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Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB
243ª Edição / Quarta-feira / 31 de Março de 2021.

Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº 09 DE 01 DE MARÇO DE 2021.
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº. 08
DE 16 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 15 de
março de 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
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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;
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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 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
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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, 01 de março de 2021.

DECRETO Nº 11/2021, 12 /03/ 2021.
REVOGA DISPOSITNOS DO DECRETO Nº. 09
DE 01 DE MARÇO DE 2021 PARA DISPOR DE
NOVAS
MEDIDAS
TEMPORÁRIAS
E
EMERGENCIAIS
DE
PREVENÇÃO
DE
CONTÁGIO
PELO
COVID-19
(NOVO
CORONAVÍRUS),
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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O
PREFEITO
CONSTITUCIONAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA, do Estado da Paraíba, no uso de
suas atribuições legais conferidas na Lei
Orgânica Municipal, art. 72, inciso XXXII;

noturna, vedados a qualquer indivíduo a
permanência
e
o
trânsito
em
vias,
equipamentos, locais e praças públicas, das 22h
às 05h, de 12 de março até 27 de março de
2021.

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Nº 05,
de 18 de março de 2020 que decretou no
Município de São Sebastião de Lagoa de RoçaPB, situação de emergência em saúde
decorrente da COVID - 19;
CONSIDERANDO
a
seriedade
e
o
comprometimento do município de São
Sebastião de Lagoa de Roça- PB com o
enfrentamento da pandemia em seu território,
sempre primando pela adoção de medidas
alinhadas às recomendações, relatórios e dados
técnicos das equipes de saúde, todas, inclusive,
respaldadas
pelo
Comitê
Estadual
de
Enfrentamento da COVID-19, instituídas pelo
Decreto Estadual 40.304/2020 a serem
seguidas por cada muni cí pio, a depender da
bandeira na qual se encontre;
CONSIDERANDO a 20ª avaliação realizada
pelo Governo do Estado da Paraíba para fins de
classificação da bandeira atual dos municípios,
que classificou o São Sebastião de Lagoa de
Roça- PB, como bandeira laranja, existentes ,
com sua vigência a partir de 08 de março de
2021;
CONSIDERANDO que, o município de São
Sebastião de Lagoa de Roça pertence a 2° Macro
Região de Saúde do Estado, nesse sentido,
depende do número de leito de UTJ'S e
enfermarias disponíveis na cidade de Campina
Grande.
CONSIDERANDO o atual cenário da doença no
Brasil e no mundo , em que verificado aumento
do número de casos, com isso exigindo o
reforço dos cuidados necessários para coibir
aglomerações protegendo a vidado cidadão;
CONSIDERANDO o Decreto Nº 41.086 de 09
de março de 2021 do Governo do Estado que
dispõe sobre as medidas de adoção de novas
medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contagio pelo Novo Coronavírus
(COVI D-19).

§ 1º Ficam excetuadas da vedação prevista no
caput
deste
artigo
as
hipóteses
de
deslocamento para ida e volta a serviços de
saúde
ou
farmácia,
para
compra
de
medicamentos, ou situações em que fique
comprovada a urgência, ficando o responsável
pelas informações sujeito às penalidades legais
caso não se comprove a veracidade da
justificativa apresentada.

DECRETA:
Artigo 1º - De forma excepciona l, com o único
objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e no
combate à propagação do coronavírus (COVID19) , fica determinada a restrição de locomoção
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§ 2º A restrição prevista no caput deste artigo
não se aplica aos servidores, funcionários e
colaboradores, no desempenho de suas
funções , que atuam nas unidades públicas ou
privadas de saúde, segurança e demais
atividades essenciais.
Artigo 2° - Será obrigatório , em todo território
do São Sebastião de Lagoa de Roça/PS , o uso
de máscara, mesmo que artesanal, nos espaços
de acesso aberto ao público, incluídos bens de
uso comum da população, vias públicas , no
interior e órgão públicos, nos estabelecimento s
privados e nos veículos públicos e particulares,
inclusive ônibus e táxi.
Parágrafo único - Os órgão s públicos, os
estabelecimentos privados e os condutores de
veículos ficam obrigados a exigir o uso de
máscaras pelos seus servidores , empregados,
colaboradores, consumidores, usuários e
passageiros.
Artigo 3° - Fica estabelecido, no período de 12 de
março até 27 de março de 2021, atendendo o
decreto Estadual 40.086, poderão funcionar
atendendo todos os protocolos da Secretaria de
Saúde Estadual e municipal, dos seguintes
estabelecimentos nos horários
a seguir
determinados:
I - Salões de beleza, barbearias e demais
estabelecimentos
de
serviços
pessoais,
atendendo exclusivamente por agendamento
prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas
dependências e observando todas as normas
de distanciamento social; das 9:00 horas até
17:00 hs;
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II - Academias até 19:00 horas, com 30% da
capacidade;
III- Construção civil, observando o horário de
7:00 horas até as 17:00 horas sem
aglomeração
de
pessoas
nas
suas
dependências e observando todas as normas
de distanciamento social e os protocolos
específicos do setor.
IV - Lanchonetes , Restaurantes, bares, lojas de
conveniência e assemelhados , funcionam de
6:00 horas até as 16:00 horas. E após esse
horário que compreende das 16:00 horas até
21:00 o atendimento será exclusivamente por
delivery ou para retirada. Comércio ambulante
fica permitido até 16:00 horas.
Os seguimentos de setor de serviço e de
comercio poderão funcionar até as 17:00
horas, sem aglomeração de pessoas nas
suas dependências e observando as normas
de distanciamento socia l e os protocolos
específicos do setor, com exceção das
atividades
comerciais
de
primeira
necessidade
tais
como:
panificadora,
farmácia, supermercado , comércio de
combustíveis e atividades semelhantes , que
poderem funcionar até as 19:00 horas.
§1° - Fica proibido transmissões aud iovis ual de
jogos e competições desportivas , além de
apresentações artísticas nos bares, restaurantes e
lanchonetes.
Artigo 4° - Fica determinado o fechamento total
de espaços que contenham danças em bares
ou similares, circos, parques itinerantes.
Parágrafo único - A proibição total de eventos
soc1a1s ou corporativos, de forma presencial no
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça,
tais como congressos, seminários, encontros
científicos, festas, paredões de som, show,
casamentos ou assemelhados em residências
e/ou casas de recepções, casas de festas,
bares, restaurantes , ambientes públicos
fechados ou abertos, espaços de dança, praças
e etc., enquanto estiver em vigor o presente
decreto.
Artigo 5° - Ficam proibidas atividades
esportivas coletivas ou que envolvam contato
físico direto entre os atletas.
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Artigo 6° - Os estabelecimentos público s e
privados autorizados a funcionar, nos termos
deste decreto, deverão zelar pela obediência a
todas as medidas sanitárias estabelecidas para
o funcionamento seguro da respectiva atividade,
requerendo
ao
cliente
ou
usuário
a
obrigatoriedade do cumprimento dos protocolos
sanitários, como o uso de máscara, manter o
distanciamento social de no mínimo 2 metro s e
a higienização as mãos com álcool gel ou álcool
70%.
Artigo 7º - Fica determinada a sus pensão do
retorno das aulas presenciais nas escolas da
rede pública municipal , até ulterior deliberação,
devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o
acesso universal, nos termos do decreto Estadual
4 1..0 86, 09 de março de 2021.
§ 1° - As escolas e instituições privadas do ens
ino fundamental das séries iniciais e do ensino
infantil poderão funcionar em sistema híbrido ou
por meio remoto, conforme a escolha dos pais e
responsáveis, nos termos do decreto Estadual
41.086, 09 de março de 2021.
Artigo º - Os Órgãos de vigilância sanitária
municipal e das forças policiais estaduais
ficarão responsáveis pela fiscalização do
cumprimento das medidas estabelecidas nesse
decreto e o descumprimento sujeitará o
estabelecimento à aplicação de multas e poderá
implicar o fechamento em caso de reincidência.
Parágrafo único - Os recursos oriundos das
multas aplicadas em razão do disposto no caput
serão destinados às medidas de combate ao
novo coronavírus (COVID-19).
§ 1° - Constatada qualquer infração ao disposto
no "caput", deste artigo, será o estabelecimento
notificado e multado e poderá ser interditado por
até 07 (sete) dias em caso de reincidência.
§ 2º - Em caso de nova reincidência, será
ampliado para 14 (catorze) dias o prazo de
interdição do estabelecimento, sem prejuízo da
aplicação de nova multa, na forma deste artigo.
§ 3° - O descumprimento às normas sanitárias
de proteção contra a COVID-19 ensejará a
aplicação de multa no valor de até R$ 50.
000,00 (cinquenta mil reais) de acordo com o
Decreto Estadual Nº 41.086 de 1O de março de
2021.
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§ 4° - Todos os órgãos responsáveis pela
fiscalização do artigo 8°, poderão aplicar as
penalidades tratadas nesse artigo.
§ 5º - O disposto neste artigo não afasta a
responsabilização civil e a criminal, nos termos
do art. 268, do Código Penal, que prevê como
crime contra a saúde pública o ato de infringir
determinação do Poder Público destinada a
impedir a introdução ou propagação de doença
contagiosa .
Artigo 9° - No período compreendido entre 12
de março de 2021 a 27 de março de 2021, fica
permitida a realização de missas, cultos e
quaisquer cerimônias religiosas presenciais,
com ocupação máxima de 30%.
Artigo 10° - Este Decreto terá v1gencia
temporária (excepcional) para o período
compreendido entre 12 de março a 27 de março
de 2021 e as medidas nele previstas podem ser
reavaliadas a qualquer momento , de acordo
com a situação epidemiológica do Município.
Artigo 11° - Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação e revogam-se todas as
disposições em contrário.
Registre-se. Autue-se. Dê-se ampla publicidade
no âmbito do Município.
Gabinete do Prefeito do Município de São
Sebastião de Lagoa Roça-PB, em 12 de Março de
2021.

legais conferidas na Lei Orgânica Municipal, art.
72, inciso XXXII;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Nº 05,
de 18 de março de 2020 que decretou no
Município de São Sebastião de Lagoa de RoçaPB, situação de emergência em saúde
decorrente da COVID - 19;
CONSIDERANDO
a
seriedade
e
o
comprometimento do município de São Sebastião
de Lagoa de Roça- PB com o enfrentamento da
pandemia em seu território, sempre primando pela
adoção de medidas alinhadas às recomendações,
relatórios e dados técnicos das equipes de saúde,
todas, inclusive, respaldadas pelo Comitê Estadual
de Enfrentamento da COVID-19, instituídas pelo
Decreto Estadual 40.304/2020 a serem seguidas
por cada município, a depender da bandeira na
qual se encontre;
CONSIDERANDO a 20ª avaliação realizada pelo
Governo do Estado da Paraíba para fins de
classificação da bandeira atual dos municípios,
que classificou o São Sebastião de Lagoa de
Roça– PB, como bandeira laranja, com sua
vigência a partir de 08 de março de 2021, que
indica o nível de mobilidade restrita;
CONSIDERANDO que, o município de São
Sebastião de Lagoa de Roça pertence a 2º
Macro Região de Saúde do Estado, nesse
sentido, depende do número de leito de UTI´S e
enfermarias disponíveis na cidade de Campina
Grande, a qual atende pacientes do brejo e
cariri paraibano;
CONSIDERANDO o atual cenário da doença no
Brasil e no mundo, em que verificado aumento
do número de casos, com isso exigindo o
reforço dos cuidados necessários para coibir
aglomerações protegendo a vida do cidadão;

DECRETO Nº 12/2021, 18/03/2021.
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº. 11
DE 12 DE MARÇO 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, do
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições
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CONSIDERANDO o Decreto Nº 41.086 de 18
de março de 2021 do Governo do Estado que
dispõe sobre as medidas de adoção de novas
medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contagio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO
A
Recomendação
do
Ministério Público da Paraíba, na data de 16 de
março de 2021 encaminhada ao município de
São Sebastião de Lagoa de Roça, que
recomendou cumprir os decretos estaduais,
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quando mais restritivos que os atos normativos
municipais, no que concerne às medidas de
prevenção para conter a disseminação da
COVID-19, em atenção ao disposto na medida
limiar proferida na ADPF n° 672/2020 DF.
DECRETA:
Artigo 1º - De forma excepcional, com o único
objetivo de resguardar o interesse da coletividade
na prevenção do contágio e no combate à
propagação do coronavírus (COVID-19), fica
determinada a restrição de locomoção noturna,
vedados a qualquer indivíduo a permanência e o
trânsito em vias, equipamentos, locais e praças
públicas, das 22h às 05h, de 18 de março até 27
de março de 2021.

estabelecimentos
determinados:

nos

horários

a

seguir

I - Salões de beleza, barbearias e demais
estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo
exclusivamente por agendamento prévio e sem
aglomeração de pessoas nas suas dependências
e observando todas as normas de distanciamento
social, das 9:00 horas até 17:00 hs;
II – Academias até 19:00 horas, com 30% da
capacidade;
III- Construção civil, observando o horário de 7:00
horas até as 17:00 horas sem aglomeração de
pessoas nas suas dependências e observando
todas as normas de distanciamento social e os
protocolos específicos do setor.

§ 1º Ficam excetuadas da vedação prevista no
caput deste artigo as hipóteses de deslocamento
para ida e volta a serviços de saúde ou farmácia,
para compra de medicamentos, ou situações em
que fique comprovada a urgência, ficando o
responsável pelas informações sujeito às
penalidades legais caso não se comprove a
veracidade da justificativa apresentada.

