética;
III- Academias e demais atividades de ginástica;
IV- Mercado Público Municipal;
V- Feira Agroecológica;
VI- Comércio de Confecções ;
VII- Comércio de miudezas, artigos importados e
de papelaria;
VIII- Lan House;
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IX- Serviços de locação de itens para festas e
buffets;
X- Igrejas e demais tipos de culto e reuniões que
aglomeram pessoas.
Parágrafo único. No que se referem aos
restaurantes, bares, lanchonetes e similares, fica
autorizado o funcionamento para atendimento
exclusivo de serviços de entrega (delivery).
Art. 4º. Deverão ser mantidas as
atividades
essenciais,
como
postos
de
combustíveis, revendas de água e gás de cozinha,
mercearias, açougues, comércios de hortifrútis,
mercadinhos, supermercados, lojas de ração
animal, artigos de panificação e derivados(apenas
por
dispensação)
e
materiais
de
construção(apenas por dispensação em caso de
emergência) .
§ 1º. Fica proibido todo tipo de comércio
ambulante.
§ 2º. Para as atividades essenciais, deverá o
estabelecimento limitar a quantidade de pessoas
dentro do seu espaço físico e a venda de
mercadorias de forma a impedir a formação de
estoque por parte do consumidor.
Art. 5º. O desatendimento ou a tentativa
de burla às medidas estabelecidas neste Decreto
caracterizará infração à legislação municipal e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções
aplicáveis e, no que couber, cassação de licença e
funcionamento e interdição temporária.
Parágrafo único. Inexistindo penalidade específica
para os descumprimentos das medidas de que
trata o presente Decreto, fica estabelecido o valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000,00
(dois mil reais), de acordo com a gravidade da
infração a ser fixada pela Secretaria Municipal de
Saúde, a ser imposta a pessoa jurídica e ao
responsável legal pelo estabelecimento.
Art. 6º. Ficará a cargo de a SECRETARIA
DE FINANÇAS, providenciar o contingenciamento
do orçamento para que os esforços financeiros
orçamentários sejam redirecionados para a
prevenção e o combate do Novo Coronavírus
(COVID-19).
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Art. 7º. Fica proibido o banho em açudes,
barragens, riachos , cursos d’água ou quaisquer
outros semelhantes.
Art. 8º. Fica determinado que a Ambulância e
demais transportes públicos do município não
poderão transportar pacientes que não estejam
realizando tratamento de: hemodiálise ou
oncológico, assim como em situação de urgência
e emergência.
Art.
9º.
A
população
deverá
obrigatoriamente receber os profissionais que
compõem a secretaria municipal de saúde em
suas residências, em caso de recusa estará
sujeito às penalidades legais.
Art. 10º. Fica mantido o calendário de
Licitações, não havendo qualquer interrupção ou
suspensão;
Art. 11º. O município poderá solicitar o
auxílio das forças de segurança (Polícia Militar,
Polícia Civil, Bombeiro Militar), em regime de
colaboração mútua, para acompanhar e garantir a
ordem, sempre que necessário.
Art.
12º.
Poderão
ser
editados
regulamentos
para
complementar
as
determinações constantes neste Decreto.
Art. 13º. Este Decreto entra em vigor na
data da sua publicação.
Art. 14º. Ficam revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se.
Autue-se.
Dê-se ampla publicidade no âmbito do
Município. Gabinete do Prefeito Constitucional do
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça,
Estado da Paraíba, 23 de março de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
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 09:00 horas do dia 05 de
março de 2020, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação De
Serviços de Hora Máquina (Trator Agrícola)
Destinado ao Corte de Terras e Preparo do Solo para
o Plantio, em diversas Comunidades Rurais do
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº
10/09; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083)
3387-1066.
E-mail:
licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital:
www.lagoaderoca.pb.gov.br
ou
www.tce.pb.gov.br. São Sebastião de Lagoa de Roça
- PB, 18 de Fevereiro de 2020.

ARLAN RAMOS LUCAS - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
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 09:00 horas do dia 19 de Março de
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: Contratação de empresa para
aquisição de forma parcelada de câmara de ar, protetor
de aro e pneus para atender a demanda do município.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Municipal nº 10/09; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083)
3387-1066.
E-mail:
licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital:
www.lagoaderoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 05 de Março de 2020

ARLAN RAMOS LUCAS - Pregoeiro Oficial
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AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020
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 09:00 horas do dia 20 de Março de
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: Prestação De Serviços de Hora
Máquina (Trator Agrícola) Destinado ao Corte de Terras
e Preparo do Solo para o Plantio, em diversas
Comunidades Rurais do Município. Recursos: previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº
10/09; e legislação pertinente, consideradas as
alterações
posteriores
das
referidas
normas.
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
3387-1066.
E-mail:
licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital:
www.lagoaderoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 09 de Março de
2020

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 09:00 horas do dia 30 de Março de
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: Contratação de empresa para
fornecimento de forma parcelada de Medicamentos para
atender a necessidade da Secretaria de Saúde deste
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/09; e
legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no
horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. Email:
licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital:
www.lagoaderoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 16 de Março de
2020.

