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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 
242ª Edição / Sexta-feira / 26 de Fevereiro de 2021.

 

Atos do Poder Executivo 
 

PORTARIA N° 26/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da 

Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
por Lei; 

RESOLVE 

 
NOMEAR ADRIANA ALVES, RG. 1.614.221-

SSP-PB. CPF 022.585.174-19, para Exercer o Cargo 
Comissionado de Diretora do centro de Processamento 
de Dados, da Secretaria Municipal da Educação, lotada 
na Secretaria de Educação deste Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., com seus efeitos 
jurídicos retroativo a  02 de janeiro/2020, até ulterior 
deliberação. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de Lagoa de 
Roça-PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

PORTARIA N° 27/2021. 

 
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 o Sr. AFONSO FIRMINO 
HENRIQUE, CPF/MF. 021.553.564-20, para exercer o 

Cargo Comissionado de Administrador do Mercado 
Público, lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo 
deste Município de São Sebastião de Lagoa de Roça-
PB., com seus efeitos jurídicos retroativo a 02 de 
janeiro/2020, até ulterior deliberação. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de Lagoa de 
Roça-PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 

PORTARIA N° 28/2021. 

 
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 o Sr. ALEXANDRE DE SOUZA, 
CPF/MF. 911.775.537-91, para exercer o Cargo 

Comissionado de Diretor do Departamento de Esportes, 
lotado na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, deste 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 
com seus efeitos jurídicos retroativo a 02 de 
janeiro/2020, até ulterior deliberação. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de Lagoa de 
Roça-PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

 

PORTARIA N° 29/2021 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da 

Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
por Lei; 
 

RESOLVE 
 

NOMEAR o Sr. AMADEU JOSÉ DE FARIAS, 

CPF nº 526.128.994-72, para o Cargo Comissionado de 
Secretário de Gabinete, lotado na Secretaria de Obras e 
Urbanismo deste Município de São Sebastião de Lagoa 
de Roça-PB.  

 
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 01 de  

fevereiro  de 2021. 
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PORTARIA Nº 30/2021. 

 
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. ANALICE DOS SANTOS 
SILVA BARBOSA, CPF/MF. 157.797.497-28, para 
exercer o cargo em Comissão de ASSESSORA 
TÉCNICA, lotando-a na Secretaria de Educação 
deste Município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça-PB., com seus efeitos jurídicos retroativo a 
02 de janeiro/2020, até ulterior deliberação. 

 
Publique-se e Registre-se. 

 
 Gabinete da Prefeita Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça/PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 

 

PORTARIA N° 31/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

RESOLVE 
 

NOMEAR BIANCA DINIZ CARDOSO DA 
SILVA, CPF 117.697.724-56, para exercer o 
Cargo Comissionado de Operadora Técnica dos 
Programas da Educação, lotada na Secretaria da 
Educação deste Município, até ulterior 
deliberação. 

. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

 

PORTARIA Nº 32/2021. 

 
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 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 

 

PORTARIA Nº 33/2021. 

 
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 o Sr. EDVALDO FARIAS DE 
SOUZA, CPF/MF. 954.421.387-20, para exercer o 
Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de 
Manutenção das Praças, lotando-o na Secretaria 
de Transportes deste Município, até ulterior 
deliberação. 

Publique-se e Registre-se. 
 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 
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PORTARIA N° 34/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

RESOLVE 
 

NOMEAR ELIANE DOS SANTOS CPF nº. 
101.215.624-92, RG. nº 3.760.023/SSP/PB., para 
o Cargo de Diretora do Departamento da 
Assistência Social, lotada na Secretaria de 
Assistência Social deste Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., até ulterior 
deliberação. 

. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
 
 

PORTARIA N° 35/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

RESOLVE 
 

NOMEAR ELIANE TOMÉZ VENANCIO 
DA SILVA, CPF nº. 052.985.454-67, para exercer 
o Cargo Comissionado de Secretária de Gabinete, 
lotada na Secretaria de Saúde deste Município de 
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., até ulterior 
deliberação. 

. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA N.º 36/2021. 

 
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. ELYDA TRAJANO 
ALVES, CPF/MF. 102.635.684-90, para exercer o 
Cargo em Comissão de Diretora do Centro de 
Processamento de Dados da Secretaria de 
Saúde, lotando-a na Secretaria de Saúde deste 
Município, até ulterior deliberação. 
 

Publique-se e Registre-se. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 
 

PORTARIA Nº 37/2021. 

 
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. 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. 

Publique-se e Registre-se. 
 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 
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PORTARIA Nº 38/2021. 

 
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 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. 

Publique-se e Registre-se. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 
 

PORTARIA Nº 39/2021. 

 
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. FABIANA FERNANDES 
DE SOUZA, CPF/MF. 056.024.264-69, para 
exercer o cargo Comissionado de Secretaria de 
Gabinete, lotando-a na Secretaria de 
Administração, deste Município, até ulterior 
deliberação. 

Publique-se e Registre-se. 
 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 
 

PORTARIA N° 40/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

RESOLVE 
 

NOMEAR, FELIPE BEZERRA DOS 
SANTOS, CPF nº 153.550.234-79, RG nº 
3.960.901/SSP/PB., para exercer o Cargo 
Comissionado de Assessor de Gabinete, lotado na 
Secretaria de Educação deste Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., até ulterior 
deliberação. 

. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
 
 

PORTARIA N° 41/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

RESOLVE 
 

NOMEAR o Sr. GUSTAVO DE FARIAS 
PEDONI, para o Cargo Comissionado de Assessor 
Técnico, lotado na Secretaria de Obras e 
Urbanismo deste Município de São  Sebastião de 
Lagoa de Roça-PB.  

 
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 01 

de fevereiro de 2021. 
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PORTARIA N° 42/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

RESOLVE 
 

NOMEAR HENRIQUE PAULINO DA 
COSTA, CPF 017.320.494-59, para exercer o 
Cargo Comissionado de Assessor de Gabinete, 
lotado na Secretaria de Transportes deste 
Município, até ulterior deliberação. 

. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
 

PORTARIA Nº 43/2021. 

 
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. 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. 
 

Publique-se e Registre-se. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 
 

PORTARIA Nº 44/2021. 

 
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. JAQUELINE 
ALEXANDRINO DE SOUZA, RG. 4.095.906-SSP-
PB., CPF/MF. 102.635.654-75, para exercer o 
cargo Comissionado de Secretário de Gabinete, 
lotada na Secretaria de Educação deste Município. 

Publique-se e Registre-se. 
 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 
 

PORTARIA Nº 45/2021. 

 
 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 o Sr. JOSEILTON PEREIRA, 
CPF/MF. 643.743.434-15, para exercer o cargo 
Comissionado de Assessor de Comunicação, 
lotando-o no Gabinete do Prefeito, até ulterior 
deliberação. 

 
Publique-se e Registre-se. 

 
 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 
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PORTARIA Nº 46/2021. 

 
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. 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. 
 

Publique-se e Registre-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 

 

PORTARIA Nº 47/2021. 

 
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 o Sr. LINDOLFO GOMES DE 
MELO, CPF. 497.671.864-68, para exercer o 
Cargo em Comissão de SECRETÁRIO DE 
GABINETE, lotada na Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Irrigação deste Município. 

Publique-se e Registre-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 

PORTARIA Nº 48/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

NOMEAR o Sr. LOURIVALDO 
SEVERINO AVELINO, CPF. 025.628.314-11, para 
exercer o Cargo em Comissão de CHEFE DA 
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, lotando-o 
na Secretaria de Obras e Urbanismo, deste 
Município até ulterior deliberação. 
 

Publique-se e Registre-se. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 

 
 
 

PORTARIA N° 49/2021. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA – PB, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município  

 
RESOLVE 
Nomear LUANA KELLI DA SILVA, para o 

cargo de Provimento em Comissão de 
ASSESSORA DE GABIENTE, ficando lotada na 
Secretaria de Educação, até ulterior deliberação. 

 
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 

de fevereiro de 2021. 

 
. 
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PORTARIA Nº 50/2021. 

 
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 o Sr. LUIZ INACIO DE AGUIAR 
NETO, CPF/MF. 041.780.614-02, para exercer o 
Cargo em Comissão de Diretor do Departamento 
de Vigilância Municipal, lotando-o na Secretaria 
de Obras e Urbanismo deste Município, até ulterior 
deliberação. 

Publique-se e Registre-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 
 

PORTARIA Nº 51/2021. 

 
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 o Sr. MANUEL RUFINO DOS 
SANTOS,  CPF/MF. 031.449.804-47, para exercer 
o Cargo em Comissão de Diretor do 
Departamento de Limpeza Pública, lotando-o na 
Secretaria de Obras e Urbanismo, deste 
Município, até ulterior deliberação. 

Publique-se e Registre-se. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 

 

PORTARIA Nº 52/2021. 

 
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. MARCELA DE 
ALMEIDA BARROS, RG. 2.450.476-SSP-PB., 
CPF. 038.946.444-94, para exercer o Cargo em 
Comissão de DIRETORA DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, deste 
Município, lotando-a na Secretaria de Assistência 
Social, até ulterior deliberação. 