IV –Lanchonetes, Restaurantes, bares, lojas de
conveniência e assemelhados, funcionam de 6:00
horas até as 16:00 horas. E após esse horário
que compreende das 16:00 horas até 21:00 o
atendimento será exclusivamente por delivery ou
para retirada. Por tanto, nos dias 20 e 21 de
março, atendimento ECLUSIVO POR DELIVEY,
no horário das 6:00 as 21:00 horas.

§ 2º A restrição prevista no caput deste artigo não
se aplica aos servidores, funcionários e
colaboradores, no desempenho de suas funções,
que atuam nas unidades públicas ou privadas de
saúde, segurança e demais atividades essenciais.

V- Comércio ambulante fica permitido até 16:00
horas.

Artigo 2º - Será obrigatório, em todo território do
São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, o uso de
máscara, mesmo que artesanal, nos espaços de
acesso aberto ao público, incluídos bens de uso
comum da população, vias públicas, no interior e
órgão públicos, nos estabelecimentos privados e
nos veículos públicos e particulares, inclusive
ônibus e táxi.
Parágrafo único - Os órgãos públicos, os
estabelecimentos privados e os condutores de
veículos ficam obrigados a exigir o uso de
máscaras pelos seus servidores, empregados,
colaboradores,
consumidores,
usuários
e
passageiros.
Artigo 3º - Fica estabelecido, no período de 18 de
março até 27 de março de 2021, atendendo o
decreto Estadual 40.086, poderão funcionar
atendendo todos os protocolos da Secretaria de
Saúde Estadual e municipal, dos seguintes

243ª Edição

VI– Os seguimentos de setor de serviço e de
comércio poderão funcionar até as 17:00 horas,
sem aglomeração de pessoas nas suas
dependências e observando as normas de
distanciamento social e os protocolos específicos
do setor, com exceção das atividades comerciais
de primeira necessidade tais como: panificadora,
farmácia,
supermercado,
comércio
de
combustíveis e atividades semelhantes, que
poderem funcionar até as 19:00 horas.
Parágrafo único- Fica proibido transmissões
audiovisual de jogos e competições desportivas,
além de apresentações artísticas nos bares,
restaurantes e lanchonetes.
Artigo 4º - Fica determinado o fechamento total de
espaços que contenham danças em bares ou
similares, circos, parques itinerantes.
Parágrafo único - A proibição total de eventos
sociais ou corporativos, de forma presencial no
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça,
tais como congressos, seminários, encontros
científicos, festas, paredões de som, show,
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casamentos ou assemelhados em residências
e/ou casas de recepções, casas de festas, bares,
restaurantes, ambientes públicos fechados ou
abertos, espaços de dança, praças e etc.,
enquanto estiver em vigor o presente decreto.

XIII - Feiras livres, desde que observadas as boas
práticas de operação padronizadas pela Secretaria
de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e
da Pesca, e pela Legislação Municipal que regular
a matéria.

Artigo 5º - Ficam proibidas as atividades
esportivas coletivas ou que envolvam contato
físico direto entre os atletas.

Artigo 7° - Os estabelecimentos autorizados a
funcionar, nos termos deste decreto, deverão zelar
pela obediência a todas as medidas sanitárias
estabelecidas para o funcionamento seguro da
respectiva atividade, requerendo ao cliente a
obrigatoriedade do cumprimento dos protocolos
sanitários, como o uso de máscara, manter o
distanciamento social e a higienização as mãos
com álcool gel ou álcool 70%.

Artigo 6º - Nos dias 20 e 21 de março, (finais de
semana) de maneira excepcional, para reduzir a
circulação humana no município que foi
classificado na bandeira laranja e de acordo com o
Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto
Estadual 40.304/2020, e o Decreto Estatual
41.086, somente poderão funcionar as seguintes
atividades, sem aglomeração de pessoas nas
suas dependências e observando todas as normas
sanitárias vigentes, sobretudo o uso de máscara,
higienização das mãos e o distanciamento social:
I –Estabelecimentos médicos, hospitalares,
odontológicos,
farmacêuticos,
psicológicos,
laboratórios de análises clínicas e as clínicas de
fisioterapia e de vacinação;
II – Clínicas;
III – Distribuição e comercialização de
combustíveis e derivados e distribuidores e
revendedores de água e gás;
IV - Hipermercados, supermercados, mercados,
açougues, peixarias, padarias e lojas de
conveniência situadas em postos de combustíveis,
ficando expressamente vedado o consumo de
quaisquer gêneros alimentícios e bebidas no local;
V - Cemitérios e serviços funerários;
VI –Serviços de manutenção, reposição,
assistência técnica, monitoramento e inspeção de
equipamentos e instalações de máquinas e
equipamentos em geral;
VII - Segurança privada;
VIII - Empresas de saneamento, energia elétrica,
telecomunicações e internet;
XIX - Assistência social e atendimento à
população em estado de vulnerabilidade;
X- Os órgãos de imprensa e os meios de
comunicação e telecomunicação em geral;
XIrestaurantes,
bares,
lanchonetes
e
estabelecimentos congêneres somente poderão
funcionar até 21:00 horas, EXCLUSIVAMENTE
por meio de entrega em domicílio (delivery),
inclusive por aplicativos, e como ponto de retirada
de mercadorias (takeaway), vedando-se a
aglomeração de pessoas;
XII - Empresas prestadoras de serviços de mãode-obra terceirizada;
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Artigo 8º - Fica determinada a suspensão do
retorno das aulas presenciais nas escolas da rede
pública municipal, até ulterior deliberação,
devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o
acesso universal, nos termos do decreto Estadual
41.086, 09 de março de 2021.
§ 1º - As escolas e instituições privadas do ensino
fundamental das séries iniciais e do ensino infantil
poderão funcionar em sistema híbrido ou por meio
remoto, conforme a escolha dos pais e
responsáveis, nos termos do decreto Estadual
41.086, 09 de março de 2021.
Artigo 9º - Os Órgãos de vigilância sanitária
municipal e das forças policiais estaduais ficarão
responsáveis pela fiscalização do cumprimento
das medidas estabelecidas nesse decreto e o
descumprimento sujeitará o estabelecimento à
aplicação de multas e poderá implicar o
fechamento em caso de reincidência.
Parágrafo único – Os recursos oriundos das
multas aplicadas em razão do disposto no caput
serão destinados às medidas de combate ao novo
coronavírus (COVID-19).
§ 1º - Constatada qualquer infração ao disposto no
“caput”, deste artigo, será o estabelecimento
notificado e multado e poderá ser interditado por
até 07 (sete) dias em caso de reincidência.
§ 3º - Em caso de nova reincidência, será
ampliado para 14 (catorze) dias o prazo de
interdição do estabelecimento, sem prejuízo da
aplicação de nova multa, na forma deste artigo.
§ 4º - O descumprimento às normas sanitárias de
proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação
de multa no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta
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mil reais) de acordo com o Decreto Estadual Nº
41.086 de 09 de março de 2021.
§ 5º - Todos os órgãos responsáveis pela
fiscalização do artigo 8°, poderão aplicar as
penalidades tratadas nesse artigo.
§ 6º - O disposto neste artigo não afasta a
responsabilização civil e a criminal, nos termos
do art. 268, do Código Penal, que prevê como
crime contra a saúde pública o ato de infringir
determinação do Poder Público destinada a
impedir a introdução ou propagação de doença
contagiosa.
Artigo 10° - No período compreendido entre 18 de
março de 2021 a 27 de março de 2021, fica
suspensa a realização de missas, cultos e
quaisquer cerimônias religiosas presenciais.
§ 1º A vedação tratada no caput não se aplica a
atividades de preparação, gravação e transmissão
de missas, cultos e quaisquer cerimônias
religiosas pela internet ou por outros veículos de
comunicação, realizadas em igrejas, templos ou
demais locais destacados para este fim, com
restrição de presença apenas aos ministros e
oficiais religiosos, músicos e o correspondente
pessoal de apoio técnico.
§ 2º A vedação contida no caput não impede o
funcionamento das igrejas e templos para as
ações de assistência social e espiritual, desde que
realizadas sem aglomeração de pessoas e
observadas todas as normas sanitárias vigentes.
Artigo 11° - Este Decreto terá vigência temporária
(excepcional) para o período compreendido entre
18 de março a 27 de março de 2021 e as medidas
nele previstas podem ser reavaliadas a qualquer
momento,
de
acordo
com
a
situação
epidemiológica do Município.
Artigo 12° - Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação e revogam-se todas as
disposições em contrário.
Registre-se. Autue-se. Dê-se ampla publicidade no
âmbito do Município
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA– PB, EM 18
DE MARÇO DE 2021.

DECRETO N° 14/2021, 27 DE MARÇO DE 2021.
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº. 12
DE 18 DE MARÇO 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, do
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições
legais conferidas na Lei Orgânica Municipal, art.
72, inciso XXXII;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Nº 05,
de 18 de março de 2020 que decretou no
Município de São Sebastião de Lagoa de RoçaPB, situação de emergência em saúde
decorrente da COVID - 19;
CONSIDERANDO
a
seriedade
e
o
comprometimento do município de São Sebastião
de Lagoa de Roça- PB com o enfrentamento da
pandemia em seu território, sempre primando pela
adoção de medidas alinhadas às recomendações,
relatórios e dados técnicos das equipes de saúde,
todas, inclusive, respaldadas pelo Comitê Estadual
de Enfrentamento da COVID-19, instituídas pelo
Decreto Estadual 40.304/2020 e o decreto
Estadual 41.120 de 25 de março de 2021, a serem
seguidas por cada município, a depender da
bandeira na qual se encontre;
CONSIDERANDO a 21ª avaliação realizada pelo
Governo do Estado da Paraíba para fins de
classificação da bandeira atual dos municípios,
que classificou o São Sebastião de Lagoa de
Roça– PB, como bandeira laranja, com sua
vigência a partir de 22 de março de 2021, que
indica o nível de mobilidade restrita;
CONSIDERANDO a Medida Provisória do
Governo do Estado nº 295 de 24 de março de
2021, que dispõe sobre a instituição e antecipação
de feriados, no âmbito do Estado da Paraíba, em
caráter excepcional, com a finalidade de conter a
propagação da pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO que, o município de São
Sebastião de Lagoa de Roça pertence a 2º
Macro Região de Saúde do Estado, nesse
sentido, depende do número de leito de UTI´S e
enfermarias disponíveis na cidade de Campina
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Grande, a qual atende pacientes do brejo e
cariri paraibano;
CONSIDERANDO o atual cenário da doença no
Brasil e no mundo, em que verificado aumento
do número de casos, com isso exigindo o
reforço dos cuidados necessários para coibir
aglomerações protegendo a vida do cidadão;
CONSIDERANDO o Decreto Nº 41.120 de 25
de março de 2021 do Governo do Estado que
dispõe sobre as medidas de adoção de novas
medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO
A
Recomendação
do
Ministério Público da Paraíba, na data de 16 de
março de 2021 encaminhada ao município de
São Sebastião de Lagoa de Roça, que
recomendou cumprir os decretos estaduais,
quando mais restritivos que os atos normativos
municipais, no que concerne às medidas de
prevenção para conter a disseminação da
COVID-19, em atenção ao disposto na medida
limiar proferida na ADPF n° 672/2020 DF.
DECRETA:
Artigo 1º - De forma excepcional, com o único
objetivo de resguardar o interesse da coletividade
na prevenção do contágio e no combate à
propagação do coronavírus (COVID-19), fica
determinada a restrição de locomoção noturna,
vedados a qualquer indivíduo a permanência e o
trânsito em vias, equipamentos, locais e praças
públicas, das 22h às 05h, de 27 de março até 04
de abril de 2021.
§ 1º Ficam excetuadas da vedação prevista no
caput deste artigo as hipóteses de deslocamento
para ida e volta a serviços de saúde ou farmácia,
para compra de medicamentos, ou situações em
que fique comprovada a urgência, ficando o
responsável pelas informações sujeito às
penalidades legais caso não se comprove a
veracidade da justificativa apresentada.
§ 2º A restrição prevista no caput deste artigo não
se aplica aos servidores, funcionários e
colaboradores, no desempenho de suas funções,
que atuam nas unidades públicas ou privadas de
saúde, segurança e demais atividades essenciais.