ARLAN RAMOS LUCAS - Pregoeiro Oficial

ARLAN RAMOS LUCAS - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020
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 09:00 horas do dia 27 de Março de
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: Contratação de empresa para
fornecimento de forma parcelada de material de
Expediente, destinados as todas as secretarias deste
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/09; e
legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no
horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. Email:
licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital:
www.lagoaderoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 12 de
Março de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS - Pregoeiro Oficial
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 68/2020.
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 ADELMA FELIPE
SANTIAGO 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 pelo 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, ADELMA FELIPE SANTIAGO DOS
SANTOS,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.560.171/SSP/PB, CPF nº. 015.606.024-81,
residente e domiciliada no Sítio Caracol, zona
rural deste Município, 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 exercer suas
funções na Escola Municipal Antonio Sebastião de
Oliveira, localizada no Sítio Caracol deste
Município, ficando mesma lotada na Secretaria da
Educação, 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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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,
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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Adelma Felipe Santiago dos Santos
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 69/2020.
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. ALCILENE GALDINO
DE
SOUZA
PEREIRA,
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 pelo 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, ALCILENE GALDINO DE SOUZA
PEREIRA,
brasileira,
casada,
RG.
nº
2.xxx.686/SSP/PB, CPF nº. xxx.493.484-63,
residente e domiciliada no Sítio Santarém, 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 AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para exercer suas funções na Secretaria
Municipal de Educação, deste Município, ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
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
mensalmente a CONTRATADA a importância de
um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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,
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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Alcilene Galdino de Souza Pereira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 70/2020.
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. ANA CAROLINE
AVELINO 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 pelo 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, ANA CAROLINE AVELINO DOS SANTOS,
brasileira, solteira, RG. nº 3.xxx.989/SSP/PB,
CPF nº. xxx.873.624-80, residente e domiciliada
0
na Rua Maria Morais, n 25, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Joaquim Venancio, localizada no
Sítio Caracol, zona rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Ana Caroline Avelino dos Santos
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 71/2020.
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. ANA CLÁUDIA
FARIAS MORENO, 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 pelo 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, ANA CLÁUDIA FARIAS MORENO,
brasileira, solteira, RG. nº 3.xxx.977- 2ª
VIA/SSP/PB, CPF nº. xxx.526.984-50, residente e
domiciliada na Rua Cícera Anorina da
ConceiçãoBela Vista, nº 54, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro Tavares, localizada no Sítio
Imbé, zona rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
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como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos 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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Ana Cláudia Farias Moreno
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 72/2020.
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. ANA CLÁUDIA
VICTOR, 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 pelo 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, ANA CLÁUDIA VICTOR, brasileira, solteira,
RG. nº 2.742.729/SSP/PB, CPF nº. 053.628.1540
82, residente e domiciliada na Rua Bela Vista, n
86, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro da Costa Bezerra, localizada
na Sede deste Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB., ficando a mesma lotada na
Secretaria da Educação, 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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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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, 03 de fevereiro de 2020.

Ana Cláudia Victor
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 73/2020.
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. ANÁGILA ALVES
FERREIRA, 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 pelo 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, ANÁGILA ALVES FERREIRA, brasileira,
solteira, RG. nº 3.917.105/SSP/PB, CPF nº.
108.878.464-08, residente e domiciliada na Rua
0
Projetada, s/n , 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Antonio Sebastião, localizada no
Sítio Caracol, Zona Rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Anágila Alves Ferreira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 74/2020.
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. ANDRÉIA SOUZA 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, ANDRÉIA SOUZA DA SILVA, brasileira,
casada, RG. nº 3.367.731-SSP/PB., CPF nº.
082.292.644-06, residente e domiciliada na rua
Inácio Clementino, nº 96, 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 ODONTÓLOGO
para exercer suas funções na UBSF Santo
Antonio, ficando a mesma lotada na Secretaria da
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 CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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,
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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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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, 03 de fevereiro de 2020.

ANDRÉIA SOUZA DA SILVA
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 75/2020.
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. ANTONIO PEREIRA
DOS SANTOS, 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 pelo 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, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS,
brasileiro, casado, RG. nº 1.065.000/SSP/PB,
CPF nº. 601.277.834-15, residente e domiciliado
na Rua Quintino Paulino da Costa, nº 18, centro,
São Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante
denominada
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 PEDREIRO, para exercer suas
funções 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$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS 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 (seis) 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 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 fevereiro de 2020.

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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 76/2020.
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. ANTONIO TALLES
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 pelo 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, ANTONIO TALLES ALVES PEREIRA,
brasileiro, casado, RG. nº 3.252.943/SSP/PB,
CPF nº. 102.607.114-38, residente e domiciliado
na Rua Inácio Clementino, nº 03, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante
denominada
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 Secretaria 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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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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 fevereiro de 2020.