Publique-se e Registre-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 
 

PORTARIA Nº 53/2021. 

 
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. MARCELA DE 
ALMEIDA BARROS, RG. 2.450.476-SSP-PB., 
CPF. 038.946.444-94, para exercer o Cargo em 
Comissão de DIRETORA DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, deste 
Município, lotando-a na Secretaria de Assistência 
Social, até ulterior deliberação. 

Publique-se e Registre-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 
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PORTARIA Nº 54/2021. 

 
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. MARIA DA VITORIA DO 
NASCIMENTO SANTOS, RG 2.937.120-2ª VIA- 
SSP-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. 

Publique-se e Registre-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 55/2021. 

 
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. MARIA DAS GRACAS 
PAULINO DE ANDRADE, CPF/MF. 601.919.294-
68, para exercer o Cargo em Comissão de 
Coordenadora do Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS, lotada na Secretaria de 
Saúde, deste Município, até ulterior deliberação. 

Publique-se e Registre-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça/PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 

PORTARIA N° 56/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

RESOLVE 
 

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. 
 

Gabinete do Prefeito de São Sebastião de 
Lagoa de Roça-PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

 

PORTARIA Nº 57/2021. 

 
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. 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. 
 

Publique-se e Registre-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 
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PORTARIA Nº 58/2021. 

 
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. 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. 

 
Publique-se e Registre-se. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 
 

PORTARIA N° 59/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

 
RESOLVE 

 
NOMEAR a  Sra. Micaele dos Santos 

Farias RG. 4.070.267-SSP-PB., CPF. 
122.631.364-79, para o Cargo COMISSIONADO 
de Assessora de Gabinete, lotada na Secretaria 
de Assistência Social deste Município, até ulterior 
deliberação. 

. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB, 01 de janeiro de 2021. 

 
 
 

PORTARIA Nº 60/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais e 
estribado no Art. 72, VI da Lei Orgânica do 
Município, e artigos 30 e 31 da Lei Complementar 
n.º 01 de 06 de Janeiro de 1993. 
 
 R E S O L V E: 
 

NOMEAR MISAEL RONCALLI PEREIRA 
BRITO, RG. 3.799.852-2ª VIA-SSP-PB., CPF. 
054.877.884-13, para Cargo Comissionado de 
Assessor de Gabinete, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde deste Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça-PB. 

Publique-se e Registre-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de janeiro 
de 2021. 

 
 

 
 

PORTARIA Nº 61/2021. 

 
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. 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. 

Publique-se e Registre-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de São S. 

de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro de 2021. 
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PORTARIA N° 62/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

RESOLVE 
 

NOMEAR, a Senhora NATÁLIA 
CAROLINE DA SILVA CAITANO, RG. 4.350.860-
SSP-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. 

. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

 

PORTARIA Nº 63/2021. 

 
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 o Sr. ORLANDO JOSE DA 
SILVA JUNIOR, CPF/MF. 052.074.304-08, para 
exercer o Cargo em Comissão de Diretor do 
Departamento de Informática, lotando-o na 
Secretaria de Administração, deste Município, até 
ulterior deliberação. 

 
Publique-se e Registre-se. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 

PORTARIA N° 64/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais e 
estribado no Art. 72, VI da Lei Orgânica do 
Município, e artigos 30 e 31 da Lei Complementar 
n.º 01 de 06 de Janeiro de 1993. 

 
RESOLVE 

 
NOMEAR OSMAR DOS SANTOS FILHO, 

RG. 4.365.600-SSP-PB., CPF. 132.172.494-29, 
para o Cargo Comissionado de Assessor Técnico, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município, até ulterior deliberação.  

 
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 01 

de fevereiro de 2021. 

 
 

 
 

PORTARIA Nº 65/2021. 

 
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. 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. 
 

Publique-se e Registre-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 
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PORTARIA N° 66/2021. 

 
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; 
 

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. 
 

São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, 01 
de fevereiro de 2021. 

 
 
 

 
 

PORTARIA N° 67/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

RESOLVE 
 

NOMEAR o Sr. ROBSON DE LUNA LINS, 
CPF. 025.902.594-17, para exercer o Cargo em 
Comissão de CHEFE DO ARQUIVO GERAL, 
lotando-o na Secretaria de Administração, deste 
Município, até ulterior deliberação. 

. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

 
 

PORTARIA N° 68/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

RESOLVE 
 

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. 

. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
 

PORTARIA Nº 69/2021. 

 
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. SANDRA MARIA DE 
FARIAS SANTOS, RG. 1.634.944-2ª VIA-SSP-
PB., 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. 

 
Publique-se e Registre-se. 

 
 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 
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PORTARIA Nº 70/2021. 

 
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. SUELANE GREGORIO 
BEZERRA MORENO, CPF/MF. 051.923.874-50, 
para exercer o Cargo em Comissão de Chefe do 
Almoxarifado da Secretaria de Educação, 
lotando-a na Secretaria de Educação, deste 
Município, até ulterior deliberação. 
 

Publique-se e Registre-se. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 

 

PORTARIA Nº 71/2021. 

 
 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 THAYS MILLENA BENTO 
ALMEIDA, CPF/MF. 143.935.294-13, para exercer 
o cargo Comissionado de Secretaria de Gabinete, 
lotando-a na Secretaria de Cultura, Esporte e 
Laser deste Município, até ulterior deliberação. 
 

Publique-se e Registre-se. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 

PORTARIA Nº 72/2021. 

 
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. 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. 
 

Publique-se e Registre-se. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro 
de 2021. 

 
 
 

 

PORTARIA Nº 73 DE 22 /02/ 2021. 

 
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;  

 

RESOLVE:  

 

NOMEAR o Titular e respectivo suplente abaixo 

relacionados, membros do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA;  

 

RELAÇÃO DOS CONSELHEIROS 

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS  

 

Secretaria Municipal de Educação 

 

TITULAR: HELTON PABLO MOURA SANTOS 

SUPLENTE: ADRIANA ALVES 
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Secretaria Municipal de Assistência Social  

 

TITULAR: ISABELA VIEIRA ALVES FARIAS 

SUPLENTE: ELIANE DOS SANTOS  

 

Secretaria Municipal de Saúde  

 

TITULAR: FABÍOLA CARLA FEITOSA SIMÕES 

VIDAL 

SUPLENTE: EVANDRO CARLOS DUARTE 

 

RELAÇÃO DOS CONSELHEIROS 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL  

 

Igreja Católica  

 

TITULAR: WELLINGTON DOS SANTOS 

SUPLENTE: LUZINETE SANTOS DA SILVA  

 

Igreja Evangélica Palavra Viva e Eficaz 

 

TITULAR: EDILMA DA SILVA LEITE 

VASCONELOS 

SUPLENTE: JÉNIFFER PALOMA DA CRUZ LEAL 

 

Associações Rurais  

 

TITULAR: ESTEFFESON DE SOUZA  

SUPLENTE: IVONETE TRAJANO DA SILVA 

 

Neste ato, fica revogada a Portaria 113 de 25 de 

maio de 2017. 

 

Publique-se e Registre-se. Dê-se Ciência aos 

mesmos. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de São S. de 

Lagoa de Roça – PB. 22 de fevereiro de 2021. 

 

 
 
 
 
 

PORTARIA N° 74/2021. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

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

RESOLVE 
 

REVOGAR A PORTARIA 23 de 04 de 
janeiro de 2021, que nomeou ELIANE 
FERREIRA LUSTOSA, CPF. 108.848.824-20, 
para exercer o Cargo em Comissão de 
COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, lotando-a 
na Secretaria de Saúde, deste Município, com 
seus efeitos jurídicos  retroativo a partir de 01 de 
fevereiro de 2021. 

. 
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

DECRETO Nº 04 DE 01 /02/ 2021. 

 
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº. 03 

DE 17 DE JANEIRO 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 
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afastamento social precoce para restringir a 

disseminação do Novo Coronavírus (COVID-

19);  

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º. Fica terminantemente proibido o 

funcionamento, até a vigência desse decreto 

15/02/2021, os seguintes estabelecimentos e 

atividades:  

I - Práticas Esportivas em Ginásio de Esportes e 

demais espaços fechados públicos e privados; 

II – Fica terminantemente Proibido a realização de 

jogos e demais atividades esportivas com atletas e 

competidores de outros municípios. 

Art. 2º. As seguintes atividades poderão funcionar, 

observando os protocolos de funcionamento 

específico de cada atividade, sendo obrigatório a 

todas o uso de máscaras faciais e álcool líquido ou 

em gel 70 graus: 

I - Salões de Beleza, Barbearias e demais 

estabelecimentos de estética, atendendo 

exclusivamente por agendamento prévio e sem 

aglomerações de pessoas nas suas 

dependências; 

II - Comércio de Confecções, miudezas, artigos 

importados, papelaria e lojas de móveis e eletros, 

atendendo o controle de entrada de pessoas, 

sendo ofertado na entrada álcool líquido ou em gel 

70 graus, observando as normas do 

distanciamento social;  

III - Igrejas e demais tipos de culto e reuniões que 

aglomeram pessoas, as missas, cultos e demais 

cerimônias religiosas poderão ser realizadas 

online e nas sedes das Igrejas e templos 

presencialmente, neste caso com ocupação 

máxima de 30% (trinta por cento) da capacidade e 

observando todas as normas do distanciamento 

social entre os fiéis de 1,5 metros. 