243ª Edição

Artigo 2º - Fica instituído, excepcionalmente e em
função da pandemia da COVID-19, o dia 29 de
março de 2021, como Feriado Estadual, conforme
medida provisória 295, de 24 de março de 2021
em diário oficial do Estado da Paraíba;
§ 1º Ficam antecipados, exclusivamente no ano de
2021, como medida excepcional de contenção à
acelerada disseminação da pandemia da COVID19, os seguintes feriados:
I – 21 de abril para 30 de março;
II – 03 de junho para 31 de março;
III – 05 de agosto para 01 de abril.
§ 2º De acordo com os feriados instituídos neste
decreto não funcionarão as repartições públicas,
exceto, às Unidades de Saúde, Segurança
Pública, os serviços de Assistência Social (em
regime de plantão), Serviços Funerários e serviço
de limpeza urbana.
Artigo 3º - Será obrigatório, em todo território de
São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, o uso de
máscara, mesmo que artesanal, nos espaços de
acesso aberto ao público, incluídos bens de uso
comum da população, vias públicas, no interior e
órgão públicos, nos estabelecimentos privados e
nos veículos públicos e particulares, inclusive
ônibus e táxi.
Parágrafo único - Os órgãos públicos, os
estabelecimentos privados e os condutores de
veículos ficam obrigados a exigir o uso de
máscaras pelos seus servidores, empregados,
colaboradores,
consumidores,
usuários
e
passageiros.
Artigo 4º - Fica autorizado a funcionar, no período
de 27 de março até 04 de abril de 2021,
atendendo ao Decreto Estadual 41.120 de 25, de
março de 2021, e a todos os protocolos da
Secretaria de Saúde Estadual e municipal, as
seguintes atividades, sem aglomeração de
pessoas nas suas dependências e observando
todas as normas sanitárias vigentes, sobretudo o
uso de máscara, higienização das mãos e o
distanciamento social:
I - Estabelecimentos médicos, hospitalares,
odontológicos, farmacêuticos, psicológicos,
laboratórios de análises clínicas e as clínicas de
fisioterapia e de vacinação;
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II – Serviços veterinários, bem como os
estabelecimentos comerciais de fornecimento de
insumos e gêneros alimentícios pertinentes à área;
III - Distribuição
e
comercialização de
combustíveis e derivados e distribuidores e
revendedores de água e gás;
IV - Hipermercados, supermercados, mercados,
açougues, peixarias, padarias e lojas
de conveniência situadas em postos de
combustíveis, ficando expressamente vedado o
consumo de quaisquer gêneros alimentícios e
bebidas no local;
V - Produtores e/ou fornecedores de bens ou de
serviços essenciais à saúde e à higiene;
VI - Feiras livres, desde que observadas as boas
práticas de operação padronizadas pela Secretaria
de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e
da Pesca, e pela Legislação Municipal que regular
a matéria;
VII - Agências bancárias e casas lotéricas, nos
termos do Decreto 40.141, de 26 de março de
2020, exceto nos dias 27 e 28 de março e 02, 03 e
04 de abril;
VIII - Cemitérios e serviços funerários;
IX - Atividades de manutenção, reposição,
assistência técnica, monitoramento e inspeção de
equipamentos e instalações de máquinas e
equipamentos em geral, e equipamentos de
refrigeração e climatização;
X - Segurança privada;
XI - Empresas de saneamento, energia elétrica,
telecomunicações e internet;
XII– As lojas de autopeças, motopeças, produtos
agropecuários e insumos de informática, durante o
prazo mencionado no caput, poderão funcionar,
exclusivamente por meio de serviço de entrega de
mercadorias (delivery), inclusive por aplicativos,
vedado, em qualquer caso, o atendimento
presencial de clientes dentro das suas
dependências;
XII - Assistência social e atendimento à população
em estado de vulnerabilidade;
XIV - Atividades destinadas à manutenção e
conservação do patrimônio e ao controle
de pragas urbanas;
XV - Os órgãos de imprensa e os meios de
comunicação e telecomunicação em geral;
XVI – Os serviços de assistência técnica e
manutenção, vedada, em qualquer hipótese,
a aglomeração de pessoas;
XVII
Óticas
e
estabelecimentos
que
comercializem produtos médicos/hospitalares,
que poderão funcionar, exclusivamente, por meio
de entrega em domicílio, inclusive por aplicativos,
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e como ponto de retirada de mercadorias,
vedando-se a aglomeração de pessoas;
XVIII - Empresas prestadoras de serviços de mãode-obra terceirizada;
XIX –Serviços de transporte de passageiros e de
cargas;
XX- Assessoria e consultoria jurídicas e contábeis;
XXI – indústria;
XXII - Restaurantes, bares, lanchonetes e
estabelecimentos congêneres somente poderão
funcionar até 21:00 horas, exclusivamente por
meio de entrega em domicílio (delivery), inclusive
por aplicativos, e como ponto de retirada de
mercadorias
(take
away),
vedando-se
a
aglomeração de pessoas;
§ 1º O horário de funcionamento estabelecido no
inciso XXII não se aplica a restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos congêneres que
funcionem no interior de postos de combustíveis
localizados nas rodovias, sendo vedada a
comercialização de bebidas alcoólicas após 16:00
horas.
§ 2 º O estádio e ginásio, e demais espaços de
atividades esportivas ficarão fechados no período
citado no caput.
§ 3º No dia 03 de abril de 2021 será realizada a
vigésima segunda avaliação do Plano Novo
Normal que definirá as diretrizes para a retomada
das atividades a partir do dia 05 de abril de 2021
Artigo 5º - Fica determinado o fechamento total de
espaços que contenham danças em bares ou
similares, circos, parques itinerantes.
Parágrafo único - A proibição total de eventos
sociais ou corporativos, de forma presencial no
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça,
tais como congressos, seminários, encontros
científicos, festas, paredões de som, show,
casamentos ou assemelhados em residências
e/ou casas de recepções, casas de festas, bares,
restaurantes, ambientes públicos fechados ou
abertos, espaços de dança, praças e etc.,
enquanto estiver em vigor o presente decreto.
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Artigo 6º - Ficam proibidas as atividades
esportivas coletivas ou que envolvam contato
físico direto entre os atletas.
Artigo 7° - Os estabelecimentos autorizados a
funcionar, nos termos deste decreto, deverão zelar
pela obediência a todas as medidas sanitárias
estabelecidas para o funcionamento seguro da
respectiva atividade, requerendo ao cliente a
obrigatoriedade do cumprimento dos protocolos
sanitários, como o uso de máscara, manter o
distanciamento social e a higienização as mãos
com álcool gel ou álcool 70%.
Artigo 8º - Fica determinada a suspensão das
aulas presenciais nas escolas da rede pública e
privadas no âmbito municipal, até ulterior
deliberação, devendo manter o ensino remoto,
garantindo-se o acesso universal, nos termos do
decreto Estadual 41.120, 25 de março de 2021.
Artigo 9º - Os Órgãos de vigilância sanitária
municipal e das forças policiais estaduais ficarão
responsáveis pela fiscalização do cumprimento
das medidas estabelecidas nesse decreto e o
descumprimento sujeitará o estabelecimento à
aplicação de multas e poderá implicar o
fechamento em caso de reincidência.
Parágrafo único – Os recursos oriundos das
multas aplicadas em razão do disposto no caput
serão destinados às medidas de combate ao novo
coronavírus (COVID-19).
§ 1º - Constatada qualquer infração ao disposto no
“caput”, deste artigo, será o estabelecimento
notificado e multado e poderá ser interditado por
até 07 (sete) dias em caso de reincidência.
§ 3º - Em caso de nova reincidência, será
ampliado para 14 (catorze) dias o prazo de
interdição do estabelecimento, sem prejuízo da
aplicação de nova multa, na forma deste artigo.
§ 4º - O descumprimento às normas sanitárias de
proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação
de multa entre 100,00 (cem reais) até o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de acordo com
o Decreto Estadual Nº 41.120 de 25 de março de
2021.

§ 6º - O disposto neste artigo não afasta a
responsabilização civil e a criminal, nos termos
do art. 268, do Código Penal, que prevê como
crime contra a saúde pública o ato de infringir
determinação do Poder Público destinada a
impedir a introdução ou propagação de doença
contagiosa.
Artigo 10° - No período compreendido entre 27 de
março de 2021 a 04 de abril de 2021, fica
suspensa a realização de missas, cultos e
quaisquer cerimônias religiosas presenciais.
§ 1º A vedação tratada no caput não se aplica a
atividades de preparação, gravação e transmissão
de missas, cultos e quaisquer cerimônias
religiosas pela internet ou por outros veículos de
comunicação, realizadas em igrejas, templos ou
demais locais destacados para este fim, com
restrição de presença apenas aos ministros e
oficiais religiosos, músicos e o correspondente
pessoal de apoio técnico.
§ 2º A vedação contida no caput não impede o
funcionamento das igrejas e templos para as
ações de assistência social e espiritual, desde que
realizadas sem aglomeração de pessoas e
observadas todas as normas sanitárias vigentes.
Artigo 11° - Este Decreto terá vigência temporária
(excepcional) para o período compreendido entre
27 de março a 04 de abril de 2021 e as medidas
nele previstas podem ser reavaliadas a qualquer
momento,
de
acordo
com
a
situação
epidemiológica do Município.
Artigo 12° - Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação e revogam-se todas as
disposições em contrário.
Registre-se. Autue-se. Dê-se ampla publicidade no
âmbito do Município
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA– PB, EM 27
DE MARÇO DE 2021

§ 5º - Todos os órgãos responsáveis pela
fiscalização do artigo 9°, poderão aplicar as
penalidades tratadas nesse artigo.
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DECRETO MUNICIPAL Nº. 15, DE 27/03/2021.
DECLARA
ESTADO
DE
CALAMIDADE PÚBLICA, PARA OS FINS DO
ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/2000,
EM RAZÃO DA CRISE DE SAÚDE PÚBLICA
DECORRENTE
DA
PANDEMIA
DO
CORONAVÍRUS
(COVID-19),
E
SUAS
REPERCUSSÕES NAS FINANÇAS PÚBLICAS
DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE
LAGOA DE ROÇA-PB., ESTABELECE MEDIDAS
DE AUXÍLIOS SOCIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE
ROÇA, no uso das atribuições legais conferidas
pela Lei Orgânica do Município e demais
disposições legais aplicáveis e ainda,
CONSIDERANDO o Estado de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional, decretado pelo Ministério da Saúde por
meio da Portaria nº. 188, de 03 de janeiro de 2020,
em virtude da disseminação global da Infecção
Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos
termos do Decreto Federal nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO a declaração da
condição de transmissão pandêmica sustentada
da infecção humana pelo Coronavírus (COVID19), anunciada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) em 11 de março de 2020;

Federal ao enviar a Mensagem nº. 93/2020 ao
Congresso Nacional, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), aprovada pela
Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020,
e pelo Senado Federal, em 20 de março de 2020,
reconhecendo a existência de calamidade pública
relativamente à União;
CONSIDERANDO a mesma ação
pelo Decreto Estadual nº. 40.134, de 20 de março
de 2020, que declara Estado de Calamidade
Pública em todo o território do Estado da Paraíba,
para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID19);
CONSIDERANDO que a referida
crise impõe o aumento de gastos públicos e o
estabelecimento das medidas de enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da aludida pandemia,
bem como indiscutível queda na arrecadação de
receitas próprias e nos valores dos repasses
efetuados pela União Federal e pelo Governo do
Estado da Paraíba;
Considerando todos os esforços de
contenção de despesas que estarão sendo
implementados para ajustar as contas municipais,
em virtude de se manter a prestação dos serviços
públicos e de adotar medidas no âmbito municipal
para o enfrentamento da grave situação de saúde
pública; e

CONSIDERANDO
o
Decreto
Estadual nº. 41.112, de 19 de março de 2021, que
decretou Situação de Emergência no Estado da
Paraíba ante ao contexto de decretação de
Emergência em Saúde Pública de Interesse
Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração
da condição de pandemia de infecção humana
pelo Coronavírus (COVID-19) definida pela
Organização Mundial de Saúde;

Considerando o agravamento da
crise econômica no Estado da Paraíba e em todo
o Brasil, com fechamento dos estabelecimentos
comerciais, industriais e de lazer, gerando queda
na arrecadação e aumento da necessidade das
pessoas em vulnerabilidade social, necessitando
de ainda mais presença do Poder Público;

CONSIDERANDO que o Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., decretou
Situação de Emergência em Saúde através do
Decreto Municipal nº 05 de 18 de março 2020,
com novas determinações no Decreto nº 14 de 27
de março de 2021;

Art. 1º Fica Decretado Estado de
Calamidade Pública, para os fins exclusivos do art.
65, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio
de 2000, em razão da grave crise de saúde
pública decorrente da pandemia do Coronavírus
(COVID-19), e suas repercussões nas finanças
públicas do Município de São Sebastião de RoçaPB., já que haverá aumento de gastos públicos e
queda na arrecadação de receitas próprias e nos

CONSIDERANDO
as
suas
repercussões nas finanças públicas em âmbito
nacional, conforme reconhecido pelo Governo
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valores dos repasses efetuados pela União
Federal e pelo Governo do Estado da Paraíba.
Art. 2º Ficam mantidas as vigências e
as determinações do Decreto Municipal nº 05 de
18 de março 2020, com novas determinações no
Decreto nº 14 de 27 de março de 2021
Art. 3º Fica determinada a concessão
de auxílios sociais ou atendimentos excepcionais
à pessoas em vulnerabilidade social no Município
de São Sebastião de Lagoa de Roça, com controle
absoluto
dos
profissionais
envolvidos
e
formalização
e
comprovação
efetiva
da
necessidade dos beneficiários, principalmente
através de:
I – concessão de aluguel social;
II – doação de cestas básicas;
III – doação de botijões de gás;
IV – doação de material de limpeza e
de gêneros de higiene pessoal; e
V – doação de medicamentos que
não constem da farmácia básica municipal e
sejam receitados por médicos para contenção de
males de saúde;
VI – fornecimento de água potável
para a população vulneravelmente reconhecidas
por lei, através de caminhões pipas.
Art. 4º O Poder Executivo solicitará,
por meio de mensagem a ser enviada à
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o
reconhecimento do estado de calamidade pública,
para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, com vigência
estabelecida até o dia 31 de dezembro de 2021,
ou ainda ocorrendo o término do período de
emergência internacional de saúde, reconhecido
pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., 27 de março de 2021.
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PORTARIA N° 75/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;
RESOLVE
DESIGNAR, a Servidora Efetiva ALCIONE
OLIVEIRA DA COSTA, Auxiliar de Odontólogo,
matrícula 212, CPF 052.261.144-35, RG
2.472.193-SSP-PB., lotada na Secretaria de
Saúde deste Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB., para ficar à disposição do
a
Tribunal Regional do Trabalho da 13 Região, para
exercer a Função Comissionada de Assistente I –
FC-01, do Núcleo de Saúde, com seus efeitos
jurídicos retroativos a 04 janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB, 01 de março de 2021.