ANTONIO TALLES ALVES PEREIRA
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 77/2020.
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. ANUSKA MOURA
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 pelo 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, ANUSKA MOURA SANTOS, brasileira,
solteira, RG. nº 1.928.595/SSP/PB, CPF nº.
012.309.684-74, residente e domiciliado na Rua
Pedro Nóbrega, 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 MONITORA, para exercer suas
funções na Secretaria 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 a CONTRATADA a importância de
um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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,
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 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, 03 de fevereiro de 2020.

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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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AMUSKA MOURA SANTOS
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 78/2020.
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. ARTHUR LIMA DE
ARAUJO, 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 pelo 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, RTHUR LIMA DE ARAUJO, brasileira,
solteiro, RG. nº 4.170.138/SSP/PB, CPF nº.
117.939.044-05, residente e domiciliada na Rua
0
Laura Donato, n 03, 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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
para exercer suas funções na Secretaria de
Educação deste Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB., ficando a mesma lotado na
Secretaria da Educação, 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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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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 fevereiro de 2020.

Arthur Lima de Araújo
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 79/2020.
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. BEATRIZ SANTOS
GERTRUDES, 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 pelo 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,
BEATRIZ
SANTOS
GERTRUDES,
brasileira, solteira, RG. nº 4.716.684/SSP/PB,
CPF nº. 124.424.134-26, residente e domiciliada
0
na Rua Severino Gregório Neto, n 33, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Santo Antonio de Pádua, localizada
no Manguape, zona rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Batriz Santos Gertrudes
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 80/2020.
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. DALVANIRA FELIPE
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 pelo 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, DALVANIRA FELIPE DA SILVA, brasileira,
solteira, RG. nº 2.911.346/SSP/PB, CPF nº.
048.818.674-90, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal São Tomé, localizada
no Sítio São Tomé, zona rural 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
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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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, 03 de fevereiro de 2020.

Dalvanira Felipe da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 81/2020.
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. DANIELA MARIA DAS
MERCÊS VICTOR, 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 pelo 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, DANIELA MARIA DAS MERCÊS VICTOR,
brasileira, solteira, RG. nº 3.128.984/SSP/PB,
CPF nº. 067.790.034-17, residente e domiciliada
na Rua Ademar Felipe da Silva, n٥ 87, 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
GERAIS, para exercer suas funções na Secretaria
Municipal de Educação, deste Município, ficando a
mesma lotada na Secretaria da 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 Sétima: O presente contrato terá início
em 03/02/2020 e término em 31/07/2020;

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
um Salário Mínimo Vigente por Lei;

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 06 (seis) 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;

231ª Edição

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, 03 de fevereiro de 2020.

Daniela Maria das Mercês Victor
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 82/2020.
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. DANIELE MARQUES
DOS
SANTOS
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 pelo 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, DANIELE MARQUES DOS SANTOS
SILVA, brasileira, solteira, RG. nº 3.735.495SSP/PB, CPF nº. 102.364.164-05, residente e
domiciliada no Sítio Canta Galo, 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 AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para prestar seus serviços na Escola
Municipal João Batista Mendes, localizada no Sítio
Canta Galo 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

231ª Edição

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
um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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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, 03 de fevereiro de 2020.

Daniele Marques dos Santos Silva
Contratada

231ª Edição

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 83/2020.
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. DÉBORA KELLY
PEREIRA DE ARAÚJO, 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 pelo 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, DÉBORA KELLY PEREIRA DE ARAÚJO,
brasileira, solteira, RG. nº 3.782.052/SSP/PB,
CPF nº. 103.289.094-08, residente e domiciliada
0
na Rua Clodomiro Leal, n 185, centro, Alagoa
Nova-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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental São Tomé, localizada no Sítio São
Tomé, Zona Rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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;

231ª Edição

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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 fevereiro de 2020.

Débora Kelly Pereira de Araújo
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 84/2020.
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. DEUZELIA SILVEIRA
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 pelo 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, DEUZELIA SILVEIRA DA SILVA, brasileira,
solteira, RG. nº 3.020.637/SSP/PB, CPF nº.
058.586.434-93, residente e domiciliada na Rua
0
Juvino Sobreira de Carvalho, n 19, 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 Escola
Municipal Pedro da Costa Bezerra, localizada na
Rua Faustino Moura, centro, São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB., ficando a mesma lotada na
Secretaria da Educação, 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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Deuzelia Silveira da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 85/2020.
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. EDILMA DA SILVA
LEITE
VASCONCELOS,
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 pelo 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,
EDILMA
DA
SILVA
LEITE
VASCONCELOS, brasileira, casada, RG. nº
2.377.673/SSP/PB, CPF nº. 040.229.684-27,
residente e domiciliada na Rua Juvino Sobreira
0
de Carvalho, s/n , 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro da Costa Bezerra, localizada
na Rua Faustino Moura, centro desta cidade de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
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como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos 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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Edilma da Silva Leite Vasconcelos
Contratada