IV - Restaurantes, bares, lanchonetes e similares, 

atendendo o controle de entrada de pessoas, 

sendo ofertado na entrada álcool líquido ou em gel 

70 graus, observando as normas do 

distanciamento social de 1,5 metros entre as 

mesas (cada mesa com no máximo 4 pessoas), 

DEVENDO O FUNCIONAMENTO SEREM NO 

PERÍODO DAS 08:00 ÀS 22:00 HORAS, após 

esse horário só poderá funcionar em Sistema de 

Pronta entrega (DELIVERY); 

V- Mercado Público Municipal, atendendo o 

controle de entrada de pessoas; 

VI- Lan House, atendendo o controle de entrada 

de pessoas, sendo ofertado na entrada álcool 

líquido ou em gel 70 graus, observando as normas 

do distanciamento social;  

 VII- Serviços de locação de itens para festas e 

buffets, atendendo o controle de entrada de 

pessoas, sendo ofertado na entrada álcool líquido 

ou em gel 70 graus, observando as normas do 

distanciamento social;  

VIII- Academias e demais atividades de ginástica, 

atendendo o controle de entrada de pessoas, para 

não haver aglomeração, manter os equipamentos 

com uma distância mínima de 1,5 metros, fazer 

frequentemente a limpeza dos equipamentos 

utilizados e ofertar na entrada álcool líquido ou em 

gel 70 graus, observando as normas do 

distanciamento social. 

IX - Comércio ambulante, observando as normas 

do distanciamento social;  

X – Realização de atividades esportivas em 

ambientes abertos públicos e privados, sendo 

permitido apenas jogos com apenas atletas deste 

Município.  

Art. 3º. Fica expressamente necessário e 

obrigatório o uso de máscaras de proteção facial 

para toda a população do Município. 

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. 

§ 1º. Para as atividades essenciais, deverá o 

estabelecimento limitar a quantidade de pessoas 

dentro do seu espaço físico de no máximo 03 

(três) pessoas, e a venda de mercadorias de 

forma a impedir a formação de estoque por parte 

do consumidor, como também controlar o 

distanciamento das mesmas por um espaço de no 

mínimo 02 (dois) metros de distância, no ato do 

atendimento. 

Art. 5º. O desatendimento ou a tentativa de burla 

às medidas estabelecidas neste Decreto 

caracterizará infração à legislação municipal e 
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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).  

Art. 7º. Fica proibido o banho em açudes, 

barragens, riachos, cursos d’água ou quaisquer ou 

 Art. 8º. 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. 9º. Fica mantido o calendário de Licitações, 

não havendo qualquer interrupção ou suspensão;  

Art. 10. 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. 11. Poderão ser editados regulamentos para 

complementar as determinações constantes neste 

Decreto. 

 Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data da 

sua publicação.  

Art. 13. 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, 01 de fevereiro de 2021. 

 

DECRETO Nº 06/2021, DE 12 /02/ 2021. 

 
 

DECRETA PONTO FACULTATIVO NOS 

DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO 2021. 

 

CONSIDERANDO, o fato dos dias 15 e 

16 de fevereiro de 2021, serem DIAS DO 

CALENDÁRIO carnavalesco, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Em face do Calendário 

carnavalesco, fica decretado Ponto 

Facultativo nos dias 15 e 16 de fevereiro 

do corrente exercício, para os 

Funcionários Públicos desta Prefeitura 

Municipal de São Sebastião de Lagoa de 

Roça. 

  

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Art. 3º. Publique-se e Registre-se. 

 

São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 12 

de fevereiro de 2021. 
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DECRETO Nº 07, DE 12 /02/ 2021. 

 
Declara de Utilidade Pública para 

fins de Desapropriação, em caráter de 

urgência, os imóveis que especifica e dá 

outras providencias. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PB, no uso 

de suas atribuições legais, e dos poderes que lhe 

são conferidos no inc. VI, do art. 72, da Lei 

Orgânica Municipal e, 

 

CONSIDERANDO a competência dada 

aos Municípios pelo art. 30, inc. V, da Constituição 

Federal, de 1988; 

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso 

XVIII, do art. 12, da Lei Orgânica do Município de 

São Sebastião de Lagoa de Roça; 

 

CONSIDERANDO o interesse da 

administração pública municipal nos imóveis de 

propriedades, a primeira GENILDO SILVA 

FEITOSA, CPF/MF 219.969.974-91, localizada na 

Rua Antônio Apolinário da Silva, nº 261, centro 

nesta cidade, e a segunda IVANILDA MARIA DE 

SOUZA FERNANDES, CPF/MF 012.172.254-63. 

localizada na Travessa Antônio Apolinário da 

Silva, nº 259, centro, nesta cidade de São 

Sebastião de lagoa de Roça-PB., especialmente 

em razão de suas localizações e dimensões, com 

a finalidade abrir uma rua, melhorando assim os 

serviços públicos essenciais; 

 

CONSIDERANDO o interesse público de 

se adquirir o imóvel que será destinado a abrigar 

serviços no centro da cidade atendendo à 

necessidade da administração; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade 

Pública, para fins de desapropriação amigável ou 

judicial, em caráter de urgência, o imóvel abaixo 

relacionado: 

IMÓVEIS DECLARADOS DE UTILIDADE 

PÚBLICA: 

Imóvel urbano pertencente ao Sr. GENILDO 

SILVA FEITOSA, CPF/MF 219.969.974-91, com 

área total coberta de 43,25m² (quarenta e três 

vírgula vinte e cinco metros quadrados), sendo 5 

metros de frente e fundos por 8,65 de ditos de 

ambos os lados, em terreno cedido pelo então 

proprietário ALIPIO BEZERRA DE MELO, que 

mede 6,10m de frente e fundo por 21,20 ditos de 

ambos os lados. 

Imóvel urbano pertencente a Sra. IVANILDA 

MARIA DE SOUZA FERNANDES, CPF/MF 

012.172.254-63, com área total coberta de 

103,39m² (cento e três virgula trinta e nove metros 

quadrados), sendo 6,10 metros de frente por 5,40 

metros de fundos, por 18,00 metres do lado 

direito, e 17,98 m do lado esquerdo, em terreno 

cedido pelo então proprietário ALIPIO BEZERRA 

DE MELO, que mede 6,10 metros de frente por 

5,40 metros de fundos, por 18,00 metres do lado 

direito, e 17,98 m do lado esquerdo. 

Art. 2º - A presente desapropriação 

destina-se a abertura de uma rua com calçada, 

nos termos do inciso XVIII, art. 12, da Lei orgânica 

do Município. 

Art. 3º - Os imóveis expropriados deverão 

serem avaliados na forma da Lei e as despesas 

decorrentes da desapropriação a que refere o 

presente Decreto correrão à conta da dotação 

orçamentária constante do orçamento vigente. 

Art. 4º - Fica a Procuradoria Jurídica do 

Município autorizada a tomar as medidas 

administrativas e/ou judiciais cabíveis para 

efetivação da presente desapropriação. 

Art. 5º - É parte integrante deste Decreto o 

Anexo I – Planta Topográfica. 

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 12 

de fevereiro de 2021. 

 
 

http://www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
https://leismunicipais.com.br/lei-organica-manaus-am


**JORNAL “O  MENSÁRIO OFICIAL”-242ª Edição - 26 de Fevereiro de 2021**  

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm  

242ª Edição  Mês: FEVEREIRO 2021 Página 17 de 61 

 

 

DECRETO Nº 08 DE 16 /02/ 2021. 

 
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº. 04 

DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 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);  

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º. Fica terminantemente proibido o 

funcionamento, até a vigência desse decreto 

28/02/2021, os seguintes estabelecimentos e 

atividades:  

 

I - Práticas Esportivas em Ginásio de Esportes e 

demais espaços fechados públicos e privados; 

 

II – Fica terminantemente Proibido a realização de 

jogos e demais atividades esportivas com atletas e 

competidores de outros municípios. 

 

Art. 2º. As seguintes atividades poderão funcionar, 

observando os protocolos de funcionamento 

específico de cada atividade, sendo obrigatório a 

todas o uso de máscaras faciais e álcool líquido ou 

em gel 70 graus: 

 

I - Salões de Beleza, Barbearias e demais 

estabelecimentos de estética, atendendo 

exclusivamente por agendamento prévio e sem 

aglomerações de pessoas nas suas 

dependências; 

II - Comércio de Confecções, miudezas, artigos 

importados, papelaria e lojas de móveis e eletros, 

atendendo o controle de entrada de pessoas, 

sendo ofertado na entrada álcool líquido ou em gel 

70 graus, observando as normas do 

distanciamento social;  

III - Igrejas e demais tipos de culto e reuniões que 

aglomeram pessoas, as missas, cultos e demais 

cerimônias religiosas poderão ser realizadas 

online e nas sedes das Igrejas e templos 

presencialmente, neste caso com ocupação 

máxima de 30% (trinta por cento) da capacidade e 

observando todas as normas do distanciamento 

social entre os fiéis de 1,5 metros. 