PORTARIA N° 76/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;
RESOLVE
DESIGNAR, a Servidora Efetiva ALYNE
DANTAS DE SOUZA FARIAS, Odontóloga,
matrícula 661, CPF 041.607.274-76, RG
2.521.055-SSP-PB., lotada na Secretaria de
Saúde deste Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB., para ficar à disposição do
a
Tribunal Regional do Trabalho da 13 Região, para
exercer a Função Comissionada de Assistente IV
– FC-04, do Núcleo de Saúde, com seus efeitos
jurídicos retroativos a 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB, 01 de março de 2021.
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PORTARIA N° 77/2021.

PORTARIA N° 79/2021.

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

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

DESIGNAR, o Servidor Efetivo KLEYTON
FÁBIO COSTA CHAVES, motorista, matrícula
0156, CPF 057.129.654-88, lotado na Secretaria
de Educação deste Município de São Sebastião
de Lagoa de Roça-PB., para ficar à disposição da
Secretaria Municipal de Educação do Município de
Alagoa Nova-PB., através de permuta com o Sr.
FRANCISCO CARLOS FERREIRA COSTA,
motorista, matrícula 1518, CPF 027.418.934-39,
com seus efeitos jurídicos retroativos a 03 de
fevereiro de 2021.
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB, 01 de março de 2021.

DESIGNAR, a Servidora Efetiva CÍCERA
REGINA SAMPAIO FERNANDES, Assistente
Administrativo, matrícula 7819, CPF 064.153.12499, lotado na Secretaria de Educação deste
Município de São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., para ficar à disposição da Secretaria
Municipal de Educação do Município de Alagoa
Nova-PB., através de permuta com a Sra.
GILMARA DE ARAÚJO ANDRADE SANTOS,
professora, matrícula 1179, CPF 028.829.824-10,
com seus efeitos jurídicos retroativos a 03 de
fevereiro de 2021.
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB, 01 de março de 2021.

PORTARIA N° 78/2021.

PORTARIA N° 80/2021.

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

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

DESIGNAR,
a
Servidora
Efetiva
ASSISLÂNDIA
CORREIA
DE
ARAUJO,
professora, matrícula 0821, CPF 027.410.354-07,
lotado na Secretaria de Educação deste Município
de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., para
ficar à disposição da Secretaria Municipal de
Educação do Município de Alagoa Nova-PB.,
através de permuta com a Sra. MARIA PATRICIA
PESSOA, professora, CPF 053.288.094-32, com
seus efeitos jurídicos retroativos a 03 de fevereiro
de 2021.
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB, 01 de março de 2021.
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DESIGNAR, o Servidor Efetivo LUCIANO
BARROS, CPF 027.595.364-50, RG. 2.119.170SSP-PB., Matrícula 7811, lotado na Secretaria de
Educação deste Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB., para ficar à disposição do
Município de Areial-PB., através de permuta com o
Sr. THIAGO ANTONIO XAVIER, CPF
055.808.564-40, com seus efeitos jurídicos
retroativos a 25 de fevereiro de 2021.
Gabinete do Prefeito de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB, 01 de março de 2021.
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PORTARIA N° 81/2021.

PORTARIA Nº 083/2021

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
DE LAGOA DE ROÇA, Estado da Paraíba, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas e,
em cumprimento à Lei Municipal Nº 579/2021 que,
trata da Criação do novo Conselho Municipal do
FUNDEB, com fundamento na Lei Federal Nº
14.113, de 25 de dezembro de 2020.

RESOLVE
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, para a
Servidora LUZINETE DAS NEVES DE FARIAS,
CPF nº. 451.091.094-00, RG. nº 1.057.188SSP/PB., Matrícula nº 0413, PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I-CL-C, lotada 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, 16 de março de 2021.

RESOLVE:
NOMEAR os membros do Conselho Municipal de
Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB, deste Município para o mandato do
período compreendido entre 31 de março de 2021
e 31 de dezembro de 2022, nos termos do §8º do
art. 3º da Lei Municipal Nº 579/2021, com as
seguintes representações:
Representantes da Secretaria Municipal de
Educação

PORTARIA N° 82/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
conferidas por Lei;
RESOLVE
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, para o
Servidor HILDEBERTO GREGÓRIO PAULINO,
CPF nº. 190.948.334-68, RG. nº 463.495SSP/PB., Matrícula nº 0630, AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, 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, 16 de março de 2021.

Titular: Rivaílda Ângela da Costa Simplício
Sampaio – CPF 789.942.174-87, RG 1.428.226 –
Endereço: Fazenda Maria Moraes, S/N – São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB – CEP:
58.119.000
Suplente:
Janaina Moura Diniz – CPF
072.663.197-30 – Endereço: Rua Ademar Felipe
da Silva, nº 13 – Centro – São Sebastião de Lagoa
de Roça-PB – CEP: 58.119.000
Representantes do Poder Executivo
Titular: Edilma da Silva Leite Vasconcelos – CPF
040.229.684-27, RG 2.377.673 – Endereço: Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, 36 – Centro – São
Sebastião de Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Suplente: Helton da Costa Amorim – CPF:
014.193.344-50, RG: 2.726.348 – 2ª via –
Endereço: Rua Joaquim Calixto de Morais 06 Apt
201 - centro– São Sebastião de Lagoa de RoçaCEP: 58.119.000
Representantes dos Professores da Educação
Básica Pública
Titular: Sérgio Ricardo da Costa Simplício – CPF
019.176.824-33, RG 1.592.566 – Endereço: Rua
Antônio José Santiago, 115, Apt. 402 BL/M
Dinamérica – Campina Grande – CEP: 58.110.000
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Suplente: Islane Maria Alves Barbosa – CPF
996.576.514-68, RG 1.660.581 – Endereço: Rua
Josefa Farias Trindade, Nº 46 - Centro – São
Sebastião de Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Representantes dos Diretores das Escolas
Públicas
Titular: Esteffeson de Souza CPF 063.428.15429, RG 2938708 – Endereço: Sitio Caracol– São
Sebastião de Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Suplente: Verônica da Silva Trajano – CPF
025.230.894-83, RG 1.875.244 – Endereço : Sítio
Caracol - São Sebastião de Lagoa de Roça –
CEP: 58.119.000
Representantes dos Servidores
Administrativo das Escolas Públicas

Técnico

Titular: Gerson Hugo Leal Duarte – CPF
083.958.334-66, RG 3.355.663 – Endereço: Rua
Josefa Farias Trindade, 55 – Centro – São
Sebastião de Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Suplente: Kátia Maria Duarte Julião – CPF
020.920.654-32, RG 1.834.220 – Endereço: Rua
João de Terto, 17 – Centro – São Sebastião de
Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Representantes dos Pais
Educação Básica Pública

de

Alunos

da

Titular: Antônio Carlos Gomes dos Santos – CPF
991.664.614-72, RG 1.847.106 – Endereço: Rua
Manoel Carlos, 34 - Centro – São Sebastião de
Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Suplente: Marcilene Sabino de Lima – CPF
058.558.354-48, RG 2.999.865 – Endereço: Sítio
Tanques – São Sebastião de Lagoa de Roça –
CEP: 58.119.000
Titular: Izabel Cristina da Silva – CPF:
066.350.444-93, RG: 3183813 – Sítio Caracol São Sebastião de Lagoa de Roça – CEP:
58.119.000
Suplentes: Maria das Dores Fernandes Andrade –
CPF 052.605.414-05, RG 1.950.907 – Endereço:
Rua João Batista Mendes, 02 – Centro – São
Sebastião de Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Representantes dos Estudantes da Educação
Básica Pública
Titular: Suzana Fernandes dos Santos – CPF
072.384.254-08, RG 2.903.745 – Endereço: Rua
Josefa Francisca Rocha , 24 – Centro – São
Sebastião de Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
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Suplente: Jacqueline da Silva Leite – CPF:
095.020.344-06, RG 3.602.650 – Endereço: Sítio
Imbé - São Sebastião de Lagoa de Roça – CEP
58.119.000
Titular: Maria das Dores Gomes Silva – CPF
038.364.714-26 RG 1.875.220 – Endereço: Rua
José Cavalcante, S/N – Bela Vista – São
Sebastião de Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Suplente: Bruna Santana Chaves – CPF:
123.416.644-58, RG 4.202.002 – Endereço Rua
José Florentino de Sousa, S/N – São Sebastião de
Lagoa de Roça – CEP: 58.119-000
Representantes do Conselho Municipal de
Educação
Titular: Joana Darc Pereira CPF: 892.853.604-91,
RG:156 1997 2ª – Endereço: Rua Juvino Sobreira
de Carvalho 82 - Centro- São Sebastião de Lagoa
de Roça – CEP: 58.119.000
Suplente: Rafaela Cristina da Costa Simplício de
Oliveira CPF: 042.813.194-84, RG: 2.566.261 –
Endereço:
Rua
Joaquim
Guilherme
de
Vasconcelos, 216 – Centro – São Sebastião de
Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Representantes do Conselho Tutelar
Titular: Elvis da Silva Santos CPF: 102.446.17422, RG 3.993.933 – Endereço: Rua João Batista
Mendes, 10, Centro – São Sebastião de Lagoa de
Roça – CEP: 58.119.000.
Suplente: Francisco de Assis Chaves CPF:
054.542.594-89, RG 2.726.380 – Endereço: Rua
Genival Firmino, 09 - Centro – São Sebastião de
Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Representantes de Organizações da Sociedade
Civil
I - Igreja Católica
Titular: Adilma Maria Jerônimo de Araújo – CPF
797.012.994-34, RG 1.303.800 – Endereço: Rua
Laura Donato , 147 – Centro – São Sebastião de
Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Suplente: Maria do Socorro Alexandre – CPF:
497.577.334-15, RG 841.256 – Endereço: Rua
José Cavalcante, 16 - Centro - São Sebastião de
Lagoa de Roça – CEP 58.119.000
II – Igreja Evangêlica
Titular: José Lindoberto Farias Alves – CPF
979.951.854-72, RG 1.486.903 – Endereço: ---Rua
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Maria de Moraes, 31 - Centro – São Sebastião de
Lagoa de Roça – CEP: 58.119.000
Suplente: Vanderleia Trajano dos Santos – CPF:
087.075.824-12, RG 3.525.171 – Endereço Sítio
São Tomé – Alagoa Nova – CEP: 58.125-000
Representante das Escolas do Campo
Titular: Larrícia Vital Duarte Bezerra – CPF
041.874.644-33, RG 2.735.104 – Endereço: ---Rua
Maria do Socorro Farias, 105/Fundos Bodocongó – Campina Grande – CEP: 58.400.000
Suplente: Iara Cristina Santos Pereira – CPF:
065.484.514-06, RG 2.937.110 – Endereço Sítio
Manguape – São Sebastião de Lagoa de Roça –
CEP: 58.119-000
Publique-se e Cumpra-se.
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 26
de março de 2021.

PORTARIA Nº 85/2021.

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 ANUSKA MOURA SANTOS,
RG. 1.928.595–SSP-PB., - CPF/MF. 012.309.68474, para exercer o cargo Comissionado de
Técnico de Referência, lotada na Secretaria de
Assistência Social, deste Município.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de março de
2021.

PORTARIA Nº 84/2021.

PORTARIA Nº 86/2021.

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

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

R E S O L V E:
NOMEAR a Sra. EDILMA DA SILVA
LEITE VASCONCELOS, RG. 2.377.673 - 2ª VIA –
SSP-PB., - CPF/MF. 040.229.684-27, para exercer
o cargo Comissionado de Assossor Administrativo,
lotada na Secretaria de Administração, deste
Município.

NOMEAR DAILSON PORTO GREGÓRIO,
RG. 1.611.964–SSP-PB., - CPF/MF. 023.379.09425, para exercer o cargo Comissionado de
Assessor Administrativo, lotado na Secretaria de
Obras e Urbanismo, deste Município.
Publique-se e Registre-se.

Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de março de
2021.
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Gabinete do Prefeito Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de março de
2021.
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PORTARIA Nº 87/2021.
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 SHEYLLA JESSICA ARAUJO
DOS SANTOS, RG. 3.254.284–SSP-PB., CPF/MF. 085.169.484-55, para exercer o cargo
Comissionado de Diretora Adjunta da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Pedro da Costa
Bezerra, lotada 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 março de 2021.

PORTARIA Nº 88/2021.
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 STEFFANY NASCIMENTO DE
BRUCE, RG. 4.319.311–SSP-PB., - CPF/MF.
130.991.184-35,
para
exercer
o
cargo
Comissionado de Assessor Administrativo, lotada
na Secretaria de Finanças, deste Município.
Publique-se e Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São S.
de Lagoa de Roça - PB, 01 de março de 2021.
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 86/2021.
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. ADEILZA FARIAS DA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ADEILSA FARIAS DA SILVA, brasileira,
casada, RG. nº 2.XXX.856/SSP/PB, CPF nº.
XXX.949.684-32, residente e domiciliada na Rua
José Rodrigues Coura, nº 26, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções na Secretaria da Saúde
deste
Município, ficando mesma lotada na Secretaria da
Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente 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, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando 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 março de 2021.