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: MARÇO/2020

Página 44 de 86

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 231ª Edição - 31 de Março de 2020**
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 86/2020.
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. EDJAILMA DOS
SANTOS XAVIER GALDINO, 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 pelo 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, EDJAILMA DOS SANTOS XAVIER
GALDINO,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.161.612/SSP/PB, CPF nº. 065.580.594-01,
0
residente e domiciliada no Sítio Santarém, s/n ,
zona rural, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro da Costa Bezerra, localizada
na Rua Faustino Moura, centro desta cidade de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Edjailma dos Santos Xavier Galdino
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 87/2020.
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. EDNA DO
NASCIMENTO TRAJANO, 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 pelo 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, EDNA DO NASCIMENTO TRAJANO,
brasileira, solteira, RG. nº 3.761.193/SSP/PB,
CPF nº. 099.374.434-66, residente e domiciliada
no Sítio Caracol, Zona Rural, deste Município de
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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental João Domingos Batista, localizada
no Sítio Cassunga, Zona Rural deste Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Edna do Nascimento Trajano
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 88/2020.
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. EDNA LUISA
BEZERRA, 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 pelo 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, EDNA LUISA BEZERRA, brasileira,
casada, RG. nº 53.489.443-4/SSP/SP., CPF nº.
050.552.624-78, residente e domiciliada na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, nº 182, 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 exercer suas
funções na Escola Municipal Antonio Sebastião de
Oliveira, ficando a mesma lotada na Secretaria da
Educação, 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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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,
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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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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, 03 de fevereiro de 2020.

Edna Luisa Bezerra
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 89/2020.
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. EDNILSA ETERNA
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 pelo 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, EDNILSA ETERNA PEREIRA, brasileira,
casada, RG. nº 2.931.510/SSP/PB, CPF nº.
057.817.064-70, residente e domiciliada no Sítio
Riacho Fundo, zona rural deste Município de
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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Joca Torres,
localizada no Sítio Riacho Fundo, zona rural 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
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 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, 03 de fevereiro de 2020.

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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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Ednilsa Eterna Pereira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 90/2020.
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. ELIZÂNIA TRAJANO
ALVES OLIVEIRA, 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 pelo 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, ELIZÂNIA TRAJANO ALVES OLIVEIRA,
brasileira, casada, RG. nº 3.686.886/SSP/PB,
CPF nº. 094.892.254-01, residente e domiciliada
0
no Sítio Canta Galo, s/n , zona rural, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro Tavares, localizada no St.
Imbé, zona rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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: A CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: MARÇO/2020

Página 51 de 86

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 231ª Edição - 31 de Março de 2020**
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Elizania Trajano Alves Oliveira
Contratada

231ª Edição

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 91/2020.
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. ELIZETE ZACARIAS
XAVIER, 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 pelo 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, ELIZETE ZACARIAS XAVIER, brasileira,
casada, RG. nº 2.871.427/SSP/PB, CPF nº.
054.338.384-98, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental João Batista Mendes, localizada no
Sítio Canta Galo, zona rural deste Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Elizete Zacarias Xavier
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 92/2020.
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. FABRÍCIA MARIA
JOAQUIM, 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 pelo 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, FABRICIA MARIA JOAQUIM, brasileira,
casada, RG. nº 3.380.752/SSP/PB, CPF nº.
077.896.814-60, residente e domiciliada na Rua
Ademar Felipe da Silva , nº 163, 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
GERAIS, para exercer suas funções na Escola
Municipal Juvino Sobreira de Carvalho, localizada
na Rua José Candido Coelho, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
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
mensalmente a CONTRATADA a importância de
um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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,
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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Fabrícia Maria Joaquim
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 93/2020.
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. FERNANDA
BARBOSA DE ARAÚJO, 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 pelo 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, FERNANDA BARBOSA DE ARAÚJO,
brasileira, solteira, RG. nº 4.319.248/SSP/PB,
CPF nº. 130.567.134-12, residente e domiciliada
0
no Sítio Tanques, s/n , zona rural, 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 Escola
Municipal de Ensino Fundamental Antonio
Sebastião de Oliveira, localizada no Sítio Caracol,
zona rural deste Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB., ficando a mesma lotada na
Secretaria da Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
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de profissional qualificado e concursado nos
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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Fernanda Barbosa de Araújo
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 94/2020.
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. FERNANDA CIRINO
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 pelo 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, FERNANDA CIRINO DA SILVA, brasileira,
casada, RG. nº 3.675.855/SSP/PB, CPF nº.
099.707.374-81, residente e domiciliada no Sítio
0
Cassunga, s/n , zona rural, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental São Tomé, localizada no Sítio São
Tomé, zona rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Fernanda Cirino da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 95/2020.
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 847.960/SSP/PB, CPF
nº. 274.617.228-32, residente e domiciliado no
o
Sítio Manguape, s/n , zona rural, 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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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 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 fevereiro de 2020.