IV - Restaurantes, bares, lanchonetes e similares, 

atendendo o controle de entrada de pessoas, 

sendo ofertado na entrada álcool líquido ou em gel 

70 graus, observando as normas do 

distanciamento social de 1,5 metros entre as 

mesas (cada mesa com no máximo 4 pessoas), 

DEVENDO O FUNCIONAMENTO SEREM NO 

PERÍODO DAS 08:00 ÀS 22:00 HORAS, após 

esse horário só poderá funcionar em Sistema de 

Pronta entrega (DELIVERY); 

V- Mercado Público Municipal, atendendo o 

controle de entrada de pessoas; 

VI- Lan House, atendendo o controle de entrada 

de pessoas, sendo ofertado na entrada álcool 

líquido ou em gel 70 graus, observando as normas 

do distanciamento social;  

 VII- Serviços de locação de itens para festas e 

buffets, atendendo o controle de entrada de 

pessoas, sendo ofertado na entrada álcool líquido 

ou em gel 70 graus, observando as normas do 

distanciamento social;  

VIII- Academias e demais atividades de ginástica, 

atendendo o controle de entrada de pessoas, para 

não haver aglomeração, manter os equipamentos 

com uma distância mínima de 1,5 metros, fazer 

frequentemente a limpeza dos equipamentos 
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utilizados e ofertar na entrada álcool líquido ou em 

gel 70 graus, observando as normas do 

distanciamento social. 

IX - Comércio ambulante, observando as normas 

do distanciamento social;  

X – Realização de atividades esportivas em 

ambientes abertos públicos e privados, sendo 

permitido apenas jogos com apenas atletas deste 

Município.  

 

Art. 3º. Fica expressamente necessário e 

obrigatório o uso de máscaras de proteção facial 

para toda a população do Município. 

 

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. 

 

§ 1º. Para as atividades essenciais, deverá o 

estabelecimento limitar a quantidade de pessoas 

dentro do seu espaço físico de no máximo 03 

(três) pessoas, e a venda de mercadorias de 

forma a impedir a formação de estoque por parte 

do consumidor, como também controlar o 

distanciamento das mesmas por um espaço de no 

mínimo 02 (dois) metros de distância, no ato do 

atendimento. 

 

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).  

 

Art. 7º. Fica proibido o banho em açudes, 

barragens, riachos, cursos d’água ou quaisquer 

outros semelhantes. 

 

 Art. 8º. 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. 9º. Fica mantido o calendário de Licitações, 

não havendo qualquer interrupção ou suspensão; 

  

Art. 10. 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. 11. Poderão ser editados regulamentos para 

complementar as determinações constantes neste 

Decreto. 

 

 Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data da 

sua publicação.  

 

Art. 13. 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, 16 de fevereiro de 2021. 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 01/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, do outro GEALYSON MARTINS 

SANTOS, CPF/MF n.º 105.543.144-73, brasileiro, 

paraibano, casado, residente e domiciliado na Rua 

José Rodrigues Coura, 66, Centro, São Sebastião 

de Lagoa de Roça – PB, LOCADOR, firmado o 

presente CONTRATO mediante as cláusulas e 

condições a seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede o LOCADOR 

uma casa, situada na Rua José Rodrigues Coura, 

68, Centro, nesta cidade de São Sebastião de 

Lagoa de Roça – PB, para o funcionamento do 

Artesanato das mulheres referenciadas pelo 

CRAS deste Município. 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

mensais, pagável diretamente a outro GEALYSON 

MARTINS SANTOS, com recursos do 

FPM/DIVERSOS/ICMS/FMAS. 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade do locatário; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB, para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB, 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

GEALYSON MARTINS SANTOS  

Locador 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 02/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, do outro MARINALDO FARIAS DE 

SOUZA, CPF/MF n.º 789.903.194-04, brasileiro, 

paraibano, casado, residente e domiciliado na Rua 

José Rodrigues Coura, 39, Centro, São S. de 

Lagoa de Roça – PB., LOCADOR, firmado o 

presente CONTRATO mediante as cláusulas e 

condições a seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede o LOCADOR 

uma casa, situada na Rua Inácio Clementino , s/n, 

Centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa 

de Roça – PB, com o intuito de atender a 

determinação do Ministério Público da Comarca 

de Esperança – PB, com a finalidade de 

reconduzir o vínculo familiar do Sr. SEVERINO 

VENÂNCIO DE SOUZA e seus filhos menores, 

que estavam abrigados na Casa de Apoio Nosso 

Lar, na cidade de Esperança – PB. 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

mensais, pagável diretamente a MARINALDO 

FARIAS DE SOUZA, com recursos do 

FPM/ICMS/DIVERSOS; 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibida de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade do locador; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

 Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB, para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB., 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

MARINALDO FARIAS DE SOUZA  

Locador 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 03/2021. 

  

Pelo presente instrumento particular de contrato 

de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, da outra MARIA DAS DORES 

NASCIMENTO DE SOUZA, CPF/MF n.º 

019.418.864-77, brasileira, paraibana, casada, 

residente e domiciliado na Rua Manoel Carlos, 18,  

Centro, São S. de Lagoa de Roça – PB., 

LOCADORA, firmado o presente CONTRATO 

mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede a LOCADORA 

uma casa, situada na Rua José Rodrigues Coura, 

96, Centro, nesta cidade de São Sebastião de 

Lagoa de Roça – PB, para o funcionamento do 

Conselho Tutelar, deste Município; 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

mensais, pagável diretamente a MARIA DAS 

DORES NASCIMENTO DE SOUZA, com recursos 

do FPM/ICMS/DIVERSOS/FMAS; 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade do locatário; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB., para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB., 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA  

Locadora 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

 Nº 04/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, do outro BENEDITO BRAZ DA 

SILVA, CPF/MF n.º 468.341.504-63, brasileiro, 

paraibano, residente e domiciliado na Rua João 

Suassuna, 203, Centro, Campina Grande – PB, 

LOCADOR, firmado o presente CONTRATO 

mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede o LOCADOR 

uma casa, situada na Rua João Terto, s/n, Centro, 

nesta cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça 

– PB, para o funcionamento dos Programas 

Municipais de Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV, deste 

Município. 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (02) DOIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

mensais, pagável diretamente a outro BENEDITO 

BRAZ DA SILVA, com recursos do FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade do locatário; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

 Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB., para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB, 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

BENEDITO BRAZ DA SILVA 

Locador 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 05/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, do outro LUIZ BATISTA DE MARIA, 

CPF/MF n.º 535.144.597-20, brasileiro, paraibano, 

casado, residente e domiciliado na Rua Juvino 

Sobreira de Carvalho, 25, Centro, São Sebastião 

de Lagoa de Roça – PB, LOCADOR, firmado o 

presente CONTRATO mediante as cláusulas e 

condições a seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede o LOCADOR 

uma casa, situada na Rua Faustino Moura, 31, 

Centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa 

de Roça – PB, para o funcionamento da UBS/PSF 

I Santa Terezinha, deste Município. 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 06 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

mensais, pagável diretamente a outro LUIZ 

BATISTA DE MARIA, com recursos do 

FPM/DIVERSOS/ICMS/FUS. 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade do locatário; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

 

 Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB, para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB, 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

LUIZ BATISTA DE MARIA  

Locador 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 06/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, do outro AGNALDO AUGUSTO 

FAUSTINO, CPF/MF n.º 981.785.554-68, 

brasileiro, paraibano, casado, residente e 

domiciliado na Rua Antonio de Souza Lopes, nº 

100, ap 1002. Bloco C, Catolé, Campina Grande – 

PB., LOCADOR, firmado o presente CONTRATO 

mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede o LOCADOR 

um Imóvel, situada na Rua Maria Morais, nº 015, 

Centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa 

de Roça – PB, para o funcionamento da BASE DO 

SAMU, deste Município; 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 700,00 (setecentos reais) 

mensais, pagável diretamente a AGNALDO 

AUGUSTO FAUSTINO, com recursos do 

FPM/ICMS/DIVERSOS; 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade da Locatária; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB., para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB., 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO 

Locador 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 07/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, da outra MARIA DO SOCORRO 

CORREIA, CPF/MF n.º 690.761.894-04, brasileira, 

paraibana, casada, residente e domiciliado na Rua 

Joaquim Guilherme de Vasconcelos. s/n, Centro, 

São S. de Lagoa de Roça – PB., LOCADORA, 

firmado o presente CONTRATO mediante as 

cláusulas e condições a seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede o LOCADOR 

uma casa, situada na Rua Faustino Moura, 34, 

Centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa 

de Roça – PB, para o funcionamento do CAPS, 

deste Município; 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 800,00 (oitocentos reais) 

mensais, pagável diretamente a MARIA DO 

SOCORRO CORREIA, com recursos do 

FPM/ICMS/DIVERSOS; 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibida de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade do locatário; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

 Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB., para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB., 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

MARIA DO SOCORRO CORREIA  

Locadora 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 08/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, da outra a Sra LUZIA FERREIRA DE 

SOUZA, RG. 2742687-SSP-PB, CPF/MF n.º 

049.312.964-24, brasileira, paraibana, casada, 

residente e domiciliada na Rua José Rodrigues 

Coura, s/n, nesta cidade de São Sebastião de 

Lagoa de Roça/PB., LOCADORA, firmado o 

presente CONTRATO mediante as cláusulas e 

condições a seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede a LOCADORA 

uma casa, situada na Rua Juvino Sobreira de 

Carvalho, s/n, Centro, nesta cidade de São 

Sebastião de Lagoa de Roça/PB, para ficar a 

disposição da Secretaria Municipal de Saúde; 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é de (06) 

SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 2021, e 

terminar em 30 de junho de 2021. O valor da 

locação é de R$ 1.000,00 (hum mil reais) mensais, 

pagável diretamente a LUZIA FERREIRA DE 

SOUZA, com recursos do 

FPM/ICMS/DIVERSOS/FUS; 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade do locatário; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB., para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB, 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

LUZIA FERREIRA DE SOUZA  

Locadora 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 09/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, da outra SERGIANO JOSE DA 

SILVA, CPF/MF n.º 039.887.044-66, brasileiro, 

paraibano, casado, residente e domiciliado na Rua 

Quintino Paulino da Costa, 18,  Centro, São S. de 

Lagoa de Roça – PB., LOCADOR, firmado o 

presente CONTRATO mediante as cláusulas e 

condições a seguir: 

 

 Cláusula Primeira: Cede o LOCADOR 

um Prédio, situada na Rua Ademar Felipe da 

Silva, s/n, Térreo, Centro, nesta cidade de São 

Sebastião de Lagoa de Roça – PB, para o 

funcionamento da Unidade Básica de Saúde da 

Família Abel Francisco Bezerra, deste 

Município; 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS CINCO, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

mensais, pagável diretamente a SERGIANO 

JOSE DA SILVA, com recursos do 

FPM/ICMS/DIVERSOS/FMAS; 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade do locatário; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB., para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB., 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

SERGIANO JOSÉ DA SILVA 

Locador 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 10/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, do outro MARIA ZÉLIA BRANDÃO 

CRUZ, RG. 471.004-SSP-PB., CPF/MF n.º 

218.562.494-68, brasileira, paraibana, casada, 

residente e domiciliado na Rua José Rodrigues 

Coura, 55, centro,  nesta cidade de São Sebastião 

de Lagoa de Roça – PB., LOCADORA, firmado o 

presente CONTRATO mediante as cláusulas e 

condições a seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede a LOCADORA 

um prédio, situado na Rua José Rodrigues Coura, 

55, Centro, nesta cidade de São Sebastião de 

Lagoa de Roça – PB, para funcionamento do 

Setor de Identificação deste Município; 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais) mensais, pagável diretamente a outro 

MARIA ZÉLIA BRANDÃO CRUZ, com recursos 

do FPM/DIVERSOS/ICMS. 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade da locadora; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB, para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB, 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

MARIA ZÉLIA BRANDÃO CRUZ  

Locadora 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

 Nº 11/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, do outro ADELIA FELIX DE SOUZA, 

CPF/MF n.º 132.057.904-30, brasileira, paraibana, 

residente e domiciliada na Rua José Rodrigues 

Coura, 25, Centro, São Sebastião de Lagoa de 

Roça – PB, LOCADORA, firmado o presente 

CONTRATO mediante as cláusulas e condições a 

seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede a LOCADORA 

uma casa, situada na Rua José Rodrigues Coura, 

27 térreo, Centro, nesta cidade de São Sebastião 

de Lagoa de Roça – PB, para o funcionamento da 

Escola de Artesanato da UFPB deste Município. 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 700,00 (setecentos reais) 

mensais, pagável diretamente a outro ADELIA 

FELIX DE SOUZA, com recursos do 

FPM/DIVERSOS/ICMS. 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade da locadora; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

 Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB, para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB, 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

ADELIA FELIX DE SOUZA  

Locadora 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 12/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, da outra ISMENIA DOS SANTOS 

JORGE, CPF/MF n.º 090.214.314-08, brasileira, 

paraibana, solteira, residente e domiciliado na Rua 

Pedro Nobrega, 14 , Centro, São Sebastião de 

Lagoa de Roça – PB., LOCADORA, firmado o 

presente CONTRATO mediante as cláusulas e 

condições a seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede a LOCADORA 

uma casa, situada na Rua Pedro Nobrega, 04 - 

Centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa 

de Roça – PB, para o alojamento dos Policiais 

Militares deste Município; 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 500,00 (quinhentos e 

cinquenta reais) mensais, pagável diretamente a 

ISMENIA DOS SANTOS JORGE, com recursos 

do FPM/ICMS/DIVERSOS; 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

Cláusula Quinta: O LOCATÁRIO fica 

obrigado a fazer todos os reparos necessários ao 

imóvel locado, pintura, manutenção de assoalho, 

além de mantê-lo em perfeitas condições de 

higiene e limpeza atendendo às exigências das 

autoridades sanitárias. 

§ 1º - Reserva-se ao LOCADOR o 

direito de ir, ou mandar examinar o estado de 

conservação do imóvel locado, sempre que julgar 

conveniente. 

§ 2º - As benfeitorias realizadas no 

imóvel serão incorporadas ao mesmo. 

 Cláusula Sexta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade do locatário; 

Cláusula Sétima:: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

 Cláusula Oitava: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB, para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB, 

02 de janeiro de 2021. 

 

ISMENIA DOS SANTOS JORGE  

Locadora 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

 Nº 13/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, do outro HAROLDO JOSE 

BARBOSA ANDRADE, CPF/MF n.º 675.762.064-

20, brasileiro, paraibano, casado, residente e 

domiciliado na Rua José Rodrigues Coura, 60 A, 

Centro, São S. de Lagoa de Roça – PB., 

LOCADOR, firmado o presente CONTRATO 

mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

 Cláusula Primeira: Cede o LOCADOR 

um prédio, situado na Rua José Rodrigues Coura, 

Nº 60, Centro, nesta cidade de São Sebastião de 

Lagoa de Roça – PB, para o funcionamento da 

Secretária de Assistência Social deste Município. 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 800,00 (oitocentos reais) 

mensais, pagável diretamente a HAROLDO JOSE 

BARBOSA ANDRADE, com recursos do 

FPM/ICMS/DIVERSOS/FMAS; 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibida de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade do locatário; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

 Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB, para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB., 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE  

Locador 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 14/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, da outra ORLANDO AMORIM DOS 

SANTOS, CPF/MF n.º 275.876.064-91, brasileiro, 

paraibano, casado, residente e domiciliado na Rua 

Ademar Felipe da Silva, s/n,  Centro, São S. de 

Lagoa de Roça – PB., LOCADOR, firmado o 

presente CONTRATO mediante as cláusulas e 

condições a seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede o LOCADOR 

um Prédio, situada na Rua Ademar Felipe da 

Silva, s/n, Térreo, Centro, nesta cidade de São 

Sebastião de Lagoa de Roça – PB, para o 

funcionamento de Depósito da Secretaria de 

Agricultura, deste Município; 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

mensais, pagável diretamente a ORLANDO 

AMORIM DOS SANTOS, com recursos do 

FPM/ICMS/DIVERSOS/FMAS; 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade do locatário; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB., para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB., 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

ORLANDO AMORIM DOS SANTOS  

Locador 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 15/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, da outra NATÂNIA CRISTINA 

PEREIRA DOS SANTOS, CPF/MF n.º 

072.632.834-09, brasileira, paraibana, casada, 

residente e domiciliado na Rua José Rodrigues 

Coura, nº 82,  Centro, São S. de Lagoa de Roça – 

PB., LOCADORA, firmado o presente 

CONTRATO mediante as cláusulas e condições a 

seguir: 

 

 Cláusula Primeira: Cede a LOCADORA 

um Prédio, situada na Avenida São Pedro, nº 07, 

Térreo, Centro, nesta cidade de São Sebastião de 

Lagoa de Roça – PB, para o funcionamento do 

CREAS – Centro de Referência Especial da 

Assistência Social, deste Município; 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

mensais, pagável diretamente a NATÂNIA 

CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, com 

recursos do FPM/ICMS/DIVERSOS; 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade da Proprietária; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB., para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB., 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

NATÂNIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 

Locadora 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

Nº 16/2021. 

 

 Pelo presente instrumento particular de 

contrato de locação de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA, Estado da Paraíba, CNPJ n.º. 