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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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Adeilza Farias da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 87/2021.
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 ADELMA FELIPE
SANTIAGO DOS SANTOS, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ADELMA FELIPE SANTIAGO DOS
SANTOS,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.XXX.171/SSP/PB, CPF nº. XXX.606.024-81,
residente e domiciliada no Sítio Caracol, zona
rural deste Município, São Sebastião de Lagoa de
Roça
PB,
doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal São Tomé, localizada
no Sítio São Tomé deste Município, ficando
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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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 março de 2021.

Adelma Felipe Santiago dos Santos
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 88/2021.
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. ALEX SANDRO DOS
SANTOS
FRANCELINO,
CONFORME
O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
ALEX
SANDRO
DOS
SANTOS
FRANCELINO, brasileiro, casado, RG. nº
2.XXX.675/SSP/PB, CPF nº. XXX.266.494-05,
residente e domiciliado na Rua Genival Firmino,
s/nº, centro, São Sebastião de Lagoa de Roça
PB, doravante denominada CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional MOTORISTA, para exercer suas
funções 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$ 1.400,00 (um 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 o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 01 de março de 2021.

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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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ALEX SANDRO DOS SANTOS FRANCELINO
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 89/2021.
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. ANA CAROLINA DO
NASCIMENTO
CHAGAS,
CONFORME
O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ANA CAROLINA DO NASCIMENTO
CHAGAS,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.XXX.135/SSP/PB, CPF nº. XXX.928.654-08,
residente e domiciliada na Rua Juvino Sobreira
de Carvalho, nº 27, centro, São Sebastião de
Lagoa de Roça - PB, doravante denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ENFERMEIRA SOCORRISTA,
para exercer suas funções no Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, deste
Município, ficando a mesma lotada na Secretaria
da Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
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suficiente para atender a demanda necessária,
surgindo a situação de excepcional interesse
público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por
Plantão de 24 horas;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Laércia Rafaela da Silva de Farias
Contratada

243ª Edição

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 90/2021.
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. ANA CAROLINE
AVELINO DOS SANTOS, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ANA CAROLINE AVELINO DOS SANTOS,
brasileira, solteira, RG. nº 3.XXX.989/SSP/PB,
CPF nº. XXX.873.624-80, residente e domiciliada
0 25
na Rua Maria Morais, n , centro, São Sebastião
de Lagoa de Roça PB, doravante denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Joaquim Venâncio de Araújo,
localizada no Sítio Caracol, Zona Rural deste
Município de São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., ficando a mesma lotada na Secretaria da
Educação, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de UM SALÁRIO mínimo vigente por lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Camony Sandrelly Vital Firmino
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 91/2021.
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. ANA CLÁUDIA
FARIAS MORENO, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ANA CLÁUDIA FARIAS MORENO,
brasileira, solteira, RG. nº 3.XXX.977- 2ª VIA/SSP/PB, CPF nº. XXX.526.984-50, residente e
domiciliada na Rua Cícera Anorina da Conceição,
0
n 54, centro, São Sebastião de Lagoa de Roça
PB, doravante denominada CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental João Batista Mendes, localizada no
Sítio Canta Galo, deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Ana Cláudia Victor
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 92/2021.
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. ANA CLÁUDIA
VICTOR, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ANA CLÁUDIA VICTOR, brasileira, solteira,
RG.
nº
2.XXX.729/SSP/PB,
CPF
nº.
XXX.628.154-82, residente e domiciliada na Rua
0
Bela Vista, n 86, centro, São Sebastião de Lagoa
de
Roça
PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro da Costa Bezerra, localizada
na Sede deste Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB., ficando a mesma lotada na
Secretaria da Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2020;

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

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

Cláusula Terceira: 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 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 março de 2021.

Ana Cláudia Victor
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 93/2021.
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. ANÁGILA ALVES
FERREIRA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ANÁGILA ALVES FERREIRA, brasileira,
solteira, RG. nº 3.XXX.105/SSP/PB, CPF nº.
XXX.878.464-08, residente e domiciliada na Rua
0
Projetada, s/n , centro, São Sebastião de Lagoa
de
Roça
PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro da Costa Bezerra, localizada
na Sede deste Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB., ficando a mesma lotada na
Secretaria da Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Anágila Alves Ferreira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 94/2021.
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. ANTONIO PEREIRA
DOS SANTOS, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS,
brasileiro, casado, RG. nº 1.XXX.000/SSP/PB,
CPF nº. XXX.277.834-15, residente e domiciliado
na Rua Quintino Paulino da Costa, nº 18, centro,
São Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante
denominada
CONTRATADO,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PEDREIRO, para exercer suas
funções na Secretaria de Obras e Urbanismo,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS);
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 01 de março de 2021.

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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 95/2021.
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. BEATRIZ SANTOS
GERTRUDES, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
BEATRIZ
SANTOS
GERTRUDES,
brasileira, solteira, RG. nº 4.XXX.684/SSP/PB,
CPF nº. XXX.424.134-26, residente e domiciliada
0
na Rua Severino Gregório Neto, n 33, centro,
São Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Santo Antônio de Pádua, localizada
no Manguape, zona rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Batriz Santos Gertrudes
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 96/2021.
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. CAMONY SANDRELLY
VITAL FIRMINO, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, CAMONY SANDRELLY VITAL FIRMINO,
brasileira, solteira, RG. nº 2.XXX.986/SSP/PB,
CPF nº. XXX.960.254-32, residente e domiciliada
0
na Rua Maria Morais, n 41, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Antônio Sebastião, localizada no
Sítio Caracol, Zona Rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de UM SALÁRIO mínimo vigente por lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/03/2021;
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 março de 2021.

Camony Sandrelly Vital Firmino
Contratada

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: MARÇO 2021

Página 34 de 90

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 243ª Edição - 31 de Março de 2021**
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 97/2021.
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. DALVANIRA FELIPE
DA SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, DALVANIRA FELIPE DA SILVA, brasileira,
solteira, RG. nº 2.XXX.346/SSP/PB, CPF nº.
XXX.818.674-90, residente e domiciliada no Sítio
Geraldo, zona rural deste Município São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Francisco Bezerra de
Melo, localizada no Sítio Geraldo, zona rural deste
Município, ficando a mesma lotada na Secretaria
de Educação, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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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 março de 2021.

Dalvanira Felipe da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 98/2021.
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. DANIEL MARTINS DA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, DANIEL MARTINS DA SILVA, brasileiro,
casado, RG. nº 4.XXX.517/SSP/PB, CPF nº.
XXX.043.864-25, residente e domiciliado no Sítio
Tanques, s/nº, zona rural, São Sebastião de
Lagoa de Roça PB, doravante denominada
CONTRATADO,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSOR, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Antônio Pedro dos Santos, ficando o
mesmo lotada na Secretaria de Educação do
Município, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei o CONTRATADO não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando o CONTRATADO não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: O CONTRATADO contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 01 de março de 2021.

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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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DANIEL MARTINS DA SILVA
Contratado
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 99/2021.
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. DEUZELIA SILVEIRA
DA SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, DEUZELIA SILVEIRA DA SILVA, brasileira,
solteira, RG. nº 3.XXX.637/SSP/PB, CPF nº.
XXX.586.434-93, residente e domiciliada na Rua
0
Juvino Sobreira de Carvalho, n 19, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para exercer suas funções na Secretaria
de Saúde, localizada na Sede deste Município,
centro, São Sebastião de Lagoa de Roça-PB.,
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
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Deuzelia Silveira da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 100/2021.
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.
EDILENE
FRANCELINO PAULINO FELIX, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, EDILENE FRANCELINO PAULINO FELIX,
brasileira, solteira, RG. nº 3.XXX.066 2ª
VIA/SSP/PB, CPF nº. XXX.020.514-16, residente
e domiciliada no Sítio Geraldo s/nº, zona rural,
São Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Francisco Bezerra de Melo,
localizada no Sítio Geraldo, zona rural deste
Município de São Sebastião de Lagoa de RoçaPB., ficando a mesma lotada na Secretaria da
Educação, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;

243ª Edição

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Edilene Francelino Paulino Felix
Contratada

www.lagoaderoca.pb.gov.br/mensario.htm
Mês: MARÇO 2021

Página 40 de 90

**JORNAL “O MENS ÁRIO OFICI AL”- 243ª Edição - 31 de Março de 2021**
CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 101/2021.
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. EDJAILMA DOS
SANTOS XAVIER GALDINO, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, EDJAILMA DOS SANTOS XAVIER
GALDINO,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.XXX.612/SSP/PB, CPF nº. XXX.580.594-01,
0
residente e domiciliada no Sítio Santarém, s/n ,
zona rural, São Sebastião de Lagoa de Roça PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental São Tomé, localizada no Sítio São
Tomé, zona rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Edjailma dos Santos Xavier Galdino
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 102/2021.
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. EDNA DO
NASCIMENTO TRAJANO, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, EDNA DO NASCIMENTO TRAJANO,
brasileira, solteira, RG. nº 3.XXX.193/SSP/PB,
CPF nº. XXX.374.434-66, residente e domiciliada
no Sítio Caracol, Zona Rural, deste Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental João Domingos Batista, localizada
no Sítio Cassunga, Zona Rural deste Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Edna do Nascimento Trajano
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 103/2021.
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. EDNA LUISA
BEZERRA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, EDNA LUISA BEZERRA, brasileira,
casada, RG. nº 53.XXX.443-4/SSP/SP., CPF nº.
XXX.552.624-78, residente e domiciliada na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, nº 182, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Pedro da Costa
Bezerra, localizada na sede deste Município,
ficando a mesma lotada na Secretaria da
Educação, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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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 março de 2021.

Edna Luisa Bezerra
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 104/2021.
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. EDNILSA ETERNA
PEREIRA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, EDNILSA ETERNA PEREIRA, brasileira,
casada, RG. nº 2.XXX.510/SSP/PB, CPF nº.
XXX.817.064-70, residente e domiciliada no Sítio
Riacho Fundo, zona rural deste Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Joca Torres,
localizada no Sítio Riacho Fundo, zona rural deste
Município, ficando a mesma lotada na Secretaria
de Educação, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 01 de março de 2021.

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 01/03/2021 e término em 31/03/2021;
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Ednilsa Eterna Pereira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 105/2021.
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. ELISÂNGELA DOS
SANTOS PINHEIRO, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ELISÂNGELA DOS SANTOS PINHEIRO,
brasileira, casada, RG. nº 3.XXX.100/SSP/PB,
CPF nº. XXX.713.224-36, residente e domiciliada
NA RUA Josefa Trindade nº 57, 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 AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE da Unidade de Saúde da Família Santa
Terezinha, localizada na Sede deste Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: A 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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Elizania Trajano Alves Oliveira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 106/2021.
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. ELIZÂNIA TRAJANO
ALVES OLIVEIRA, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ELIZÂNIA TRAJANO ALVES OLIVEIRA,
brasileira, casada, RG. nº 3.XXX.886/SSP/PB,
CPF nº. XXX.892.254-01, residente e domiciliada
0
no Sítio Canta Galo, s/n , zona rural, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental João Batista Mendes, localizada no
St. Cana Galo, zona rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: A CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Elizania Trajano Alves Oliveira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 107/2021.
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. ELIZETE ZACARIAS
XAVIER, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, ELIZETE ZACARIAS XAVIER, brasileira,
casada, RG. nº 2.XXX.427/SSP/PB, CPF nº.
XXX.338.384-98, residente e domiciliada no Sítio
Canta Galo, zona rural deste Município São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental João Batista Mendes, localizada no
Sítio Canta Galo, zona rural deste Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Elizete Zacarias Xavier
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 108/2021.
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. FERNANDA CIRINO
DA SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, FERNANDA CIRINO DA SILVA, brasileira,
casada, RG. nº 3.XXX.855/SSP/PB, CPF nº.
XXX.707.374-81, residente e domiciliada no Sítio
0
Cassunga, s/n , zona rural, São Sebastião de
Lagoa de Roça PB, doravante denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental São Tomé, localizada no Sítio São
Tomé, zona rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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.

Fernanda Cirino da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 109/2021.
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. FRANCINEIDE
SOARES DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME
0
O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02
DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, FRANCINEIDE SOARES DOS SANTOS
PEREIRA,
brasileira,
casada,
RG.
nº
3.XXX.881/SSP/PB, CPF nº. XXX.593.784-02,
residente e domiciliada no Sítio Manguape, s/nº,
zona rural, São Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante denominado CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, tendo
justo e contratado o que a seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional RECEPCIONISTA, para exercer
suas funções na Unidade de Saúde da Família do
Manguape, deste Município, ficando a mesma
lotada na Secretaria de 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 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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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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 março de 2021.

Francineide Soares dos Santos Pereira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 110/2021.
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. JACIMONE IRIS DA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JACIMONE IRIS DA SILVA, brasileira,
casada, RG. nº 3.XXX.836/SSP/PB, CPF nº.
XXX.794.314-59, residente e domiciliada na Rua
São Sebastião, nº 23, centro, São Sebastião de
Lagoa de Roça - PB, doravante denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Juvino Sobreira de
Carvalho, localizada na Sede deste Município,
ficando a mesma lotada na Secretaria de
Educação, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula 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 março de 2021.