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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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Fernando Antonio de Souza
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 96/2020.
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 DA
COSTA PATRICIO, 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 pelo 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 DA COSTA PATRICIO,
brasileira, casada, RG. nº 1.950.608/SSP/PB,
CPF nº. 025.807.914-26, residente e domiciliada
na Rua José Candido Coelho, nº 13, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Pedro da Costa
Bezerra, localizada na Sede 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
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Francineide da Costa Patrício
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 97/2020.
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. GIVANILDO JOSÉ
RIBEIRO, 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, GIVANILDO JOSÉ RIBEIRO, brasileiro,
casado, RG. nº 1.723.740-2ª VIA/SSP/PB, CPF
nº. 274.617.228-32, residente e domiciliado no
o
Sítio Retiro, s/n , zona rural, Lagoa Seca -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 COUVEIRO, 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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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 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 fevereiro de 2020.

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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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Givanildo José Ribeiro
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 98/2020.

Pelo presente instrumento de Contrato de
Prestação de Serviços, 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 pelo Prefeito Constitucional,
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO,
brasileiro, casado, portador do RG nº. 2.xxx.469SSP/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, HEDNA LIMA GREGÓRIO, brasileira,
casada, RG. nº 3.092.831/SSP/PB, CPF nº.
061.829244-62, residente e domiciliada na Rua
0
Antonio Pedro dos Santos, s/n , centro, deste
Município de 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 – O Contratado
prestará à Contratante serviços de caráter
profissional como EDUCADORA OCUPACIONAL;
CLÁUSULA SEGUNDA – O Contratado
comparecerá no estabelecimento da contratante,
afim de melhor executar e/ou orientar os serviços
sob sua responsabilidade, nos seguintes dias e
horários: de segunda à sexta-feira, das 07:30 às
12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, com intervalo
de 01:30 horas para repouso e alimentação;
CLÁUSULA TERCEIRA – O Contratado
assumi neste Ato a Responsabilidade de prestar
serviços para a Contratante, sem nenhum vínculo
empregatício de modo que a Contratante não será
obrigada a pagar encargos demissionais, férias,
0
13 salário, salário família ou qualquer outro direito
trabalhista.
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CLÁUSULA QUARTA – A Contratante
arcará com o pagamento do Contratado, será a
importância mensal de um Salário Mínimo Vigente
por Lei, com recursos do SCFV-CRAS.
CLÁUSULA QUINTA – O presente
Contrato de Prestação de Serviços é firmado por
prazo de 06 (meses) meses, sendo possível sua
renovação por igual período.
Parágrafo Primeiro – Fica ressalvado às partes
rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo,
desde que denunciado por escrito, com período de
antecedência de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Segundo – O Contratante em
igual prazo deverá formalizar o distrato e viabilizar
novo Contrato de Prestação de Serviços
convocando uma nova contratação sem que haja
prejuízo ao trabalho desenvolvido.
CLÁUSULA SEXTA
Contrato será regido pelas
prescritas:

– O presente
normativas aqui

a) Portaria 448 de 13 de setembro de
2002 do Tesouro Nacional – Ministério
da Fazenda – Anexo II – 339036 –
Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física, da Portaria;
b) Portaria 116, de 22 de outubro de
2013. Dispõe sobre o Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à
Família e o seu co financiamento
federal, por meio do Piso Básico Fixo;
c) Caderno de Orientações Técnicas
sobre os gastos no pagamento dos
profissionais das equipes de referência
do SUAS;
d) Caderno do IGD-M – Manual do índice
de Gestão Descentralizada Municipal
do Programa Bolsa Família e do
Cadastro Único;
e) Portaria 07, de 30 de janeiro de 2012.
Dispõe sobre o apoio financeiro à
gestão descentralizada dos serviços,
programas, projetos e benefícios de
assistência social, por meio do índice
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de Gestão Descentralizada do sistema
Único de Assistência Social – IGDSUAS;
f) Portaria 754, de 20 de outubro de
2010 – Estabelece ações, normas,
critérios e procedimentos para o apoio
à gestão e execução descentralizadas
do Programa Bolsa Família, no âmbito
dos municípios;
g) Caderno do IDD-SUAS – Manual do
índice de Gestão Descentralizada do
Sistema Único da Assistência Social;
h) Lei 12.435/2011 que faz referência ao
Pagamento dos Profissionais que
integrarem as equipes de referência
com os recursos que compõe a
parcela do Cofinanciamento Federal.
E por estarem justas e contratadas,
assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma para um
só efeito, na presença de 02 (dois)
testemunhas exigidas por lei a fim de que
surtam os regulares efeitos e direito.

São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., 03 de fevereiro de 2020.