08.742.439/0001-00, com endereço à Rua José 

Rodrigues Coura, 53, centro, LOCATÁRIO, 

apresentado pelo Sr. SEVERO LUIS DO 

NASCIMENTO NETO, CPF/MF n.º 028.377.614-

51, Prefeito, do outro HENRIQUE DO 

NASCIMENTO, CPF/MF n.º 134.294.144-66, 

brasileiro, paraibano, residente e domiciliado na 

Rua Euclides Targino Muniz Neto, nº 23, casa 03, 

centro, São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 

LOCADOR, firmado o presente CONTRATO 

mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 Cláusula Primeira: Cede o LOCADOR 

um Prédio, situado na Rua Euclides Targino Muniz 

Neto, s/n, Centro, nesta cidade de São Sebastião 

de Lagoa de Roça – PB, para o funcionamento 

dos Programas Municipais de Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 

SCFV, deste Município. 

Cláusula Segunda: O prazo da locação é 

de (06) SEIS MESES, a iniciar 02 de janeiro de 

2021, e terminar em 30 de junho de 2021. O valor 

da locação é de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos 

reais) mensais, pagável diretamente a HENRIQUE 

DO NASCIMENTO, com recursos do FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 

 Cláusula Terceira: Fica o LOCATÁRIO 

expressamente proibido de sublocar total ou 

parcial o IMÓVEL objeto deste Contrato; 

 Cláusula Quarta: É vedado o locatário 

realizar qualquer benfeitorias no imóvel e, mesmo 

que venha efetuar, não terá direito a indenização, 

inclusive, as tidas como útil e necessária; 

 Cláusula Quinta: As contas de água e 

energia, ficam na responsabilidade do locatário; 

Cláusula Sexta: Terminado o prazo 

contratual, o mesmo poderá ser renovado 

mediante prévio acordo entre as partes; 

Parágrafo único: Caso não haja interesse 

na renovação ou prorrogação do presente 

contrato, o locatário terá 30 dias para desocupar o 

imóvel locado, sem ônus de aluguel, apenas 

arcando com as taxas de água e energia. 

 Cláusula Sétima: Fica Eleito o Foro de 

Esperança – PB., para se dirimir as dúvidas por 

ventura existentes. 

 

 E por se acharem as partes contratantes 

de mútuo e pleno acordo, assinam de próprio 

punho 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, 

juntamente o representante das partes 

contratantes. 

 

 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB, 

02 de janeiro de 2021. 

 

 

HENRIQUE DO NASCIMENTO 

LOCADOR 
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 70/2021. 

 

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. AMANDA SABRINA 

BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME O 

DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, 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, AMANDA SABRINA BEZERRA DOS 

SANTOS, brasileira, solteira, RG. nº 

3.xxx.978/SSP/PB, CPF nº. xxx.345.574-60, 

residente e domiciliada na Rua Laura Donato de 

Araújo, nº 27, 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 PSICOLOGA, para exercer suas 

funções no CRAS (Centro de Referência da 

Assistência Social), localizado na Sede deste 

Município de São Sebastião de Lagoa de Roça-

PB., ficando a mesma lotada na Secretaria de 

Assistência Social, contratação esta considerada 

como essencialidade do serviço supra 

mencionado, bem como, ante a inexistência de 

profissional qualificado e concursado nos quadros 

do CONTRATANTE, surgindo a situação de 

excepcional interesse público; 

 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADO a importância 

de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos 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 a CONTRATADA não 

poderá praticar atos do qual resulte 

responsabilidade civil ou administrativa; falta ao 

serviço injustamente, chegar com atraso ao local 

de trabalho sem justa causa, faltar com respeito 

aos seus superiores hierárquicos e colegas, 

praticar usuras em qualquer de suas formas, 

receber comissões ou vantagens de qualquer 

espécies em razão para a qual foi admitido, 

empregar material bem como equipamento sob 

sua responsabilidade em atividade diversa da 

que foi autorizada a praticar, ou seja, a 

CONTRATADA obriga-se a todos os deveres 

funcionais aplicáveis aos servidores municipais, 

submetendo-se, inclusive, no que couberem, às 

sanções disciplinares; 

 

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a 

fornecer a CONTRATADA todos os meios 

materiais necessários para o exercício de seu 

ofício; 
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início 

em 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 

 

Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor 

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
Amanda Sabrina Bezerra dos Santos 

Contratada 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 71/2021. 

 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA-PB., E O SRA. ANDRÉA GLAUCIA 

CAMPOS TRAVASSOS, CONFORME O 

DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, residente e domiciliado na Rua 

Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui 

denominado de CONTRATANTE, e do outro 

lado, ANDRÉA GLAUCIA CAMPOS 

TRAVASSOS, brasileira, casada, RG. nº 

3.xxx.479-4-SSP/SE, CPF nº. xxx.901.694-44, 

residente e domiciliada na Rua Lenise A. de 

Medeiros, 43, Catolé, Campina Grande-PB, 

doravante denominado CONTRATADA, 

celebram o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo 

justo e contratado o que a seguir se contém: 

 

Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o 

presente contrato a necessidade da contratação 

de Profissional PSICÓLOGA, para exercer suas 

funções no Núcleo de Apoio a Saúde da Família – 

NASF, ficando o mesmo lotada na Secretaria de 

Saúde, deste Município, contratação esta 

considerada como essencialidade do serviço 

supra mencionado, bem como, ante a inexistência 

de profissional qualificado e concursado nos 

quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação 

de excepcional interesse público; 
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADA a importância 

de R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS 

REAIS); 

 

Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara 

que possui nacionalidade brasileira, idade igual 

ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta, 

está em dia com as obrigações eleitorais e 

militares, goza de boa saúde física e mental e é 

detentor do título especificado que comprove a 

habilitação para o desempenho da função acima 

mencionada;  

 

Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a 

executar os serviços mencionados em favor da 

municipalidade, durante o prazo de vigência deste 

instrumento, que é de 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 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 

 

Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor 

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

Andrea Glaucia Campos Travassos 

Contratada 
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 72/2021. 

 

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 

MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, 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, ARTHUR LIMA DE ARAUJO, brasileira, 

solteiro, RG. nº 4.xxx.138/SSP/PB, CPF nº. 

xxx.939.044-05, residente e domiciliada na Rua 

Laura Donato, n
0 

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 DIGITADOR, 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; 

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 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 
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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, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

Arthur Lima de Araújo 

Contratada 

 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 73/2021. 

 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA-PB., E A SRA. CARLA ROBERTA 

ALVES DA ROCHA, CONFORME O DISPOSTO 

NA LEI MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, residente e domiciliado na Rua 

Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui 

denominado de CONTRATANTE, e do outro 

lado, CARLA ROBERTA ALVES DA ROCHA, 

brasileira, solteira, RG. nº 3.xxx.857/SSP/PB, 

CPF nº. xxx.714.154-52, residente e domiciliada 

na Rua Manoel Martins de Oliveira, nº 101, 

centro, São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 

doravante denominado CONTRATADA, 

celebram o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo 

justo e contratado o que a seguir se contém: 

 

Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o 

presente contrato a necessidade da contratação 

de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer 

suas funções na Secretaria Municipal de Saúde, 

na sede deste Município, ficando a mesma lotada 

na Secretaria da Saúde, contratação esta 

considerada como essencialidade do serviço 

supra mencionado, bem como, ante a inexistência 

de profissional qualificado e concursado nos 

quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação 

de excepcional interesse público; 
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADO a importância 

de R$ 01 (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 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 

 

Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor 

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

Carla Roberta Alves da Rocha 

Contratada 
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 74/2021. 

 

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. DIANY PORTO 

GREGÓRIO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI 

MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, 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, DIANY PORTO GREGÓRIO, brasileira, 

casada, RG. nº 1.xxx.965–SSP-PB., CPF nº. 

xxx.318.004-00, residente e domiciliada na Rua 

José Rodrigues Coura, nº 36, 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 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ, lotando-a na Secretaria de Assistência 

Social deste Município. 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; 

 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará 

mensalmente a CONTRATADA a importância de 

01 (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 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 
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Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando A CONTRATADA não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor 

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

Diany Porto Gregório 

CONTRATADA 

 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 75/2021. 

 

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. ELIANE FERREIRA 

LUSTOSA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI 

MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, 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, ELIANE FERREIRA LUSTOSA, brasileira, 

solteira, RG. nº xxx886/SSP/PB, CPF nº. 

xxx.848.824-20, residente e domiciliada na Rua 

Inácio Clementino, nº 128, 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 TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 

para exercer suas funções na Secretaria Municipal 

de Saúde, na sede deste Município, ficando a 

mesma lotada na Secretaria da Saúde, 

contratação esta considerada como 

essencialidade do serviço supra mencionado, bem 

como, ante a inexistência de profissional 

qualificado e concursado nos quadros do 

CONTRATANTE, surgindo a situação de 

excepcional interesse público; 
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADO a importância 

de R$ 01 (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 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 

 

Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor 

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

 

Eliane Ferreira Lustosa 

Contratada 
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 76/2021. 