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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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Jacimone Iris da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 111/2021.
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. JAKELINNE DA SILVA
CALISTO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JAKELINNE DA SILVA CALISTO,
brasileira, casada, RG. nº 2.XXX.371/SSP/PB,
CPF nº. XXX.926.034-13, residente e domiciliada
no Sítio Camucá, zona rural, São Sebastião de
Lagoa de Roça - PB, doravante denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Joaquim Venâncio de
Araújo, localizada no Sítio Caracol, zona rural
deste Município, ficando a mesma lotada na
Secretaria de Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula 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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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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 março de 2021.

Jakelinne da Silva Calisto
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 112/2021.
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. JAQUELINE DE
SOUZA LIMA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JAQUELINE DE SOUZA LIMA, brasileira,
casada, RG. nº 3.XXX.190/SSP/PB, CPF nº.
XXX.570.984-06, residente e domiciliada no Sítio
Geraldo, zona rural, São Sebastião de Lagoa de
Roça
PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Yayá Tavares,
localizada no Sítio Geraldo, zona rural deste
Município, ficando a mesma lotada na Secretaria
de Educação, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula Oitava: O presente Contrato
rescindisse-se pelo término do prazo nele
especificado, podendo também a rescisão
ocorrer a qualquer tempo ou a critério do
CONTRATANTE, quando a CONTRATADA não
corresponder
ou
desempenhar
insatisfatoriamente atribuições que lhe forem
confiadas, não se exigindo nesta hipótese,
qualquer outra formalidade que não a de
informar, por escrito, tal disposição, não cabendo
em quaisquer casos nenhuma indenização;
Cláusula Nona: A CONTRATADA contribuirá
obrigatoriamente para o INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL – INSS, que fará o
depósito relativo à parte do empregador da
maneira e no valor legalmente estipulado;
Cláusula Décima: O presente Contrato não cria
vínculo empregatício de qualquer maneira e o
tempo de serviço decorrente da presente
contratação não será anotado para quaisquer
efeitos;
Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da
Comarca de Esperança – PB., para dirimir
qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiados que sejam.
Por se acharem as partes contratantes de
mútuo e pleno acordo, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor
para um só efeito e único fim, na presença das
testemunhas adiante assinadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça,
PB, 01 de março de 2021.

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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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Jaqueline de Souza Lima
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 113/2021.
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. JAQUELINE OLIVEIRA
DA SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA,
brasileira, casada, RG. nº 4.XXX.7990/SSP/PB,
CPF nº. XXX.149.124-26, residente e domiciliada
na Rua Maria Morais, s/n, centro, São Sebastião
de Lagoa de Roça - PB, doravante denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Matias Donato,
localizada no Sítio Tabuleiro, zona rural deste
Município, ficando a mesma lotada na Secretaria
de Educação, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
CONTRATANTE, surgindo a situação de
excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula 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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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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 março de 2021.

Jaqueline Oliveira da Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 114/2021.
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. JÉSSICA DA SILVA
FARIAS, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, brasileira,
casada, RG. nº 4.XXX.825/SSP/PB, CPF nº.
XXX.591.764-86, residente e domiciliada na Rua
Ademar Felipe da Silva nº 08, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para exercer suas funções na Escola
Municipal Juvino Sobreira, localizada na Sede
deste Município, ficando a mesma lotada na
Secretaria de Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula 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 março de 2021.

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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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Jéssica da Silva Farias
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 115/2021.
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. JOELMA FARIAS
PEREIRA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JOELMA FARIAS PEREIRA, brasileira,
casada, RG. nº 3.XXX.059/SSP/PB, CPF nº.
XXX.913.184-91, residente e domiciliada na Rua
0
Quintino Paulino da Costa, n 35, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro da Costa Bezerra, localizada
na Rua Faustino Moura, nesta cidade de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Joelma Farias Pereira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 116/2021.
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. JOSILDA MARIA DOS
SANTOS, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JOSILDA MARIA DOS SANTOS, brasileira,
solteira, RG. nº 2.XXX.723/SSP/PB, CPF nº.
XXX.923.884-22, residente e domiciliada na Rua
Pedro Nóbrega nº 06, centro, São Sebastião de
Lagoa de Roça PB, doravante denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Juvino Sobreira de Carvalho,
localizada na Sede deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Josilda Maria dos Santos
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 117/2021.
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. JULYANY PEREIRA
DE OLIVEIRA, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, JULYANY PEREIRA DE OLIVEIRA,
brasileira, solteira, RG. nº 4.XXX.347/SSP/PB,
CPF nº. XXX.077.144-84, residente e domiciliada
no Sítio Cassunga, s/n, zona rural, São Sebastião
de Lagoa de Roça PB, doravante denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental João Domingos Batista, localizada
no Sítio Cassunga, deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Julyany Pereira de OLiveira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 118/2021.
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. LIANDRA DA SILVA
FERREIRA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, LIANDRA DA SILVA FERREIRA, brasileira,
solteira, RG. nº 4.XXX.706/SSP/PB, CPF nº.
XXX.102.424-83, residente e domiciliada no Sítio
Caracol, zona rural, São Sebastião de Lagoa de
Roça
PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental João Batista Mendes, localizada no
Sítio Canta Galo, zona rural deste Município de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., ficando a
mesma lotada na Secretaria da Educação,
contratação
esta
considerada
como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Liandra da Silva Ferreira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 119/2021.
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. LUANA JÉSSICA DA
SILVA SANTOS, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, LUANA JÉSSICA DA SILVA SANTOS,
brasileira, casada, RG. nº 4.XXX.358/SSP/PB,
CPF nº. XXX.376.884-27, residente e domiciliada
0
na Rua Antônio Pedro dos Santos, s/n , centro,
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro da Costa Bezerra, localizada
na Sede deste Município, ficando a mesma lotada
na Secretaria da Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Luana Jéssica da Silva Santos
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 120/2021.
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. LUCIANA MARIA
ALVES, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, LUCIANA MARIA ALVES, brasileira,
solteira, RG. nº 37.XXX.645-6/SSP/SP., CPF nº.
XXX.504.478-52, residente e domiciliada na Rua
0
Maria Morais, n 25, centro, São Sebastião de
Lagoa de Roça PB, doravante denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, para exercer suas funções na Secretaria
Municipal de Educação, localizada na Rua José
Rodrigues Coura, nesta cidade de São Sebastião
de Lagoa de Roça-PB., ficando a mesma lotada
na Secretaria da Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;

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

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

Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de 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 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 março de 2021.

Luciana Maria Alves
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 121/2021.
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 APARECIDA
ROCHA PONTES, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, MARIA APARECIDA ROCHA PONTES,
brasileira, casada, RG. nº 2.XXX.859/SSP/PB,
CPF nº. XXX.152.684-60, residente e domiciliada
na Rua Laura Donato, s/nº, centro, São Sebastião
de Lagoa de Roça - PB, doravante denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional ENFERMEIRA SOCORRISTA,
para exercer suas funções no Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, deste
Município, ficando a mesma lotada na Secretaria
da Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
suficiente para atender a demanda necessária,
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surgindo a situação de excepcional interesse
público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por
Plantão de 24 horas;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Maria Aparecida Rocha Pontes
Contratada

243ª Edição

CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 122/2021.
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 APARECIDA
SILVA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, MARIA APARECIDA SILVA, brasileira,
solteira, RG. nº 2.XXX.101-2ª VIA-SSP/PB, CPF
nº. XXX.269.194-67, residente e domiciliada na
Rua Josefa Francisca Rocha, nº 29, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para prestar seus
serviços na Escola Municipal Matias Donato, deste
Município, ficando a mesma lotada na Secretaria
de Educação, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
concursado nos quadros do CONTRATANTE,
suficiente para atender a demanda necessária,
surgindo a situação de excepcional interesse
público;
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Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA a importância de
um Salário Mínimo Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses, a partir da
data de sua Publicação, empenhando esforços no
desempenho dos trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;

Cláusula 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 março de 2021.

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 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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Maria Aparecida Silva
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 123/2021.
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 DEIZIANE
PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado,
MARIA
DEIZIANE
PEREIRA
DO
NASCIMENTO, brasileira, casada, RG. nº
4.XXX.343/SSP/PB, CPF nº. XXX.524.794-27,
residente e domiciliada na Rua João Mendes, nº
96, centro, Esperança - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Joaquim Venâncio de
Araújo, localizada no Sítio Caracol, zona rural
deste Município, ficando a mesma lotada na
Secretaria de Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de 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;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Maria Deiziane Pereira do Nascimento
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 124/2021.
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 DO SOCORRO
ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME O
0
DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE
ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS
SANTOS,
brasileira,
solteira,
RG.
nº
1.XXX.508/SSP/PB, CPF nº. XXX.268.514-83,
residente e domiciliada no Sítio Caracol, s/nº,
zona rural deste Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça - PB, doravante denominada
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE - ACS, para exercer suas funções na
Unidade de Saúde da Família Antonio Pedro dos
Santos, Microárea 23, no Sítio Geraldo deste
Município, ficando mesma lotada na Secretaria da
Saúde, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
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qualificado e concursado nos quadros
CONTRATANTE, surgindo a situação
excepcional interesse público;

do
de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
um Salário Mínimo Vigente por Lei mensalmente;
Cláusula Terceira: A CONTRATADA declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: A CONTRATADA se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, o
CONTRATADO obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Maria do Socorro Araújo dos Santos
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 125/2021.
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 HELOISA
MENDES DA SILVA, CONFORME O DISPOSTO
0
NA LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, MARIA HELOISA MENDES DA SILVA,
brasileira, casada, RG. nº 4.XXX.598/SSP/PB,
CPF nº. XXX.444.384-06, residente e domiciliada
na Rua Laura Donato, nº 03, S.S. de Lagoa de
Roça
PB,
doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental João Domingos Batista, localizada
no Sítio Cassunfa, zona rural deste Município,
ficando a mesma lotada na Secretaria da
Educação, contratação esta considerada como
essencialidade do serviço supra mencionado, bem
como, ante a inexistência de profissional
qualificado e concursado nos quadros do
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CONTRATANTE, surgindo
excepcional interesse público;

a

situação

de

Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional Vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Maria Heloisa Mendes da Silvao
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 126/2021.
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 JOSE DOS
SANTOS PORTO, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, MARIA JOSE DOS SANTOS PORTO,
brasileira, casada, RG. nº 1.XXX.007/SSP/PB,
CPF nº. XXX.908.144-72, residente e domiciliada
0
na Rua Maria Morais, s/n , centro, São Sebastião
de Lagoa de Roça - PB, doravante denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro da Costa Bezerra, localizada
na sede deste Município, ficando a mesma lotada
na Secretaria da Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;

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

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

Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de 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 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 março de 2021.

Maria José dos Santos Porto
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 127/2021.
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 JOSE
PEREIRA, CONFORME O DISPOSTO NA LEI
0
MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE 2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pelo Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, MARIA JOSE PEREIRA, brasileira, casada,
RG.
nº
2.XXX.237/SSP/PB,
CPF
nº.
XXX.185.204-09, residente e domiciliada na Rua
0
Inácio Clementino, n 88, centro, São Sebastião
de Lagoa de Roça PB, doravante denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
tendo justo e contratado o que a seguir se
contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro da Costa Bezerra, localizada
na Sede deste Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça-PB., ficando a mesma lotada na
Secretaria da Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;
Cláusula Segunda: Aos serviços especificados
na cláusula anterior, o CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO a importância
de um Salário Mínimo Nacional vigente por Lei;
Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de qualquer
espécies em razão para a qual foi admitido,
empregar material bem como equipamento sob
sua responsabilidade em atividade diversa da
que foi autorizada a praticar, ou seja, a
CONTRATADA obriga-se a todos os deveres
funcionais aplicáveis aos servidores municipais,
submetendo-se, inclusive, no que couberem, às
sanções disciplinares;
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE se obriga a
fornecer a CONTRATADA todos os meios
materiais necessários para o exercício de seu
ofício;
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Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;
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 março de 2021.