Hedna Lima Gregório
Contratada

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 99/2020.
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. IANCA LEAL 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 pelo 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, IANCA LEAL DA SILVA, brasileira, casada,
RG. nº 4.062.149/SSP/PB, CPF nº. 120.990.38400, residente e domiciliada no Sítio Caracol, s/n,
zona rural deste Município de 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 Escola
Municipal São Tomé, localizada no Sítio São
Tomé, zona rural 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
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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Ianca Leal da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 100/2020.
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. JACIMONE IRIS 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 pelo 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, JACIMONE IRIS DA SILVA, brasileira,
casada, RG. nº 3.252.836/SSP/PB, CPF nº.
094.794.314-59, residente e domiciliada na Rua
São Sebastião, nº 23, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Pedro da Costa
Bezerra, localizada na Sede 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
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: MARÇO/2020

Página 66 de 86

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 231ª Edição - 31 de Março de 2020**
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, 03 de fevereiro de 2020.

Jacimone Iris da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 101/2020.
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. JAQUELINE OLIVEIRA
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 pelo 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, JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA,
brasileira, casada, RG. nº 4.183.7990/SSP/PB,
CPF nº. 121.149.124-26, residente e domiciliada
na Rua Maria Morais, s/n, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Matias Donato,
localizada no Sítio Tabuleiro, zona rural 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
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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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 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, 03 de fevereiro de 2020.

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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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Jaqueline Oliveira da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 102/2020.
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. JÉSSICA DA SILVA
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 pelo 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, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, brasileira,
casada, RG. nº 4.060.825/SSP/PB, CPF nº.
117.591.764-86, residente e domiciliada na Rua
Ademar Felipe da Silva nº 08, 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 Escola
Municipal Juvino Sobreira, localizada na Sede
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 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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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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, 03 de fevereiro de 2020.

Jéssica da Silva Farias
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 103/2020.
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. JOELMA FARIAS
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 pelo 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, JOELMA FARIAS PEREIRA, brasileira,
casada, RG. nº 3.987.059/SSP/PB, CPF nº.
200.913.184-91, residente e domiciliada na Rua
0
Quintino Paulino da Costa, n 35, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro da Costa Bezerra, localizada
na Rua Faustino Moura, nesta cidade de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
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 um Salário Mínimo Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Joelma Farias Pereira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 104/2020.
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. JOSEILMA ALVES 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 pelo 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, JOSEILMA ALVES DA SILVA, brasileira,
casada, RG. nº 1.844.885/SSP/PB, CPF
063.664.514-27, residente e domiciliada no Sítio
Manguape, s/n, zona rural, 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 Escola
Municipal Pedro da Costa Bezerra, localizada na
Sede 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 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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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 quaisquer
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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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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, 03 de fevereiro de 2020.

Joseilma Alves da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 105/2020.
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. JOSENILMA DOS
SANTOS ATAÍDE , 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 pelo 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, JOSENILMA DOS SANTOS ATAIDE,
brasileira, casada, RG. nº 2.809.574/SSP/PB,
CPF 061.804.864-25, residente e domiciliada na
rua Euclides Targino Muniz Neto, s/n, 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 Escola
Municipal Pedro da Costa Bezerra, localizada na
Sede 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 qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 03/02/2020 e término em 31/07/2020;

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;

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: 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 (seis) 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 quaisquer
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 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 ebastião de Lagoa de Roça,
PB, 03 de fevereiro de 2020.

Josenilma dos Santos Ataíde
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 106/2020.
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. JULIANA TOMAZ DOS
SANTOS MARTINS, 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 pelo 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, JULIANA TOMAZ DOS SANTOS
MARTINS,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.252.992/SSP/PB, CPF nº. 088.707.494-44,
residente e domiciliada na Rua José Rodrigues
Coura, nº 52, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Pedro da Costa
Bezerra, localizada na sede 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
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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Juliana Tomáz dos Santos Martins
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 107/2020.
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. KALINE GERMINIO 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 pelo 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, KALINE GERMINIO DA SILVA, brasileira,
solteira, RG. nº 30.483.355-1-SSP-RJ., CPF nº.
175.799.767-90, residente e domiciliada na Rua
0
Josefa Farias da Trindade, n 22, 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 Escola
Municipal de Ensino Fundamental Joaquim
Venâncio, localizada no Sítio Caracol, Zona Rural
deste Município de São Sebastião de Lagoa de
Roça-PB., ficando a mesma lotada na Secretaria
da Educação, 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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020 .

Kaline Germinio da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 108/2020.
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 pelo 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 2.903.683-SSP/PB, CPF nº.
055.808.584-93, 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
um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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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, 03 de fevereiro de 2020.