 

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. EVANDRO CARLOS 

DUARTE, CONFORME O DISPOSTO NA LEI 

MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, 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, EVANDRO CARLOS DUARTE, brasileiro, 

casado, RG. nº 1.xxx.563-SSP-PB., CPF nº. 

xxx.420.904-96, residente e domiciliado na 

Guilherme de Vasconcelos, 243, Bairro Bela 

Vista, São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 

doravante denominado CONTRATADO, 

celebram o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo 

justo e contratado o que a seguir se contém: 

 

Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o 

presente contrato a necessidade da contratação 

de Profissional EDUCADOR FÍSICO, para exercer 

suas funções no NASF, ficando o mesmo lotado 

na Secretaria de Saúde, deste Município, 

contratação esta considerada como 

essencialidade do serviço supra mencionado, bem 

como, ante a inexistência de profissional 

qualificado e concursado nos quadros do 

CONTRATANTE, surgindo a situação de 

excepcional interesse público; 

 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADO a importância 

de R$ 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS 

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 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 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 
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Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor 

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

Evandro Carlos Duarte 

Contratado 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 77/2021. 

 

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 

MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, 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.xxx.740-2ª VIA/SSP/PB, CPF 

nº. xxx.617.228-32, residente e domiciliado no 

Sítio Retiro, s/n
o
, 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 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 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 

 

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, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

 

Givanildo José Ribeiro 

Contratado 
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 78/2021. 

 

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. JEFERSON DA COSTA 

MOURA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI 

MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, 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, JEFERSON DA COSTA MOURA, 

brasileiro, casado, RG. nº 3.xxx.296–SSP-PB., 

CPF nº. xxx.201.024-36, residente e domiciliado 

na Rua Faustino Moura, s/nº, centro, deste 

Município de 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 DIGITADOR, para exercer suas 

funções na Secretaria de Saúde, deste Município, 

ficando o mesmo lotado na Secretaria de Saúde, 

contratação esta considerada como 

essencialidade do serviço supra mencionado, bem 

como, ante a inexistência de profissional 

concursado nos quadros do CONTRATANTE, 

suficiente para atender a demanda necessária, 

surgindo a situação de excepcional interesse 

público; 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADO a importância 

de 01 (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 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, a 

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 CONTRATADO todos os meios 

materiais necessários para o exercício de seu 

ofício; 

 

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início 

em 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 
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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, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

 

Jeferson da Costa Moura 

CONTRATADO 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 79/2021. 

 

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. JOSE LUCIANO  DA 

SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI 

MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, residente e domiciliado na Rua 

Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui 

denominado de CONTRATANTE, e do outro 

lado, JOSÉ LUCIANO DA SILVA, brasileiro, 

casado, RG. nº 2.xxx.846–SSP-PB., CPF nº. 

xxx.426.954-20, residente e domiciliado na Rua 

José Candido Coelho, nº 25, 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 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ, lotando-a na Secretaria de Assistência 

Social deste Município. 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 o CONTRATADO a importância de 

01 (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 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 

 

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, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

 

José Luciano da Silva 

CONTRATADO 
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 80/2021. 

 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA-PB., E A SRA. LUZIANA GOMES 

TRAJANO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI 

MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, residente e domiciliado na Rua 

Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui 

denominado de CONTRATANTE, e do outro 

lado, LUZIANA GOMES TRAJANO, brasileira, 

casada, RG. nº 2.xxx.562/SSP/PB, CPF nº. 

xxx.745.474-93, residente e domiciliada no Sítio 

Caracol, zona rural deste Município São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante 

denominado CONTRATADA, celebram o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a 

seguir se contém: 

 

Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o 

presente contrato a necessidade da contratação 

de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer 

suas funções na Âncora da Unidade de Saúde da 

Família Santo Antonio, localizada no Sítio Canta 

Galo, zona rural deste Município, ficando a mesma 

lotada na Secretaria da Saúde, contratação esta 

considerada como essencialidade do serviço 

supra mencionado, bem como, ante a inexistência 

de profissional qualificado e concursado nos 

quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação 

de excepcional interesse público; 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADO a importância 

de 01 (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 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 
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Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor 

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

Luziana Gomes Trajano 

Contratada 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 81/2021. 

 

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. MANOEL MICIAS 

MORENO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI 

MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, 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, MANOEL MICIAS MORENO, brasileiro, 

casado, RG. nº xxx092718–SSP-RJ., CPF nº. 

xxx.852.838-14, residente e domiciliado na Rua 

José Candido Coelho,  nº 03, centro, deste 

Município de São Sebastião de Lagoa de Roça-

PB., doravante denominado CONTRATADO, 

celebram o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo 

justo e contratado o que a seguir se contém: 

 

Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o 

presente contrato a necessidade da contratação 

de Profissional MOTORISTA, para exercer suas 

funções na Secretaria de Saúde, deste Município, 

ficando o mesmo lotado na Secretaria de Saúde, 

contratação esta considerada como 

essencialidade do serviço supra mencionado, bem 

como, ante a inexistência de profissional 

concursado nos quadros do CONTRATANTE, 

suficiente para atender a demanda necessária, 

surgindo a situação de excepcional interesse 

público; 
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADO a importância 

de R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS 

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 a 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, a 

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 CONTRATADO todos os meios 

materiais necessários para o exercício de seu 

ofício; 

 

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início 

em 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 

 

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, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

Manoel Micias Moreno 

CONTRATADO 
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 82/2021. 

 

 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.469-

SSP/PB, CPF nº. xxx.377.614-51, residente e 

domiciliado na Rua Juvino Sobreira de Carvalho, 

n° 28, centro, São Sebastião de Lagoa de Roça - 

PB, aqui denominado de CONTRATANTE, e do 

outro lado, MARIA BETÂNIA COSTA DE 

SOUTO, brasileira, casada, RG. nº 

1.xxx.517/SSP/PB, CPF nº. xxx.691.804-52, 

residente e domiciliada na Sítio Maria Morais, 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 – O Contratado 

prestará à Contratante serviços de caráter 

profissional como SUPERVISORA DO 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; 

 

 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, 

13
0
 salário, salário família ou qualquer outro direito 

trabalhista. 

 

 CLÁUSULA QUARTA – A Contratante 

arcará com o pagamento do Contratado, na 

importância de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos 

reais) mensalmente, com recursos do 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 

 

 CLÁUSULA QUINTA – O presente 

Contrato de Prestação de Serviços é firmado por 

prazo de 06 (seis) meses, sendo possível sua 

renovação por igual período, iniciando em 01 de 

fevereiro/21, com término em 01/07/2021. 

 

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 – O presente 

Contrato será regido pelas normativas aqui 

prescritas: 

 

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; 
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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 

de Gestão Descentralizada do sistema 

Único de Assistência Social – IGD-

SUAS; 

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 Roça-

PB., 01 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

Maria Betânia Costa de Souto 

Contratada 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 83/2021. 

 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PUBLICO E POR PRAZO DETERMINADO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA-PB., E A SRA. MARIA CLARA DE 

SOUZA FREIRE, CONFORME O DISPOSTO NA 

LEI MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, residente e domiciliado na Rua 

Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São 

Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui 

denominado de CONTRATANTE, e do outro 

lado, MARIA CLARA DE SOUZA FREIRE, 

brasileira, casada, RG. nº 2.xxx.178–SSP-PB., 

CPF nº. xxx.460.864-76, residente e domiciliada 

na Fazenda Maria Morais, s/nº,  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 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ, lotando-a na Secretaria de Assistência 

Social deste Município. 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 

01 (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 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 

 

Cláusula Oitava: O presente Contrato 

rescindisse-se pelo término do prazo nele 

especificado, podendo também a rescisão 

ocorrer a qualquer tempo ou a critério do 

CONTRATANTE, quando A CONTRATADA não 

corresponder ou desempenhar 

insatisfatoriamente atribuições que lhe forem 

confiadas, não se exigindo nesta hipótese, 

qualquer outra formalidade que não a de 

informar, por escrito, tal disposição, não cabendo 

em quaisquer casos nenhuma indenização; 

 

Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá 

obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o 

depósito relativo à parte do empregador da 

maneira e no valor legalmente estipulado; 

 

Cláusula Décima: O presente Contrato não cria 

vínculo empregatício de qualquer maneira e o 

tempo de serviço decorrente da presente 

contratação não será anotado para quaisquer 

efeitos; 

 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da 

Comarca de Esperança – PB., para dirimir 

qualquer dúvida originária deste Contrato, com 

expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiados que sejam. 

 

Por se acharem as partes contratantes de 

mútuo e pleno acordo, assinam o presente 

contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor 

para um só efeito e único fim, na presença das 

testemunhas adiante assinadas. 

 

                       São Sebastião de Lagoa de Roça, 

PB, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

Maria Clara de Souza Freire 

CONTRATADA 
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 84/2021. 