Maria José Pereira
Contratada
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CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO Nº 128/2021.
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 PRICILIA
SILVA LOPES, CONFORME O DISPOSTO NA
0
LEI MUNICIPAL N 487 DE 02 DE ABRIL DE
2014.
Pelo presente instrumento na melhor
forma de direito, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, CGC. 08.742.439/0001-00,
localizada à Rua José Rodrigues Coura, nº. 53,
centro, nesta cidade de São Sebastião de Lagoa
de Roça - PB, representado pela Prefeito
Constitucional,
SEVERO
LUIS
DO
NASCIMENTO
NETO,
brasileiro,
casado,
portador do RG nº. 2.XXX.469-SSP/PB, CPF nº.
XXX.377.614-XX, residente e domiciliado na Rua
Juvino Sobreira de Carvalho, n° 28, centro, São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, aqui
denominado de CONTRATANTE, e do outro
lado, MARIA PRICILIA SILVA LOPES, brasileira,
casada, RG. nº 3.XXX.440/SSP/PB, CPF nº.
XXX.817.424-01, residente e domiciliada No Sítio
Manguape, zona rural deste Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, doravante
denominado
CONTRATADA,
celebram
o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, tendo justo e contratado o que a
seguir se contém:
Cláusula Primeira: Constitui fundamento para o
presente contrato a necessidade da contratação
de Profissional PROFESSORA, para exercer suas
funções na Escola Municipal Santo Antonio de
Pádua, localizada no Sítio Manguape, zona rural
deste Município, ficando a mesma lotada na
Secretaria de Educação, contratação esta
considerada como essencialidade do serviço
supra mencionado, bem como, ante a inexistência
de profissional qualificado e concursado nos
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quadros do CONTRATANTE, surgindo a situação
de excepcional interesse público;

Cláusula Sétima: O presente contrato terá início
em 01/03/2021 e término em 31/08/2021;

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

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

Cláusula Terceira: O CONTRATADO declara
que possui nacionalidade brasileira, idade igual
ou superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta,
está em dia com as obrigações eleitorais e
militares, goza de boa saúde física e mental e é
detentor do título especificado que comprove a
habilitação para o desempenho da função acima
mencionada;
Cláusula Quarta: O CONTRATADO se obriga a
executar os serviços mencionados em favor da
municipalidade, durante o prazo de vigência deste
instrumento, que é de 06 (seis) meses,
empenhando esforços no desempenho dos
trabalhos realizados;
Cláusula Quinta: Sob pena de dispensa e
outros previstos em lei a CONTRATADA não
poderá
praticar
atos
do
qual
resulte
responsabilidade civil ou administrativa; falta ao
serviço injustamente, chegar com atraso ao local
de trabalho sem justa causa, faltar com respeito
aos seus superiores hierárquicos e colegas,
praticar usuras em qualquer de suas formas,
receber comissões ou vantagens de 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 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 março de 2021.

Maria Pricilia Silva Lopes
Contratada
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TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO
TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA, ESTADO DA PARAÍBA, E A
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS (APAE) DE ESPERANÇA-PB.

Informações Ambulatoriais do Sistema de Saúde
(SAI/SUS);
2.2 – Os serviços aqui sumariados deverão ser
prestados de forma gratuita, sendo proibida
qualquer cobrança de valor complementar.
3.Cláusual Terceira – Do Valor e da Forma de
Pagamento

A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, inscrita no
CNPJ sob nº 08.742.439/0001-00, representada
pelo Sr. Prefeito Severo Luis do Nascimento Neto,
RG. 2.274.469-SSP-PB., CPF 028.377.614-51,
residente e domiciliado na Rua Juvino Sobreira de
Carvalho, nº 28, centro, e a ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)
DE ESPERANÇA-PB., entidade filantrópica, sem
fins
lucrativos,
CNPJ
01.180.414/0001-02,
estabelecida à Rua Santo Antonio, nº 491, centro,
Esperança-PB., aqui representada pela Sra.
ADELMA BRANDÃO FREIRE BATISTA, brasileira,
casada, RG. 832.034-2ª Via- SSP-PB., CPF
334.614.304-04, RESOLVEM celebrar este Acordo
de Cooperação Técnica, mediante as cláusulas e
condições a seguir estipuladas, em conformidade
com a Lei nº 8.666/93 e na Lei Complementar nº
101/2000.

3.1 – Pela execução do presente Termo de
Cooperação, a Prefeitura Municipal repassará a
importância supra mensal de R$ 1.000,00 (um mil
reais).

1.Cláusula Primeira – Do Objeto

6.Cláusula Sexta – Das Obrigações da Contratada

O presente Acordo tem por objeto a colaboração
mútua entre os partícipes, com o fim de
proporcionar meios de garantir assistência
material
a
Criança
e
ao
Adolescente,
especialmente,
serviços
de
fisioterapia,
fonoaudiologia e psicologia, a todos os portadores
de deficiência física e mental do Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça e aos usuários do
Sistema Único de Saúde (SAI/SUS).

Executar plenamente o objeto do Presente Termo
de Cooperação, tais como:
Atender os portadores de deficiência física com
dignidade e respeito de modo universal e
igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na
prestação de serviços;
Justificar ao responsável legal pelo portador de
deficiência física, por escrito, as razões do não
atendimento;
Submeter-se aos processos de Auditoria Analítica
e Operativa, a critério da Prefeitura, visando o
planejamento, controle e avaliação da finalidade
dos serviços prestados;
Responder por quaisquer danos pessoais ou
materiais causados a Prefeitura ou a terceiros,
pelos seus empregados durante a prestação de
serviços;

2.Cláusula Segunda – Do Regime de Execução
dos Serviços
2.1 – Os serviços de fisioterapia, fonoaudiologia e
psicologia,
prestados
aos
portadores
de
deficiência física, deverão estar de acordo com a
Tabela descritiva de Procedimentos do Sistema de
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4.Cláusula Quarta – Da Vigência e da Prorrogação
O presente contrato terá vigência retroativa a 01
de janeiro de 2021 e se estenderá a data de 31 de
dezembro de 2021.
5. Cláusula Quinta – Das Obrigações da Prefeitura
Municipal
5.1 – Proceder pontualmente com os repasses do
valor acordado, nas datas de 01 à 10 de cada
mês,
bem
como
prestar
informações
administrativas e apoio necessário para a
execução do Presente Termo.
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Comunicar a Prefeitura, qualquer anomalia
ocorrida durante a execução do objeto do Acordo;
Atender aos chamados da Prefeitura, visando
efetuar reparos em eventuais erros cometidos na
execução do Acordo;
Manter acessível e em dia os pré-requisitos para a
condição de entidade filantrópica, e demais
documentos afins;
Manter registros contábeis específicos, para fins
de acompanhamento e avaliação dos recursos
obtidos com os serviços prestados;
Manter cadastro dos usuários, assim como
prontuários que permitam o acompanhamento, o
controle e a supervisão dos serviços;
Manter-se em dia com as obrigações patronais e
tributárias oriundas da execução dos serviços
aludidos neste Termo de Acordo.
7.Cláusula Sétima – Da Inexecução Contratual
7.1 – Em caso de inadimplemento total ou parcial
do presenta acordo, enseja a sua rescisão, com as
consequências prevista em lei;
7.2 – Pela inadimplência das obrigações, a APAE
fica sujeita as penalidades ADMINISTRATIVAS, a
exemplo das previstas nos artigos 81, 86 a 88 da
Lei 8.666/93, caso não sejam aceitas as
justificativas;
7.3 – Fica estabelecida a multa de 1% (um por
cento) do valor total do Acordo nos casos de
atraso na prestação dos serviços, elevando-se a
2% (dois por cento) em caso de reincidência;
7.4 – Em função da natureza da infração ou no
caso de persistência de inadimplência, poderá ser
considerada o descumprimento total das
obrigações assumidas, ensejando rescisão
unilateral do Acordo pela Prefeitura sujeitando-se
a APAE às penalidades:
7.4.1 – Advertência;
7.4.2 – Multa de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato;
7.4.3 – Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a administração pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição,
ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;
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8.Cláusula Oitava – Dos Recursos Administrativos
8.1 – Da decisão de aplicar as penalidades são
cabíveis os seguintes recursos sem efeito
suspensivo:
8.1.1 – Pedido de reconsideração no prazo de 10
(dez) dias úteis, contados a partir da ciência da
decisão;
8.1.2 – Recurso para a Autoridade imediatamente
superior, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
ciência do indeferimento do pedido de
reconsideração.
9.Cláusula Nona – Da Rescisão do Contrato
Este Acordo poderá ser rescindido por ambas as
partes em qualquer tempo, desde que haja aviso
prévio, por escrito, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias.
10.Cláusula Décima – Das Disposições Gerais
10.1 – Este documento não estabelece qualquer
vínculo empregatício entre os participantes do
ACORDO;
10.2 – As dúvidas e casos omissos serão
resolvidos pela autoridade competente de acordo
com a Lei nº 8.666/93 e demais normas do
Sistema Único de Saúde;
10.3 – Fica eleito o Foro da cidade de EsperançaPB., como competente para dirimir quaisquer
questões advindas da execução deste TERMO DE
COOPERAÇÃO;
10.4 – E por estarem justas e contratadas as
partes assinam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma para que produza
os seus devidos e legais efeitos.
S.S. de Lagoa de Roça-PB., 01 de janeiro de
2021.

Adelma Brandão Freire Batista
APAE - ESPERANÇA
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AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

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, por meio do
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço, para: Contratação de pessoa física
ou jurídica prestadora de serviços para moldagem
e confecção de próteses

dentárias

para a

população adulta e terceira idade do município de
São Sebastião de Lagoa de Roça, conforme
Programa Brasil Sorridente, PORTARIA N° 2.485,
DE 14 de agosto de 2018. Abertura da sessão
pública: 09:00 horas do dia 22 de Fevereiro de
2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia
22 de Fevereiro de 2021. Referência: horário de
Brasília - DF. 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
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente,
consideradas

as

alterações

posteriores

das

referidas normas. Informações: das 07:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone:

(083)

3387–1066.

licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br.
www.lagoaderoca.pb.gov.br;

E-mail:
Edital:

www.tce.pb.gov.br;

https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

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, por meio do
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço, para: Contratação de empresa para
fornecimento de forma parcelada de Material
Médico Hospitalar para atender a necessidade da
Secretaria de Saúde deste Município. Abertura da
sessão publica: 09:00 horas do dia 16 de Março
de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do
dia 16 de Março de 2021. Referência: horário de
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento
vigente.

Fundamento

legal:

Lei

Federal

10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente,
consideradas

as

alterações

posteriores

horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone:

(083)

3387–1066.

licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br.
www.lagoaderoca.pb.gov.br;

E-mail:
Edital:

www.tce.pb.gov.br;

https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 22 de
Fevereiro de 2021

ARLAN RAMOS LUCAS - Pregoeiro Oficial

ARLAN RAMOS LUCAS - Pregoeiro Oficial
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das

referidas normas. Informações: das 07:00 as 12:00

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 08 de
Fevereiro de 2021.

nº
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AVISO DE LICITAÇÃO

Atos do Poder Legislativo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

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, por meio do
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço, para: Contratação de empresa para
fornecimento

de

forma

parcelada

de

Medicamentos para atender a necessidade da
Secretaria de Saúde deste Município. Abertura da
sessão pública: 09:00 horas do dia 19 de Março
de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do
dia 19 de Março de 2021. Referência: horário de
Brasília - DF. 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
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente,
consideradas

as

alterações

posteriores

das

referidas normas. Informações: das 07:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone:

(083)

3387–1066.

licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br.
www.lagoaderoca.pb.gov.br;

E-mail:
Edital:

www.tce.pb.gov.br;

https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 03 de
Março de 2021.

ARLAN RAMOS LUCAS - Pregoeiro Oficial
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TERMO