Katiana Silva Santos
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 109/2020.
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. LUANA JÉSSICA DA
SILVA SANTOS, 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 pelo 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, LUANA JÉSSICA DA SILVA SANTOS,
brasileira, casada, RG. nº 4.075.358/SSP/PB,
CPF nº. 118.376.884-27, residente e domiciliada
0
na Rua Antônio Pedro dos Santos, s/n , 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Antonio Sebastião de Oliveira,
localizada no Sítio Caracol deste Município,
ficando a mesma lotada na Secretaria da
Educação, 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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Luana Jéssica da Silva Santos
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 110/2020.
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. LUCIANA MARIA
ALVES, 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 pelo 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, LUCIANA MARIA ALVES, brasileira,
solteira, RG. nº 37.828.645-6/SSP/SP., CPF nº.
332.504.478-52, residente e domiciliada na Rua
0
Maria Morais, n 25, 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 Escola
Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pedro
dos Santos, localizada na Rua José Rodrigues
Coura, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça-PB., ficando a mesma lotada na
Secretaria da Educação, 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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Luciana Maria Alves
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 111/2020.
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. LUCICLEIA
DOMINGOS DE FARIAS, 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 pelo 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, LUCICLEIA DOMINGOS DE FARIAS,
brasileira, casada, RG. nº 3.934.180/SSP/PB,
CPF nº. 094.413.507-29, residente e domiciliada
na Rua Laura Donato, s/ nº, 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 PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Pedro da Costa
Bezerra, localizada na Sede 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
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 um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
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 (seis) 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;

231ª Edição

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 03/02/2020 e término em 31/07/2020;
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, 03 de fevereiro de 2020.

Lucicleia Domingos de Farias
Contratada
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Atos do Poder Legislativo
EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 11/2020.