 

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. SAMYR CARLOS DA 

SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI 

MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, 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, SAMYR CARLOS DA SILVA, brasileiro, 

casado, RG. nº 3.xxx.0968/SSP/PB, CPF nº. 

xxx.036.654-46, residente e domiciliado no Sítio 

Camucá, s/n
0
, 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 MOTORISTA, para exercer suas 

funções no Veículo Ambulância do Município, 

ficando o mesmo lotado na Secretaria da Saúde, 

contratação esta considerada como 

essencialidade do serviço supra mencionado, bem 

como, ante a inexistência de profissional 

qualificado e concursado nos quadros do 

CONTRATANTE, surgindo a situação de 

excepcional interesse público; 

 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADO a importância 

de R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS 

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 a CONTRATADA não 

poderá praticar atos do qual resulte 

responsabilidade civil ou administrativa; falta ao 

serviço injustamente, chegar com atraso ao local 

de trabalho sem justa causa, faltar com respeito 

aos seus superiores hierárquicos e colegas, 

praticar usuras em qualquer de suas formas, 

receber comissões ou vantagens de qualquer 

espécies em razão para a qual foi admitido, 

empregar material bem como equipamento sob 

sua responsabilidade em atividade diversa da 

que foi autorizada a praticar, ou seja, a 

CONTRATADA obriga-se a todos os deveres 

funcionais aplicáveis aos servidores municipais, 

submetendo-se, inclusive, no que couberem, às 

sanções disciplinares; 

 

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a 

fornecer ao CONTRATADO todos os meios 

materiais necessários para o exercício de seu 

ofício; 

 

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início 

em 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 
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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, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

Samyr Carlos da Silva 

Contratado 

 

 

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO Nº 85/2021. 

 

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. WELLINGTON DIAS DA 

ROCHA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI 

MUNICIPAL N
0
 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.377.614-51, 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, WELLINGTON DIAS DA ROCHA, 

brasileiro, solteiro, RG. nº 3.xxx.144–SSP-PB., 

CPF nº. xxx.298.524-97, residente e domiciliado 

no Sítio Camucá, zona rural, deste Município de 

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 ENFERMEIRO, para exercer suas 

funções no SAMU, deste Município, ficando o 

mesmo lotado na Secretaria da Saúde, 

contratação esta considerada como 

essencialidade do serviço supra mencionado, bem 

como, ante a inexistência de profissional 

concursado nos quadros do CONTRATANTE, 

suficiente para atender a demanda necessária, 

surgindo a situação de excepcional interesse 

público; 

http://www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm


**JORNAL “O  MENSÁRIO OFICIAL”-242ª Edição - 26 de Fevereiro de 2021**  

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm  

242ª Edição  Mês: FEVEREIRO 2021 Página 58 de 61 

 

 

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados 

na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará 

mensalmente ao CONTRATADO a importância 

de R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA 

REAIS) por Plantão de 24 horas; 

 

Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara 

que possui nacionalidade brasileira, idade igual 

ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta, 

está em dia com as obrigações eleitorais e 

militares, goza de boa saúde física e mental e é 

detentor do título especificado que comprove a 

habilitação para o desempenho da função acima 

mencionada;  

 

Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a 

executar os serviços mencionados em favor da 

municipalidade, durante o prazo de vigência deste 

instrumento, que é de 06 (seis meses, 

empenhando esforços no desempenho dos 

trabalhos realizados; 

 

Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e 

outros previstos em lei a 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, a 

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 CONTRATADO todos os meios 

materiais necessários para o exercício de seu 

ofício; 

 

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início 

em 01/02/2021 e término em 01/07/2021; 

 

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, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 
 

Wellington Dias da Rocha 

CONTRATADO 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 

 
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 12 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
coleta, transporte e destinação final em aterro 
sanitário licenciado, com aproximadamente 90 km 
fora de percurso, com resíduos sólidos urbanos e 
rural gerados no município São Sebastião de 
Lagoa de Roça, para locação. 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; www.tce.pb.gov.br.  
 
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de 
Fevereiro de 2021 
 

ARLAN RAMOS LUCAS 
Pregoeiro Oficial 

 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 

 
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 17 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Contratação pessoa física ou jurídica 
para prestação de serviços de transporte, 
incluindo veículo com Motorista e locação de 
veículos, para atender a necessidade das 
secretarias deste Município. Conforme Termo de 
referência e especificações anexo. 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; www.tce.pb.gov.br.  
 
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 28 de 
Janeiro de 2021 
 

ARLAN RAMOS LUCAS 
Pregoeiro Oficial 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021 

 
Torna público que fará realizar através da 
Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas 
do dia 15 de Março de 2021, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação empresa técnica especializada para 
Construção de Passagem Molhada no Sítio 
Tanques e Pavimentação em Paralelepípedos nos 
Sítios Manguape, Geraldo e Tabuleiro Localizados 
no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça 
PB – Contrato de Repasse de Nº. 1064228–
66/2019 – Ministério do Desenvolvimento 
Regional. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 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; www.tce.pb.gov.br.  
 
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 23 de 
Fevereiro de 2021 

 
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA 

ROCINE - Presidente da Comissão 
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Atos do Poder Legislativo 
 
 

Resolução nº 78/2021, 02 de Fevereiro de 2021. 

 

Dispõe sobre a composição  das  

Comissões Permanentes da Câmara Municipal de 

São Sebastião  de  Lagoa de Roça-PB.,  para o 

biênio 2021/2022, e dá outras providências. 

 

 A Mesa Diretora da Câmara da Câmara 

Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça-

PB., no uso de suas atribuições e de acordo com 

a Legislação em vigor, faz saber que o Plenário 

aprovou e ela promulga a seguinte Resolução: 

 

 Art. 1º - As Comissões Permanentes da 

Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de 

Roça-PB., para o biênio 2021/2022, serão 

composta conforme os incisos seguintes: 

 

 I – Comissão de Legislação e Justiça, 

Finanças e Orçamento, composta pelos 

vereadores: Fabio Santos Almeida-Presidente, 

Edgleide Terto da Silva-Relator e Adeilton 

Fernandes de Farias-Membro. 

 II – Comissão de Educação, Esporte, 

Cultura, Lazer , Saúde,  Serviços Sociais, Meio 

Ambiente, Agricultura e Defesa do 

Consumidor, composta pelos edis: Marcelo Alves 

Ribeiro-Presidente, Washington Gonçalves de 

Queiroz-relator e Adeilton Fernandes de Farias-

Membro. 

 III – Comissão de Obras e Serviços 

Públicos  composta pelos vereadores: Fabio 

Santos Almeida-Presidente, José Ademar de 

Farias-Relator e Valdeilton  Tavares de Oliveira-

Membro. 

 IV – Comissão de Redação, Comendas 

e Títulos  composta pelos edis: Valdeilton Tavares 

de Oliveira-Presidente, José Venâncio-Relator e 

José Ademar de Farias-Membro. 

 

 Art. 2º - Em caso de licença de um dos 

vereadores(as) citados no artigo anterior, ou 

vencimento desta, o interino assumirá o lugar do 

licenciado dentro das comissões e 

reciprocamente. 

 

 Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a 

partir da data de sua promulgação até o dia 31 de 

dezembro de 2022, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

 Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 02 de 

fevereiro de 2021. 

 

Carlos Antonio da Costaa 

Presidente 

 

José Venâncio 

Vice-presidente 

 

Washington Gonçalves de Queiroz 

1º Secretário 

 

Marcelo Alves Ribeiro 

2ª Secretário 

 

 

PORTARIA Nº 05/2021. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça, Estado da Paraíba, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

 

 RESOLVE: 

 

 Exonerar o Servidor Joselito José da 

Silva, RG. 2.895.073-SSP-PB, CPF nº 

048.406.114-32 do Cargo em Comissão de 

CHEFE DE GABINETE, código OAS.4, lotado 

nesta Câmara Municipal. 

 

 Cumpra-se. 

 

 Câmara Municipal de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB., 01 de fevereiro de 2021. 

 

Carlos Antonio da Costa 

Presidente 
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PORTARIA Nº 06/2021. 

 
 O Presidente da Câmara Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça, Estado da Paraíba, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

 

 RESOLVE: 

 

 Nomear ROMÁRIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, RG. 3.894.145-SSP-PB, CPF nº 

115.780.364-45, para exercer o cargo em 

comissão de Chefe de Gabinete, código OAS.4,  

lotado na Câmara Municipal desta cidade, de 

acordo com o Artigo 3º da Lei Complementar nº 

66/97 de 19 de março de 1997. 

 Cumpra-se. 

 

 Câmara Municipal de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB., 01 de Fevereiro de 2021. 

 

Carlos Antonio da Costa 

Presidente 

 

 

PORTARIA Nº 07/2021. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça, Estado da Paraíba, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

 

 RESOLVE: 

 

 Designar os servidores Paulo Anselmo I. 

de Araújo,  Nelma Maria Bezerra e Romário 

Ferreira de Oliveira, para, sob a presidência do 

primeiro, constituírem a Comissão Permanente de 

Licitação-CPL desta Câmara Municipal, em 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações.  

 Cumpra-se. 

 

 Câmara Municipal de São Sebastião de 

Lagoa de Roça-PB., 01 de fevereiro de 2021. 

 

Carlos Antonio da Costa 

Presidente 
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