DE

COMODATO

Nº

02/21,

PARA

REGULAMENTAR A CESSÃO NÃO ONEROSA
DO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE
CONSIGSIMPLES®

-

MÓDULOS

DA

CONSIGNANTE E DO SERVIDOR - LIBERADO
PELA SÃO PAULO CONSIG LTDA A CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA
DE ROÇA-PB, OBJETIVANDO GERENCIAR OS
DESCONTOS CONSIGNADOS EM SUA FOLHA
DE PAGAMENTO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES
CONSIGNATÁRIAS.
SÃO PAULO CONSIG LTDA., pessoa jurídica de
direito
privado,
com
CNPJ/MF
n.º
14.265.552/0001-36, estabelecida na Rua Pinhal,
239, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.021470,representada pelo, Dr. Huerta Ferreira de
Melo Neto, brasileiro, solteiro, advogado, portador
do RG n.º 1.213.963 - SSP-PB e do CPF/MF n.º
691.178.454-91,
doravante
denominada
COMODANTE e a Câmara Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB, pessoa jurídica
de direito público com sede na cidade de São
Sebastião de Lagoa de Roça-PB, na Rua José
Rodrigues Coura, 64, centro, CEP.: 58119-000,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 24.225.625/0001-10,
neste ato representada por seu Presidente, Sr.
Carlos Antonio da Costa, portador(a) do CPF
451.135.304-25 e do RG nº 979.424-SSP-PB,
doravante
denominado
COMODATÁRIO,
resolvem firmar com fulcro no artigo 579 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, o presente
“CONTRADO
DE
COMODATO
PARA
REGULAMENTAR A CESSÃO NÃO ONEROSA
DO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE
CONSIGSIMPLES®” - Módulos da Consignante
e do Servidor conforme o objeto e cláusulas que
se seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato de COMODATO tem por
OBJETO A “CESSÃO NÃO ONEROSA DO
LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE
CONSIGSIMPLES®”
MÓDULOS
DA
CONSIGNANTE E DO SERVIDOR, aplicativo este
desenvolvido pela COMODANTE, com o objetivo
único e exclusivo de gerenciar as consignações
em folha de pagamento do COMODATÁRIO junto
às instituições consignatárias conveniadas a esta,
e cujas características detalhadas encontram-se
descritas no Anexo I.
§ 1º. A cessão do referido objeto será feita sem
quaisquer ônus para o COMODATÁRIO sendo
irretratável e irrevogável para todos os fins de
direito.
§ 2° - É válido destacar que o software, ora
cedido, é de propriedade intelectual exclusiva da
COMODANTE, sendo por meio deste, cedido
apenas o seu direito de uso ao COMODATÁRIO.
§ 3°- Eventual integração do ConsigSimples a
outro sistema aplicativo ou operacional, só poderá
ser feita pela COMODANTE no ato da
implantação do mesmo ou, igualmente por esta
mediante anuência expressa e por escrito, em
caso de requerimento de nova integração posterior
a
implementação.
Qualquer
hipótese
de
integração do software só poderá ocorrer quando
tecnicamente indispensável às necessidades do
usuário, mantendo-se sempre suas características
essenciais sob pena de ofensa aos direitos
autorais.
§ 4º. A operacionalização das consignações
se dará por meio das INSTITUIÇÕES
CONSIGNATÁRIAS CONVENIADAS ao ÓRGÃO
PÚBLICO e somente será possível mediante
contratação
do
respectivo
“Módulo
da
Consignatária” do aplicativo ConsigSimples®
pertencente à COMODANTE - SÃO PAULO
CONSIG LTDA., a ser firmado individual e
diretamente entre a COMODANTE e as
INSTITUIÇÕES CONSIGNATÁRIAS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CESSÃO NÃO
ONEROSA DO LICENCIAMENTO
A
presente
cessão
gera,
frente
o
COMODATÁRIO, o imediato direito de uso do
objeto deste contrato para realizar a migração de
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dados inerentes ao contexto das consignações,
bem
como
beneficiar-se
das
demais
funcionalidades
disponíveis
para
o
COMODATÁRIO e seus servidores.
§ 1º.
– O
objeto
ora
licenciado
pela
COMODANTE ao COMODATÁRIO deve ser
utilizado única e exclusivamente em seu benefício
e de seus servidores, ficando expressamente
vedada a cessão, transferência, venda ou doação
desses direitos, a qualquer título, e a quem quer
que seja.
§ 2º.
– O COMODATÁRIO tem pleno poder de
gestão sobre todas as funcionalidades do
aplicativo ConsigSimples®, tanto sobre seu
Módulo do Consignante e do Servidor. Contudo, o
direito de uso do Módulo das Consignatárias
será objeto de contrato entre as partes envolvidas,
ora COMODANTE e Instituição Financeira
Consignatária.
§ 3º. – O COMODATÁRIO se compromete,
para fins de liberação à contratação com a
COMODANTE, a celebrar convênios com as
Instituições Financeiras Consignatárias de seu
interesse
administrativo.
Isto
posto,
a
COMODANTE se compromete a não vincular o
uso do Módulo das Consignatárias com
instituições que não possuam convênio firmado
com o COMODATÁRIO.
§ 4° - O COMODATÁRIO pode, a qualquer
momento, suspender o acesso e/ou restringir
funcionalidades de qualquer uma destas
instituições
conveniadas,
não
tendo
a
COMODANTE quaisquer responsabilidades sobre
os fatos discricionários da administração, uma vez
que configura excludente de responsabilidade.
§ 5º.
– O COMODATÁRIO compreende que,
uma vez tendo recebido o licenciamento não
oneroso do ConsigSimples® - Módulos da
Consignante e do Servidor, torna-se obrigatório
regulamentar seu uso perante seus setores de
Folha de Pagamento e Recursos Humanos e
perante
todas
as
INSTITUIÇÕES
CONSIGNATÁRIAS CONVENIADAS, para que
possa usufruir de todos os benefícios que ora
estão sendo cedidos. Esta regulamentação pode
ocorrer por declaração, ofício, portaria ou qualquer
outro
meio
oficial
de
comunicação
do
COMODATÁRIO.
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§ 6°. - Fica a cargo da COMODANTE toda e
qualquer despesa que seja necessária para a
implementação das obrigações pactuadas neste
Instrumento, especialmente as do pessoal técnico
utilizado para a execução dos serviços que lhe
competem,
não
se
responsabilizando
o
COMODATÁRIO por qualquer ato ou fato
decorrente da relação de emprego ou de trabalho
dos funcionários e admitidos da empresa
COMODANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DADOS
Os
dados
requisitados
pelo
aplicativo
ConsigSimples® são apenas os necessários para
operacionalizar as consignações junto às
instituições conveniadas, de maneira que não
serão
migradas
quaisquer
informações
financeiras dos servidores do COMODATÁRIO,
exceto a margem bruta e os contratos préexistentes para efetivo cálculo da margem
disponível à cada tipo de serviço de consignação.
§ 1° - A COMODANTE se compromete em
esclarecer dúvidas durante todo o processo de
migração e integração com o sistema de Folha de
Pagamento vigente do COMODATÁRIO, que por
sua vez se compromete em requerer da pessoa
ou empresa responsável por tal sistema a
máxima urgência para a realização desta
integração. Para tanto, o COMODATÁRIO
precisa preencher integralmente a Ficha de
Cadastro, cujas informações são imprescindíveis
para a correta configuração do aplicativo
ConsigSimples® e para assegurar a boa
comunicação entre todos os envolvidos neste
processo.
§ 2° - A margem bruta deve ser calculada e
disponibilizada pelo sistema de Folha de
Pagamento do COMODATÁRIO, não sendo o
aplicativo ConsigSimples® responsável por estes
valores, uma vez que o sistema da Folha possui
todas as variáveis necessárias para realização
deste cálculo.
§ 3° - A COMODANTE assegura ao
COMODATÁRIO
total
e
irrevogável
confidencialidade das informações, não vendendo,
cedendo,
emprestando
ou
disponibilizando
qualquer informação a qualquer pessoa ou
empresa sem prévia autorização escrita do
COMODATÁRIO.
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§ 4° - A COMODANTE somente disponibilizará o
uso do aplicativo ConsigSimples® às Instituições
Consignatárias, após o COMODATÁRIO ter
homologado as informações que foram migradas
do sistema de Folha de Pagamento.
§ 5° - É responsabilidade da COMODANTE
manter a segurança e o backup de todos os dados
armazenados e utilizados pelo aplicativo
ConsigSimples®, desde que o COMODATÁRIO
opte por fazer uso da infraestrutura de
hospedagem disponibilizada pelo COMODANTE.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E
TREINAMENTO
O processo de integração do aplicativo
ConsigSimples® com o sistema de Folha de
Pagamento do COMODATÁRIO tem seu início
logo após assinatura deste contrato, cujo prazo
dependerá exclusivamente da pessoa ou empresa
responsável por tal sistema.
§ 1° - É função do COMODATÁRIO solicitar,
acompanhar e cobrar da pessoa ou empresa
responsável por seu Sistema de Folha de
Pagamento agilidade e a conclusão desta
integração, estando ciente que nenhuma outra
atividade poderá ser realizada antes que este
processo esteja finalizado e homologado.
§ 2° - O prazo para a completa implantação do
aplicativo ConsigSimples® e treinamento de
todas as partes envolvidas é de 15 (quinze) dias, a
contar da data de Homologação das Informações
disponibilizadas e migradas do sistema da Folha
de Pagamento do COMODATÁRIO.
CLÁUSULA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DO
APLICATIVO
É responsabilidade da COMODANTE manter o
aplicativo ConsigSimples® compatível com todas
as exigências legais que regulamentam as
consignações em folha de pagamento, não
permitindo qualquer funcionalidade em contrário,
exceto por força de Portaria emitida pelo
COMODATÁRIA, que então, passa a ser a
responsável legal por estes critérios de
funcionamento.
§ 1 ° - É responsabilidade do COMODATÁRIO
registrar e relatar ao suporte da COMODANTE
toda e qualquer ocorrência de comportamento
incorreto ou obscuro do aplicativo
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ConsigSimples®, que, por receber em doação, é
co-responsável por seu correto funcionamento.
CLÁUSULA SEXTA – DO ATENDIMENTO E
SUPORTE
A COMODANTE se responsabiliza em prestar
atendimento e suporte apenas para os gestores do
COMODATÁRIO, mais especificamente à pasta
da Administração. Desta forma, este contrato não
inclui atendimento aos servidores cujas dúvidas
deverão ser tratadas diretamente nos setores de
Recursos Humanos e Folha de Pagamento da
COMODATÁRIA.
§ 1° - Após completa implantação do aplicativo
ConsigSimples® o suporte se dará apenas por
meio eletrônico, via internet. O suporte local, nas
dependências do COMODATÁRIO quando
solicitado, a COMODANTE irá avaliar a
necessidade da demanda, e, caso necessário,
enviará técnicos para solucionar o problema
apresentado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

DA

O pessoal que a qualquer título for utilizado na
execução dos serviços, objeto do presente
Contrato de Comodato, não manterá com a
CESISONÁRIA qualquer vínculo de natureza
contratual, empregatícia ou previdenciária.
§ 1º. Fica estipulado que por força deste Contrato
não se estabelece vínculo empregatício entre o
COMODATÁRIO e os trabalhadores designados
para a prestação do serviço contratado,
assumindo a COMODANTE a responsabilidade,
de forma integral, exclusiva, incomunicável e
irretratável, pelo cumprimento e/ou pagamento de
todas as obrigações e/ou compromissos, vencidos
ou vincendos, de qualquer natureza, exonerando
totalmente
o
COMODATÁRIO
dessa
responsabilidade, ainda que de forma subsidiária.
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CLÁUSULA
LEGAL

NONA

–

FUNDAMENTAÇÃO

O presente Contrato de Comodato rege-se pelo
Código Civil Brasileiro.

O presente contrato terá vigência de 48 (quarenta
e oito meses) meses, contados a partir da data de
assinatura, prorrogando-se de pleno direito,
limitando-se a 60 (sessenta) meses, salvo
comunicação rescisória por escrito e com
antecedência mínima de 30 dias.
CLÁUSULA
OITAVA
–
RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

§ 2º. Diante de eventual ação judicial ou de
qualquer ato de natureza administrativa, inclusive
decorrente de acidente de trabalho, que venha a
ser proposto contra o CESISONÁRIO pelos
trabalhadores designados para a prestação do
serviço contratado ou, ainda, por autoridade
legitimamente constituída, seja a que título for e a
que tempo decorrer, a COMODANTE
se
compromete a requerer a substituição destes no
pólo passivo dos eventuais processos judiciais ou
administrativos, e se responsabilizar de forma
integral, exclusiva, incomunicável e irretratável
pelo cumprimento, pagamento ou ressarcimento,
se for o caso, de todas as respectivas obrigações
e/ou condenações, inclusive de indenizações,
eventuais acordos judiciais ou extrajudiciais,
multas,
honorários
advocatícios,
custas
processuais e demais encargos e despesas que
tenham sido efetivamente suportados pelo
COMODATÁRIO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido pelos
termos contidos no art. 581 do Código Civil, pelo
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas
ou condições, ou pela superveniência de norma
legal que o torne material ou formalmente
impraticável, sendo, em todos os casos, precedida
de comunicação por escrito com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedência.
§ 1º. O Contrato de Comodato poderá ainda ser
rescindido, subsidiariamente, em decorrência das
hipóteses previstas nos termos dos artigos 77 a 79
da Lei nº 8.666/93.
§ 2º. A COMODANTE se responsabilizará por
disponibilizar ao COMODATÁRIO, todos os dados
que estão no aplicativo ConsigSimples® antes
que o efetivo acesso ao sistema seja cancelado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO DIREITO
INTELECTUAL
A COMODANTE garante, por si, por seus
empregados, prepostos, diretores, conselheiros,
subcontratados, que o objeto deste Contrato não
infringe quaisquer direitos de propriedade
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intelectual de terceiros, obrigando-se, portanto, a
responder perante o CESSONÁRIO, por
quaisquer acusações de plágio e/ou reprodução
total ou parcial que este venha a ser acusado ou
condenado,
razão
pela
qual
assume,
expressamente, a total responsabilidade por
perdas e danos, lucros cessantes, juros
moratórios, bem como por toda e qualquer
despesa decorrente dessas acusações e/ou
eventuais condenações, inclusive custas judiciais
e honorários advocatícios.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO SIGILO
A
COMODANTE
obriga-se
a
respeitar
estritamente, o caráter confidencial e sigiloso de
todas as informações, dados, documentos e
papéis relativos aos serviços objeto deste
instrumento, que direta ou indiretamente forem
levados ao seu conhecimento, ora denominados
"INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS",
comprometendo-se a não divulgá-las a terceiros
estranhos ao objeto deste contrato, salvo por
solicitação ou prévia autorização por escrito, e
devendo, neste caso, cientificar os receptores da
sua natureza confidencial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Esperança-PB,
com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, como o competente
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias
oriundas do presente Instrumento.

Resolução nº 79/2021, 23 de março de 2021.
Dispõe sobre a realização quinzenal das
Sessões Ordinárias da
Câmara Municipal
de
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB e
dá outras providências.
A Mesa Diretora 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 - Em face do agravamento da atual
pandemia do Covid-19 (Novo Coronavírus) e
tendo em vista a necessidade de implementação
de medidas de afastamento social precoce, para
restringir a disseminação da doença, as Sessões
Ordinárias

desta

Câmara

Municipal

serão

realizadas quinzenalmente, a partir da data de
aprovação

desta

Resolução e

até

posterior

deliberação do Poder Legislativo local.

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na
data

de

sua

publicação,

revogando-se

as

disposições em contrário.

Mesa Diretora da Câmara Municipal de São
E por estarem assim, justas e acordadas assinam
as partes o presente Instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas, devidamente identificadas.
São Sebastião de Lagoa de Roça-PB,19 de
março de 2021.

Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 23 de março
de 2021.
Carlos Antonio da Costa
Presidente
José Venâncio
Vice-presidente
Washington Gonçalves de Queiroz
1º Secretário
Marcelo Alves Ribeiro
2º Secretário
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