Estabelece regras do Regime Próprio
de Previdência Social do Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça de acordo com a
Emenda Constitucional nº 103, de 2019.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, “Casa José Rodrigues Coura”, faz
saber que o Plenário aprovou e ela promulga a
seguinte Emenda a Lei Orgânica Municipal:
Art. 1º - A Lei Orgânica do Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 88. Os servidores vinculados ao
Regime Próprio de Previdência Social RPPS do Município de São Sebastião
de Lagoa de Roça – IPSM serão
aposentados com as idades mínimas
previstas para os servidores vinculados
ao Regime Próprio de Previdência
Social da União no inciso III do § 1º do
art. 40 da Constituição Federal, com a
redação da Emenda Constitucional nº
103, de 2019, observada a redução de
idade mínima para os ocupantes de
cargo de professor de que trata o § 5º
do art. 40 da Constituição Federal e os
demais
requisitos
e
critérios
estabelecidos nesta Emenda à Lei
Orgânica.
Art. 88 – A. Até que entrem em vigor
leis municipais que disciplinem os
benefícios do IPSM conforme incisos I e
III do § 1º e §§ 4º-A, 4º-C e 5° do art. 40
da Constituição Federal, os servidores
serão aposentados nos termos dos
seguintes dispositivos da Emenda
Constitucional nº 103, de 2019:
I - incisos I e II do § 1º, incisos II e III do
§ 2º e §§ 3º e 4º do art. 10; ou
II - caput do art. 22.
Art. 88 – B. Na concessão de pensão
por morte a dependente de segurado do
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IPSM falecido a partir da data de
vigência desta Emenda à Lei Orgânica,
será obedecido o disposto nos §§ 1º a
6º do art. 23 da Emenda Constitucional
nº 103, de 2019, até que entre em vigor
a lei municipal prevista no § 7º do art.
40 da Constituição Federal.
Art. 88 – C. Até que entre em vigor a lei
municipal prevista nos §§ 3º, 8° e 17 do
art. 40 da Constituição Federal, que
disponha a respeito do cálculo e do
reajustamento dos benefícios de que
tratam os arts. 2º e 3º desta Emenda à
Lei Orgânica, será aplicado o disposto
no art. 26 da Emenda Constitucional nº
103, de 2019.
Art. 88 – D. Assegurado o direito de
opção pelas regras previstas no art. 2º,
o servidor que tiver ingressado em
cargo efetivo no Município antes da
data de vigência desta Emenda à Lei
Orgânica, poderá aposentar-se nos
termos dos seguintes dispositivos da
Emenda Constitucional nº 103, de 2019:
I - caput e §§ 1º a 8º do art. 4º;
II - caput e §§ 1º a 3º do art. 20; ou
III - caput e §§ 1º e 2º do art. 21.
Art. 88 – E. A concessão de
aposentadoria ao servidor municipal
amparado no IPSM e de pensão por
morte aos respectivos dependentes
será assegurada, a qualquer tempo,
desde que tenham sido cumpridos os
requisitos
para
obtenção
destes
benefícios antes da data de vigência
desta
Emenda
à
Lei
Orgânica,
observados os critérios da legislação
vigente na data em que foram atendidos
os requisitos para a concessão da
aposentadoria ou da pensão por morte.
§ 1º Os proventos de aposentadoria a
serem concedidos ao servidor a que se
refere o caput e as pensões por morte
devidas aos seus dependentes serão
calculados e reajustados de acordo
com a legislação em vigor à época em
que foram atendidos os requisitos nela
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estabelecidos para a concessão destes
benefícios.
§ 2º
É assegurado o direito ao
recebimento
do
benefício
de
aposentadoria mais favorável ao
servidor municipal, desde que tenham
sido
implementados
todos
os
requisitos para sua concessão, ou de
pensão
aos
seus
dependentes,
calculada com base na aposentadoria
voluntária que seria devida se estivesse
aposentado à data do óbito.
Art. 88 – F. Até que entre em vigor a lei
municipal de que trata o § 19 do art. 40
da Constituição Federal, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao
valor
da
sua
contribuição
previdenciária, até completar a idade
para aposentadoria compulsória, o
servidor municipal amparado no IPSM
que optar por permanecer em atividade
e que tenha cumprido, ou vier a
cumprir,
os
requisitos
para
aposentadoria voluntária estabelecidas
nos seguintes dispositivos:
I - alínea “a” do inciso III do § 1º do art.
40 da Constituição Federal, na redação
da Emenda Constitucional nº 41, de
2003, antes da data de vigência desta
Emenda à Lei Orgânica;
II - art. 2º, § 1º do art. 3º ou art. 6º da
Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
ou art. 3º da Emenda Constitucional nº
47, de 2005, antes da data de vigência
desta Emenda à Lei Orgânica;
III - arts. 4º, 10, 20, 21 e 22 da Emenda
Constitucional nº 103, de 2019.
Art. 88 – G. Até que entre em vigor lei
que altere a alíquota da contribuição
previdenciária de todos os segurados
ativos, aposentados e pensionistas
vinculados ao Regime Próprio de
Previdência
Social
RPPS
do
Município, esta fica majorada para 14%
(quatorze por cento), observando-se
para os aposentados e pensionistas
que passam a contribuir sobre o valor
que exceder o teto fixado para o RGPS.
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Art. 88 – H. Até que entre em vigor lei
que altere a alíquota da contribuição
previdenciária ordinária dos órgãos e
entidades do Município ao RPPS, será
observada a Legislação em vigor no
percentual de 15,1%, sendo 13,1% para
o custeio previdenciário e 2,00% para o
custeio administrativo, incidente sobre
a totalidade da remuneração de
contribuição dos servidores ativos do
município
–
Administração
Centralizada, Câmara Municipal ,
Autarquias e Fundações Públicas e a
totalidade
dos
benefícios
de
aposentadoria e pensão.
Art. 88 - I. Por meio de lei, o Município
poderá
instituir
contribuição
extraordinária para custeio do RPPS,
nos termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art.
149 da Constituição Federal, observado
o disposto no inciso X do § 22 do art. 40
da Constituição Federal e no § 8º do art.
9º da Emenda Constitucional nº 103, de
2019.
Art. 88 - J. Nos termos do inciso II do
art. 36 da Emenda Constitucional nº
103, de 2019, ficam referendadas
integralmente:
I - a alteração promovida pelo art. 1º da
Emenda Constitucional nº 103, de 2019,
no art. 149 da Constituição Federal; e
II - as revogações previstas na alínea
“a” do inciso I e nos incisos III e IV do
art. 35 da Emenda Constitucional nº
103, de 2019.
Art. 88 - K.
O Poder Executivo
Municipal regulamentará o disposto
nesta Emenda à Lei Orgânica, para seu
fiel cumprimento.
Art. 88 - L. Esta Emenda à Lei Orgânica
entra em vigor:
I - em relação aos artigos 88-G e 88- H,
a partir do primeiro dia do quarto mês
subsequente ao de sua publicação;
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II - em relação aos demais dispositivos,
na data de sua publicação.
Parágrafo único. Fica mantida, até o
prazo de que trata o inciso I do caput, a
exigência das alíquotas de contribuição
dos segurados ativos, aposentados e
pensionistas, dos órgãos e entidades
do Município ao RPPS, relativas ao
custo normal, prevista na lei em vigor
nesta data, sem prejuízo das alíquotas
suplementares ou aportes previstos
nos planos de amortização instituídos
antes da data de vigência desta Lei.
Art. 170
....................................................................
....................................................................
Parágrafo Único – A obrigação de que
trata este artigo será prestada
diretamente pelo Regime Próprio de
Previdência Social do Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça – IPSM,
observando
as
diretrizes
da
Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº
103, de 12 de novembro de 2019,
artigos 40 e 149.”
Art. 2º - Esta Emenda à Lei Orgânica
entra em vigor na data de vigência da lei municipal
que cumprir o disposto no inciso II do art. 36 da
Emenda Constitucional nº 103, de 2019.
Mesa Diretora da Câmara Municipal de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 03 de
março de 2020.
Fabio Santos Almeida
Presidente
Marcelo Alves Ribeiro
Vice-presidente
José Ademar de Farias
1º Secretário
Edgleide Terto da Silva
2º Secretário
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